MĚSTO LITOMĚŘICE
Majetková komise vč. likvidační
agendy

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
__________________________________________________________________
z majetkové komise vč. likvidační agendy konané dne 25.8.2021 od 15,30 hod. v kanceláři
vedoucího OSNMM v budově MěÚ Litoměřice
Přítomni:






František Kadeřábek
Mgr. Václav Härting
Roman Kozák
Ing. Zdeněk Černý
Josef Kalina ml.

Omluveni:




Ing. Zdeněk Bezděka
MUDr. Ondřej Štěrba
Ing. Luboš Janoušek

Jednání řídil na základě pověření Mgr. Václav Härting
Termín příští MK – 24.11.2021
Program:
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice
Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice (nutný GP)
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 571/1 v k.ú. Litoměřice
Záměr prodeje pozemku parc.č. 1491 v k.ú. Litoměřice
Záměr prodeje pozemku parc.č. 2838 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
Záměr směny pozemků dne nezapsaných GP ve vl. města za parc.č. 5226/1 a 5226/2 vše v k.ú.
Litoměřice
Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
Záměr prodeje pozemku parc.č. 3904/2 v k.ú. Litoměřice
Záměr prodeje pozemku na výstavbu RD v k.ú. Litoměřice
Majetkoprávní vypořádání pozemků „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“
Projednáno:
1. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 828/3 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Ing. M.Č., Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel je vlastník sousedního domu včetně stavby schodiště parc.č. 828/7 v k.ú.
Litoměřice. Žádanou část pozemku parc.č. 828/3 o výměře cca 51 m2 potřebuje k zajištění přístupu
k prodejně pod schody k vybudovanému bezbariérovému přístupu do prodejny včetně údržby schodů
do 1 NP na pozemku parc.č. 828/7 k.ú. Litoměřice.
Stanovisko OÚRM: Pozemek parc. č. 828/3 v k.ú. Litoměřice je dle platné územně plánovací
dokumentace zahrnut do zastavěného území, konkrétně do ploch s rozdílným způsobem využití
označených jako SM - smíšené využití území městského typu. V grafické části platné územně plánovací
dokumentace je navíc v rámci zmíněné plochy pozemek obarven šedivou barvou za účelem stanovení
důrazu na to, že se v rámci ploch SM jedná o stávající veřejné prostranství. S prodejem pozemku
z těchto důvodů a bez znalosti konkrétního záměru nelze souhlasit. Případné bezbariérové řešení
přístupu lze po jeho odsouhlasení realizovat i na pozemku města.
Bylo projednáno v MK dne 2.6.2021. MK požaduje tento bod odložit za účelem místního šetření a
projednání záměru žadatele.
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Místní šetření dne 21.7.2021 na místě byla projednána možnost prodeje pozemku pouze pod stavbou
žadatele o výměře cca 15 m2.
Hlasováním
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
MK doporučuje
Záměr prodeje části pozemku parc.č. 828/3 o výměře cca 15 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný GP).
Původní žádost

Místní šetření
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2. Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice (nutný GP)
Žadatel: Pan T.Č., Litoměřice
Odůvodnění: Žadatel vlastní pozemky parc.č. 17/1 a 17/2 v k.ú. Pokratice. Při přípravě studie výstavby
a realizaci RD byly zjištěny nesrovnalosti s užíváním částí pozemků. Dle přiložené situace část
označená zeleně o výměře cca 30 m2 je komunikace v ul. Pod vinicí ve vl. žadatel a žlutě je požadovaná
část žadatele.
Stanovisko OÚRM: Odbor územního rozvoje se směnou pozemků souhlasí za podmínky toho, že
předmětem směny v případě pozemku parc. č. 53/15 v k.ú. Pokratice (vl. město) nebude část pod
komunikací a chodníkem a za podmínky té, že realizované oplocení by v takovém případě mělo
vycházet z charakteru již realizovaného u jižně navazujících objektů.
Bylo projednáno v MK dne 2.6.2021. MK požaduje tento bod odložit za účelem místního šetření a
projednání záměru žadatele.
Místní šetření dne 21.7.2021: Žadatel uvedl důvody jeho požadavku (pozemek není sekaný a je stále
znečišťovaný). Žadatel byl informován, že s ohledem na dopravní značení bude v MK řešena i možnost
prodeje-směny pouze po délce pozemku k parc.č. 17/1. Žadatel preferuje možnost nákupu pozemku po
hranu obrubníku, ale po konzultaci s hlavním technikem společnosti ČEZ, se může vystavit podezdívka
plotu i 30-50 cm od obrubníku.
Bylo provedeno geodetické zaměření skutečných hranic v terénu:
Ve vl. žadatele 34 m2 (část komunikace a chodníku)
Ve vl. města – připloceno 38 m2
Pozemek parc.č. 53/15 v k.ú. Pokratice :
a) Část pozemku cca 35 m2
Hlasováním pro: 0
proti: 5
b) Část pozemku cca 21 m2
Hlasováním pro: 5
proti: 0
c) Řešit pouze směnu pozemků
Hlasováním pro: 0
proti: 5

zdržel se: 0
zdržel se: 0
zdržel se: 0

MK doporučuje:
Záměr směny pozemků v k.ú. Pokratice část pozemku parc.č. 53/15 přesná výměra bude určená dle
GP (0,50m od stávajícího obrubníku) do vl. žadatele a část pozemku parc.č. 17/2 o výměře cca 34 m2
do vl. města s doplatkem rozdílu ceny.
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Varianta a
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Varianta b

3. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 657/42 v k.ú. Pokratice
Odůvodnění: Žadatel je vlastníkem přilehlé stavby č.p. 443, žádaná část o výměře cca 206 m2 je
situovaná mezi veřejnou komunikací a zásobovací rampou, pozemek je zpevněný a koncipován, jako
zásobovací dvůr pro potřeby č.p. 443. Na pozemku je dopravní značka zákaz zastavení od 9.00 hod.
do 18.00 hod. Pravidelně však dochází k tomu, že lidé nerespektují dopravní značení a příjezd
k nájezdové rampě pro zásobování je znemožněný. Osazení značky se zcela minulo účinkem. Se
stavebním úřadem jednají o změně užívání nebytových prostorů s tím, že po rekonstrukci by byla
prodejna potravin.
Stanovisko OÚRM: Dle platné územně plánovací dokumentace je v žádosti vymezená část pozemku
657/42 v k.ú. Pokratice zahrnuta do zastavěného území, konkrétně do ploch s rozdílným způsobem
využití označených jako SM - smíšené využití území městského typu, kde je hlavním využitím bydlení,
parkování. Nedoporučují prodej pozemku, který je v dané lokalitě veřejným prostranstvím.
Hlasováním
pro: 0
MK nedoporučuje

proti: 5

zdržel se: 0

4. Záměr prodeje části pozemku parc.č. 571/1 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: manželé Ing. J.M. a M.M., Čížkovice
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Odůvodnění: Jedná se o opakovanou žádost, jsou vlastníci sousední nemovitosti čp. 106, parc. 638 (5
nových BJ) a 637 v k.ú. Litoměřice. Část pozemku o výměře cca 48 m2 chtějí využit jako přístupovou
cestu do zadního traktu objektu.
Stanovisko OÚRM: Vzhledem k havárii objektu trafostanice v ulici Zahradnická, nedoporučují prodej
pozemku.
Hlasováním
pro: 0
proti: 5
zdržel se: 0
MK nedoporučuje
Záměr adresného prodeje části pozemku parc.č. 571/1 o výměře cca 48 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný
GP)

5. Záměr prodeje pozemku parc.č. 1491 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: manželé Mgr. M.T. a Ing. E.T., Litoměřice
Odůvodnění: Žadatelé jsou vlastníky sousední nemovitosti RD č.p. 223/12 a žádaný pozemek užívají
na základě nájemní smlouvy. Z důvodu probíhající rekonstrukce žádají o odkoupení. Pozemek je
svažitý a je třeba provést novou výstavbu opěrných zdí pro zamezení ujíždění svahu.
Stanovisko OÚRM: K pozemku parc. č. 1491 v k.ú. Litoměřice lze sdělit, že dle platné územně plánovací
dokumentace je pozemek zahrnut do zastavěného území, konkrétně do ploch s rozdílným způsobem
využití označených jako SC.1 - smíšené využití centra města I (s omezenou dopravní dostupností).
Z hlediska koncepce rozvoje stanovené v platné územně plánovací dokumentaci pozemek není dotčen
záměrem veřejně prospěšné stavby nebo veřejně prospěšného opatření. S prodejem lze souhlasit.
Upozornit lze maximálně na plánovanou revitalizaci železniční trati, pro kterou nadřazená krajská
územně plánovací dokumentace požaduje v územních plánech vymezit koridor o šířce 60 m. Tento
koridor je vymezen v současně pořizované změně č.3 územního plánu Litoměřice a zahrnuje téměř celý
uvedený pozemek.
Hlasováním
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
MK doporučuje:
Záměr adresného prodeje pozemku parc.č. 1491 o výměře 431 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice
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6. Záměr prodeje pozemku parc.č. 2838 včetně stavby v k.ú. Litoměřice
Žadatel: Ing. J.M., Litoměřice
Odůvodnění: Záměr využití žadatele bude v souladu s územním plánem
Parc.č. 2838 o výměře 350 m2 (zast.plocha a nádvoří) součástí pozemku je technická vybavenost bez
č.p.
Stanovisko OÚRM a městského architekta: V současné době je evidován záměr umístění dalšího
sběrného dvora do areálu po TSM v ulici Českolipská. Tohoto záměru se zřejmě nebudou týkat
pozemky parc. č. st. 2837, 2836 a 2838 vše v k.ú. Litoměřice. Vzhledem k tomu, že objektu na pozemku
parc. č. 2837 pak zůstane pro zázemí případné zahrady pouze pozemek parc. č. 2836, doporučuje se
pozemek parc. č. 2838 samostatně neprodávat, ale naopak jej funkčně propojit s pozemky parc. č. st.
2837 a 2836, tak aby utvářely jeden funkční celek.
Hlasováním
pro: 0
proti: 5
zdržel se: 0
MK nedoporučuje:
Záměr prodeje pozemku parc.č. 2838 včetně stavby bez č.p. o výměře 350 m2 v k.ú. Litoměřice.
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7. Záměr směny pozemků dne nezapsaných GP ve vl. města za parc.č. 5226/1 a 5226/1 vše v k.ú.
Litoměřice
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: Město Litoměřice v souladu s územním plánem řeší možnost výstavby na vhodném
pozemku parc.č. 5226/1 o výměře 21615 m2 s využitím atletického areálu (sportovní hřiště a atletická
dráha), tento pozemek není ve vlastnictví města. Vlastník pozemku souhlasí se směnou a doplatkem
rozdílu z cen nemovitostí dle znaleckého posudku.
Byl vypracován GP č. 4987-171/21 na možnou směnu
kasárna Pod Radobýlem

parc.č.
5227/30
5227/31
5227/33

výměra m2

druh pozemku

LV

120 zastřavěná plocha

1

121 zastavěná plocha

1

17525 ostat.plocha

1 dle GP

5227/42

1932 zastavěná plocha

1

5227/108

1553 ostat.plocha

1 dle GP

5227/109

2106 ostat.plocha

1 dle GP

CELKEM
23357
kasárna Jiřího z Poděbrad – nepotřebný majetek
Byl vypracován GP č. 4883-246/20 a následně č. 4903-5/21 oddělení
výměníkové stanice parc.č. 4008/137, která nebude předmětem převodu
parc.č.

výměra m2

druh pozemku

LV

4008/52

169 ostat.plocha

1

4008/53

234 ostat.plocha

1

4008/55

229 ostat.plocha

1 GP

4008/135

197 ostat.plocha

1 GP

4008/134

227 ostat.plocha

1 GP

4008/133

916 ostat.plocha

1 GP

4008/51

1188 jiná stavba

CELKEM

3160

8
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směna za
5226/1

21615 ostat.plocha

12664

5226/2

882 ostat.plocha

12664

CELKEM
22497
Hlasováním
pro: 3
proti: 2
zdržel se: 0
MK nerozhodla:
O záměru směny pozemků dne nezapsaných GP ve vl. města za parc.č. 5226/1 a 5226/2 vše v k.ú.
Litoměřice za cenu dle znaleckých posudků s doplatkem rozdílu ceny pro město Litoměřice.

8. Vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidace
Žadatel: OSNMM
Zápis č. 1 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/odbor územního rozvoje
Účet
druh
org.
částka
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------01800
regenerace Družba -PD
8200
39 746,00
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01900
projektové dokumentace
8100
5 579 834,00
01900
projektová dokumentace
8200
545 600,00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
6 165 180,00
Některé projektové dokumentace nebyly přiřazeny do majetku v rámci předávacích protokolů staveb a
některé byly pořízeny na základě snahy získat dotace.
Hlasováním
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 1
MK doporučuje: Vyřazení majetku z účetní evidence a předání do Oblastního archivu se sídlem
v Lovosicích
Zápis č. 2 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/městská policie
Účet
druh
org.
částka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02802
revolvery
9000
261 395,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
261 395,00
Hlasováním
pro:
4
proti:
0
zdržel se: 1
MK doporučuje: Vyřazení majetku a jeho likvidaci dle přiloženého vyjádření
Zápis č. 3 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/OŽP
Účet
druh
org.
částka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02800
kontejnery
5300
156 000,00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
156 000,00
Hlasováním
pro: 4
proti: 0
zdržel se: 1
MK doporučuje: Vyřazení z důvodu zastaralosti, svozové firmy nemají mechanismus na svoz
Zápis č. 4 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/lesní hospodářství
Účet
druh
org.
částka
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------90201
čistič oken
4400
1 218,00

Celkem:

1. 218,00

Hlasováním
pro: 4
proti:
0
zdržel se: 1
MK doporučuje: Vyřazení z důvodu nefunkčnosti, již po záruce
Zápis č. 5 Návrh na vyřazení majetku z účetní evidence a jeho likvidaci/PROLIDI
Účet
druh
org.

částka

02800
cedule,flag
2100
13 748,00
90201
rollap
2100
2 316,00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Celkem:
16 064,00
Hlasováním
pro: 4
proti:
0
zdržel se: 1
MK doporučuje: Vyřazení z důvodu nefunkčnosti
9. Záměr prodeje pozemku parc.č. 3904/2 v k.ú. Litoměřice
Žadatel: paní H.R., Litoměřice a pan I.I., Litoměřice
Odůvodnění: Jsou spoluvlastníky sousední nemovitosti (zahrady) parc.č. 3904/1 v k.ú. Litoměřice.
Zahradu chtějí rozdělit na 2 díly, podmínkou k zapsání nového GP, je vyřešení vjezdu na zahradu.
Stanovisko OÚRM: Pozemek parc. č. 3904/2 v k.ú. Litoměřice je dle platné územně plánovací
dokumentace, kterou je Územní plán Litoměřice ve znění po změně č.2, zahrnut do rozvojové lokality
označené jako lokalita 6 - Za Nemocnicí. V rámci této lokality je pozemek zahrnut do ploch s rozdílným
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způsobem využití označených jako SM – smíšené využití území městského typu. Dle koncepce
stanovené v platné územně plánovací dokumentaci je zmíněný pozemek dotčen veřejně prospěšnou
stavbou označenou jako T103 - Nový systém rozvodů tepla z GTT k jednotlivým odběratelům. V rámci
koncepce dopravy je v daném místě navrhován rovněž jeden z hlavních dopravních přístupů do lokality
6. Vzhledem k tomu, že není známo, zda pro zamýšlenou komunikaci nebude potřeba využití i
zmíněného pozemku, neboť prozatím není zpracována podrobnější dokumentace, nelze s prodejem
pozemku z důvodu zajištění přístupu na jiný pozemek souhlasit.
Hlasováním
pro: 0
proti: 5
zdržel se: 0
MK nedoporučuje:
Záměr prodeje pozemku parc.č. 3904/2 o výměře 138 m2 (zahrada) v k.ú. Litoměřice.

10. Záměr prodeje pozemků na výstavbu RD v k.ú. Litoměřice
Žadatel: OSNMM
Odůvodnění: OÚRM má připravenou dokumentaci na zasíťování včetně výstavby komunikace
(K:Světlé) k parcelám určených pro výstavbu rodinných domů dle regulativu.

or.číslo
1
2
3
4
5
6
7
8

parcela výměra
2469/13
838
2469/57
727
2469/63
603
2469/12
766
2469/64
793
2469/5
10
2469/65
756
2469/3
16
2469/61
776
2469/62
786

803
772

Rada města projedná cenu pozemku za m2 a způsob prodeje.
Hlasováním
pro: 0
proti: 5
zdržel se: 0
MK nedoporučuje záměr prodeje 8 pozemků na výstavbu RD v k.ú. Litoměřice na Miřejovické strání
v ul. Karolíny Světlé, doporučuje záměr prodeje až po realizaci komunikace a IS.
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11. Majetkoprávní vypořádání pozemků „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“
Žadatel: ČR ŘSD, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha
Odůvodnění: V rámci dořešení stavby „Litoměřice, Českolipská-přechod pro chodce“ byl zhotovený
GP č. 4901-331/20, je třeba dořešit směnu pozemků pod komunikací a chodníky.

pozemky ve vl. města dle GP 4901331/2020
2881/3
2943/12
4011/14
4011/15
celkem m2
pozemky ve vl. ŘSD dle GP 4901331/2020
2897/14
2897/15
2897/16
2897/17
2897/18
2897/19
2897/20
celkem m2

45
1
3
9
58

233
36
59
5
13
2
5
353

Stanovisko OÚRM: Souhlasí se směnou pozemků
Hlasováním
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0
MK doporučuje:
Záměr směny pozemků dle nezapsaného GP č. 4901-331/20 s doplatkem rozdílu ceny dle znaleckého
posudku pro ČR ŘSD, IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, Nusle, Praha.
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MĚSTO LITOMĚŘICE
Majetková komise vč. likvidační
agendy

Informace:
Správa železnic, státní organizace, Praha vyhlašuje veřejnou nabídku na prodej pozemků v k.ú.
Litoměřice. Na základě stanoviska OÚRM pozemky nejsou pro město potřebné.
MK bere na vědomí.
Dne: 25. 08. 2021
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Zapsala: Jindřichová Lenka

