
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

(Majetková komise) 

Záznam z majetkové komise konané dne 26.11.2012 od 15:30 hod. v kancelá ři vedoucího OSMM 

Přítomni: 

• Mgr. Josef Hrstka 
• František Kadeřábek 
• Ing. Zdeněk Černý 
• Luboš Janoušek 
• Zdeněk Lexa 
• Pavel Remeň 

Omluveni: 

• Ing. Zdeněk Bezděka 

Nepřítomni: 

• Marek Hamšík 

Hosté:  

• Ing. arch. V.P. 

Jednání řídil: Mgr. Härting 

Zapisovatel: Lenka Jindřichová 

Konec jednání 16,45 hod. 

Příští MK: slavnostní zasedání dne 10.12.2012 od 16.30 hod. ( Radniční sklípek) 
Program: 

1. Prodej pozemku parc.č. 363/3 o výměře 42 m2 v k.ú. Pokratice 
2. Nabídka nákupu pozemku parc.č. 3718/147 o výměře 188 m2, 3718/148 o výměře 17 m2 a   3718/149 o 
výměře 7 m2 ( vše ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice 
3. Prodej pozemku parc.č. 2660/16 o výměře 157 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litoměřice 
4. Prodej části pozemků parc.č. 1313/93 o výměře cca 23 m2, 1313/8 o výměře cca 91 m2 a 1313/94 o 
výměře cca 33 m2 v k.ú. Litoměřice (nutný odděl.geomet.plán) 
5. Prodej nemovitostí - 8 garáží v k.ú. Litoměřice  

1. Prodej pozemku parc. č. 363/3 o vým ěře 42 m2 v k.ú. Pokratice 

Žadatel: B. P., Litoměřice 

Odůvodnění: Žadatel je vlastník sousedních nemovitostí zahrady a domu č.p. 187. Z důvodu dořešení 
majetkoprávního vztahu žádá o odkoupení. 

Stanovisko OÚRM: Z hlediska záměrů rozvoje města a s ohledem na koncepci platné ÚPD není k prodeji 
pozemku námitek. Pozemek tvoří součást oplocených zahrad u objektů RD a jako takový je v ÚP zahrnutý 
do ploch s funkčním využitím smíšeného území městského typu. 
Hlasováním  pro:5  proti:0  zdržel se :0 

MK doporu čuje 
Záměr prodeje pozemku par. č. 363/3 o vým ěře 42 m2 v k.ú. Pokratice  



 

16.00 hod se dostavil Z.Lexa 6 členů MK 

2. Nabídka nákupu pozemku parc. č. 3718/147 o vým ěře 188 m2, 3718/148 o vým ěře 17 m2 a 3718/149 o 
vým ěře 7 m2 ( vše ostatní plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: Ing. arch. V.P., Litoměřice a Ing. J. P., Jesenice 

Odůvodnění: V rámci výstavby bytového domu Rezidence Marie byly vybudovány i chodníky (Březinova 
cesta a M.Majerové), Žadatelé nabízejí prodej pozemků pod chodníkem za cenu smluvní ve výši 750,-Kč/m2 
s tím, že  součástí převodu bude i stavba chodníku, která byla v souběhu výstavby bytového domu. 

Stanovisko OSMM: Dle přiloženého stavebního povolení je chodník veden jako veřejně přístupová účelová 
komunikace.  

Město Litoměřice v roce 1994  v této lokalitě prodalo pozemky za 150,- Kč/m2 .   

Dle předchozích uzavřených smluv městem  vychází cena průměrná za nákup pozemků pod komunikacemi 
a chodníky cca 240,- Kč/m2 v tomto případě však investor chodníku byl žadatel.  
Projednáno v MK dne 29.10.12 s tím, že nákup nebyl ZM doporučen s ohledem na vysokou cenu za m2 

Na základě oznámení  z MK ing. P. žádá o nové projednání v MK s tím, že se tohoto projednání osobně 
zúčastní a podá vysvětlení 

Záměr investorů byla pouze výstavba bytového domu, při projednávání stavebního povolení odbor dopravy a 
silničního hospodářství výstavbou chodníku podmínil vydání stavebního povolení 

Nejnižší nabídková cena je 600,-Kč/m2.  

Hlasováním  pro:0  proti:6  zdržel se :0 

MK nedoporu čuje 
Nákup pozemk ů parc.č. 3718/147 o vým ěře 188 m2, 3718/148 o vým ěře 17 m2 a 3718/149 o vým ěře 7 
m2 ( vše ostatní plocha) v četně stavby chodníku v k.ú. Litom ěřice za nabídkovou cenu 750,- K č/m2. 

 

3. Prodej pozemku parc. č. 2660/16 o vým ěře 157 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice 



Žadatel: SVS a.s., Přítkovská 1689, Teplice 

Odůvodnění:  Kontrolou bylo zjištěno, že výše uvedený pozemek se nachází v uzavřeném areálu čistírny 
odpadních vod 

Stanovisko OÚRM: Předmětný pozemek je zahrnutý dle platného ÚP do ploch s funkčním využitím pro 
technickou infrastrukturu v záplavovém území a jako takový představuje součást stávajícího areálu ČOV 
proto k prodeji není připomínek ani námitek 

Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 

MK doporu čuje 
Záměr prodeje pozemku parc. č. 2660/16 o vým ěře 157 m2 (ost.plocha) v k.ú. Litom ěřice  

 

4. Prodej části pozemk ů parc.č. 1313/93 o vým ěře cca 23 m 2, 1313/8 o vým ěře cca 91 m 2 a 1313/94 o 
vým ěře cca 33 m 2 v k.ú. Litom ěřice (nutný odd ěl.geomet.plán ) 

Žadatel: Diecézní charita, Litoměřice  

Odůvodnění: Město v roce 2012 odprodalo nemovitost č.p. 2022 ul. Kosmonautů. V rámci rekonstrukce pro 
potřeby diecézní charity na základě stavebního povolení žádají o odkoupení částí navazujících pozemků, 
které budou dotčené rekonstrukcí a trvale ovlivní jejich využití. 

Stanovisko OÚRM:  Požadované části pozemků jsou v současné době nedílnou součástí ploch veřejné 
zeleně a komunikací.Z tohoto důvodu nedoporučují jejich převod, případné navrhované využití lze realizovat 
se souhlasem města aniž by město převádělo svá vlastnická práva. 
Hlasováním  pro:0  proti:6  zdržel se :0 
MK nedoporu čuje 
Záměr prodeje části pozemk ů parc.č. 1313/93 o vým ěře cca 23 m 2, 1313/8 o vým ěře cca 91 m 2 a 
1313/94 o vým ěře cca 33 m 2 v k.ú. Litom ěřice (nutný odd ěl.geomet.plán)  

 

5. Prodej nemovitostí 8 garáží v k.ú. Litom ěřice  
Žadatel: OSMM 

Odůvodnění: Garáže jsou užívány na základě nájemní smlouvy s tří měsíční výpovědní lhůtou v ul. Pražská  
Parc. číslo Druhu pozemku Výměra Nájemce 

871/6 zastavěná plocha 26  



871/7 zastavěná plocha 22  
871/8 zastavěná plocha  21  
871/9 zastavěná plocha 22  
871/10 zastavěná plocha 22  
871/11 zastavěná plocha 23  
871/12 zastavěná plocha 22  
871/13 zastavěná plocha 25  

Doporučená cena: smluvní 150.000,-Kč  

Stanovisko OSMM: Volné garáže prodávat obálkovou metodou 

Stanovisko OÚRM: Na základě posouzení možnosti prodeje objektů stávajících garáží na pozemcích parc. č. 
871/6 - 13 v k.ú. Litoměřice ve vztahu k platné ÚPD lze konstatovat, že z hlediska záměrů rozvoje města a 
taktéž s ohledem na koncepci územního plánu není k případnému prodeji garáží vč. zastavěných pozemků 
připomínek ani námitek.  

Hlasováním  pro:6  proti:0  zdržel se :0 

MK doporu čuje 
Záměr prodeje nemovitostí 8 garáží v k.ú. Litom ěřice   

 


