
MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 03 01

Název:
Návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na vydání nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín,
ruší

Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením zastupitelstva č. ZM 17 07 03 01 ze dne 21. 
září 2017 a

vydává

nový Jednací řád Zastupitelstva města Děčín dle přílohy tohoto materiálu s účinností od 28.02.2019.

Stanovisko RM:
Rada města na svém zasedání dne 12. února 2019 projednala všechny návrhy na změny Jednacího řádu 
ZM Děčín, na základě toho schválila revokaci usnesení z 4. prosince 2018 a doporučuje zastupitelstvu města 
zrušit Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením zastupitelstva č. ZM 17 07 03 01 ze dne 
21. září 2017 a vydat nový Jednací řád Zastupitelstva města Děčín dle přílohy tohoto materiálu s účinností od 
28.02.2019.

Cena:      
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
V návrhu nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín (dále jen „jednací řád“), který nahradí stávající 
Jednací řád Zastupitelstva města Děčín, jsou provedeny následující úpravy:

V článku 1 je nově přidán odstavec 2, kde je vložena poznámka k rovnosti žen a mužů.

V článku 3 odst. 2 je provedena technická úprava označení náměstků primátora schváleného Zastupitestvem 
města Děčín.

V článku 4 odst. 4, článku 8 odst. 4 a v článku 15 odst. 6 je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů nahrazen Nařízením evropského parlamentu 
a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

V článku 7 odst. 13 bylo zrušeno omezení maximální délky vystoupení diskutujících.

V článku 8 odst. 4 je doplněna poslední věta o zveřejňování výstupu o hlasování jednotlivých zastupitelů ke 
každému usnesení.

V článku 15 odst. 1 je sladěn termín vytvoření zápisu z jednání zastupitelstva města (z 8 dnů na 10) se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, kde v § 95 odst. 2 je povinnost zápis 
pořídit do 10 dnů po skončení zasedání.

Dále jsou vypuštěna celá znění článků upravující souhlas diskutujících s pořízením zvukového a obrazového 
záznamu své osoby a svých projevů osobní povahy na zasedání zastupitestva města, a to konkrétně v článku 
5 odst. 4, v článku 11 odst. 2 a 3. Dle výše uvedeného nařízení již není vyžadován souhlas subjektu údajů, 
údaje se zpracovávají ve veřejném zájmu.

Vyjádření:

Příloha:
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.pdf
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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
 
 

 
JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA DĚČÍN 

 
Zastupitelstvo města Děčín vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tento jednací řád Zastupitelstva města Děčín: 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Jednací řád zastupitelstva města (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje přípravu jeho zasedání, 
svolání, průběh zasedání, formulaci výsledků jednání – usnesení, kontrolu jejich plnění, jakož 
i další organizační a technické otázky. 
 
V rámci dodržení genderového náhledu, tedy rovnosti přístupu k ženám a mužům 
a současnému zachování čtivosti textu tohoto jednacího řádu, je termínem „primátor“ 
myšlena primátorka i primátor. Obdobně nahlížejte na náměstka primátora, vedoucího 
zaměstnance, zaměstnance a další osoby, které je možno vyjádřit v ženském i mužském 
rodě. 
 

Článek 2 
Pravomoc zastupitelstva 

 
Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti statutárního města, 
uvedených zejména v ust. § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), jakož i o dalších pravomocích v samostatné 
působnosti statutárního města, pokud nejsou vyhrazené radě města podle § 102 odst. 2 zákona 
o obcích. 
 

Článek 3 
Svolání zasedání zastupitelstva 

 
1/ Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání 

zastupitelstva se konají v územním obvodu statutárního města Děčín. Zasedání zastupitelstva 
svolává primátor/primátorka. Svolává je nejpozději sedm dní přede dnem zasedání 
zastupitelstva. Primátor/primátorka je povinen/povinna svolat zasedání zastupitelstva, 
požaduje-li to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva, hejtman kraje, nebo rozhodne-li tak 
rada města. V tomto případě se zasedání zastupitelstva koná nejpozději do 21 dnů ode dne, 
kdy žádost byla doručena Magistrátu města Děčín (dále jen „magistrát“). 

 
2/ Nesvolá-li primátor/primátorka zasedání zastupitelstva podle odstavce 1, učiní tak 

1. náměstek/náměstkyně náměstek primátora/primátorky pro územní a investiční rozvoj 
nebo 2. náměsteknáměstkyně náměstek primátora/primátorky pro ekonomiku, finance 
a majetek, popřípadě jiný člen zastupitelstva. 

 
3/ Magistrát informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 

zastupitelstva. Informaci vyvěsí na úřední desce magistrátu nejpozději sedm dní přede dnem 
zasedání zastupitelstva, není-li zákonem stanoveno jinak. Kromě toho informaci uveřejní na 
internetových stránkách statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz, případně 
plakátovací službou.  

 
4/ Zasedání zastupitelstva je veřejné a je vysíláno on-line na internetových stránkách 

http://www.mmdecin.cz/
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statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz. Z jeho jednání se rovněž pořizuje 
statutárním městem Děčín zvukový a obrazový záznam, který je následně zveřejňován 
v upravené verzi dle článku 15 odst. 6 tohoto jednacího řádu na internetových stránkách 
statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz.   

 
Článek 4 

Příprava zasedání zastupitelstva 
 
1/ Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje tajemník magistrátu podle pokynů 

primátora/primátorky a podle programu navrženého radou města. Přitom stanoví především 
konkrétní odpovědnost za zpracování a včasné předložení odborných podkladů s případným 
variantním řešením. 

 
2/ Materiály na zasedání zastupitelstva se předkládají zastupitelstvu elektronicky prostřednictvím 

zabezpečeného internetového portálu. Ve výjimečných případech je možné podat informaci 
k záležitosti, která má být projednána v zastupitelstvu, v listinné podobě. Při projednávání 
majetkoprávních záležitostí a jiných věcí, které byly adresovány zastupitelstvu (např. návrhy, 
podněty, připomínky), zpracovatel prokazatelně seznámí minimálně 7 dní předem fyzické 
a právnické osoby, jichž se to týká, s termínem projednání záležitosti v zastupitelstvu. 

 
3/ Materiály určené pro zasedání zastupitelstva předkládají zastupitelstvu v rozsahu svěřených 

úkolů zpravidla primátor/primátorka, náměstkové/náměstkyně primátora/primátorky a tajemník 
magistrátu. Zpracovatelé materiálů předávají elektronické materiály odboru provoznímu 
a organizačnímu magistrátu (dále jen „OPO“) nejpozději 10 dnů přede dnem zasedání 
zastupitelstva, aby mohly být publikovány v digitální podobě na zabezpečeném internetovém 
portálu spolu s informací primátora/primátorky o svolání zasedání zastupitelstva všem členům 
zastupitelstva nejpozději 7 dní přede dnem zasedání. V případě technických problémů a ve 
výjimečných situacích budou členům zastupitelstva doručeny materiály i v kratším termínu 
prostřednictvím datového nosiče nebo v listinné podobě. 

 
4/ Nejpozději do 6 dnů před zasedáním zastupitelstva zajistí OPO zveřejnění materiálů pro 

zasedání zastupitelstva na internetových stránkách statutárního města Děčín 
http://www.mmdecin.cz a současně umožní veřejnosti do nich nahlédnout před samotným 
zasedáním zastupitelstva a v jeho průběhu v jednacím sále na místě označeném „Servis“. 
Ve zveřejněných a zpřístupněných materiálech zajistí jejich zpracovatelé anonymizaci 
osobních údajů podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 
dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů“) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), 
a ochranu všech informací v dokumentech uvedených, jejichž ochranu předpokládá některý 
z důvodů pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   

 
5/ Materiály pro zasedání zastupitelstva musí mít tyto náležitosti: 

- číslo materiálu a název materiálu, 
- jméno a podpis předkladatele, 
- jméno a podpis zpracovatele a název odboru, 
- návrh na usnesení, 
- důvodovou zprávu. 

 
6/ Důvodová zpráva musí obsahovat zejména: 

- stručný přehled a charakteristiku problému včetně odkazu na právní předpis, podle kterého 
může nebo musí zastupitelstvo rozhodnout, 

- stanovisko dotčených odborů a subjektů, 

http://www.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/
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- stanovisko rady města, 
- přílohy k důvodové zprávě (důležité dokumenty k projednávané záležitosti, na které 

odkazuje důvodová zpráva), 
- v případě, že s projednávanou problematikou souvisejí další rozsáhlé podklady (např. 

studie, plány atp.), odkaz, kde lze do těchto materiálů nahlédnout. 
 
7/ Materiály pro zasedání zastupitelstva musí být zpracovávány a předkládány tak, aby umožnily 

členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout odpovědná rozhodnutí. 
 
8/ Vždy do nejbližšího zasedání zastupitelstva předkládá tajemník magistrátu doručenou 

korespondenci adresovanou zastupitelstvu, a to tak, že ji soustředí u zapisovatele zasedání 
zastupitelstva do složky „Doručená pošta zastupitelstvu města“. 

 
Článek 5 

Účast členů zastupitelstva a tajemníka magistrátu na zasedání zastupitelstva 
 
1/   Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se každého zasedání zastupitelstva, jinak je 

povinen omluvit se primátorovi/primátorce nebo prostřednictvím OPO ze své neúčasti na 
zasedání včetně uvedení důvodu. Také pozdní příchod na zasedání či předčasný odchod ze 
zasedání omlouvá primátor/primátorka, popřípadě předsedající.  

 
2/ Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny 

přítomných. Skutečnosti o pozdních příchodech a předčasných odchodech členů 
zastupitelstva ze zasedání zastupitelstva jsou zaznamenávány v zápise ze zasedání 
zastupitelstva. 

 
3/ Tajemník magistrátu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva s hlasem poradním a rovněž svoji 

účast stvrzuje podpisem do listiny přítomných. 
 
4/ K naplnění ustanovení § 84 až § 90 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, člen 

zastupitelstva, tajemník magistrátu a zaměstnanci města svým podpisem v listině přítomných 
dále stvrzují svůj souhlas nebo nesouhlas s pořízením zvukového a obrazového záznamu své 
osoby a svých projevů osobní povahy na zasedání zastupitelstva pořizovatelem – statutárním 
městem Děčín – a s následným zveřejněním takto pořízeného zvukového a obrazového 
záznamu na internetových stránkách statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz.  

 
Článek 6 

Program zasedání zastupitelstva 
 
1/ Program zasedání zastupitelstva navrhuje rada města a schvaluje ho zastupitelstvo. Právo 

předkládat návrhy na doplnění nebo změnu připravovaného programu zasedání zastupitelstva 
mají jeho členové, rada města a výbory. 

 
2/ Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o těch bodech programu, které byly 

schváleny zastupitelstvem. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání 
zastupitelstva do programu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. 

 
3/ Pravidelnou součástí programu zasedání zastupitelstva je podání informace občanům 

o činnosti orgánů města v období mezi zasedáními jednotlivých zastupitelstev. 
 

Článek 7 
Organizace a průběh zasedání zastupitelstva 

 
1/ Zasedání zastupitelstva řídí zpravidla primátor/primátorka nebo náměstek/náměstkyně 

primátora/primátorky, popřípadě pověřený člen rady města (dále jen „předsedající“). Dbá o to, 

http://www.mmdecin.cz/
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aby zasedání mělo pracovní charakter, věcný a důstojný průběh. 
 
2/ Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje. Rovněž přerušuje a ukončuje 

zasedání zastupitelstva. Jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva nebo v jeho průběhu 
není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání 
zastupitelstva. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle článku 
3 odst. 1 nebo 2 tohoto jednacího řádu. 

 
3/ V zahajovací části zasedání zastupitelstva předsedající oznámí, zda zasedání zastupitelstva 

bylo řádně svoláno, a konstatuje, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva. Dále navrhne zvolení pracovních komisí, zejména komise návrhové, jejich 
předsedů a členů, a rovněž navrhne určení dvou členů zastupitelstva ověřovateli zápisu 
o průběhu zasedání zastupitelstva. O všech návrzích nechá hlasovat. Dále sdělí informaci 
o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva, o jeho uložení na OPO k nahlédnutí 
a jaké eventuální námitky byly proti němu podány. O námitkách člena zastupitelstva proti 
zápisu s vyjádřením ověřovatelů zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. Zápis, 
proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. 

 
4/ Zápis a souhrn usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva je při zasedání zastupitelstva 

vyložen k nahlédnutí osobám uvedeným v § 16 odst. 2 a 3 a § 17 zákona o obcích 
- občanům statutárního města Děčín, kteří dosáhli věku 18 let, 
- fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území statutárního města Děčín 

nemovitost, a 
- fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou ve 

statutárním městě Děčín hlášeny k trvalému pobytu, stanoví – li tak mezinárodní smlouva, 
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 

Těmto osobám je rovněž vyložen k nahlédnutí souhrn usnesení rady města za období od 
předchozího zasedání zastupitelstva. 
 

5/ Po zahájení zasedání zastupitelstva předsedající přednese radou města navržený program 
zasedání a vyzve členy zastupitelstva a výbory k podání návrhů na doplnění nebo změnu 
programu. Poté dá předsedající hlasovat o schválení programu zasedání zastupitelstva. 

 
6/ Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, 

poslanec, zástupce orgánů kraje nebo předseda osadního výboru zřízeného zastupitelstvem, 
musí mu předsedající udělit slovo. 

 
7/ Předsedající nebo jím vyzvaný předkladatel nebo zpracovatel materiálu přednese úvodní 

slovo k projednávaným materiálům. 
 
8/ Do rozpravy k projednávanému materiálu se přihlašují členové zastupitelstva a zaměstnanci 

města výrazným zdvižením ruky, přičemž členové zastupitelstva ještě současně stisknou 
příslušné tlačítko hlasovacího zařízení, je-li v jednací místnosti instalováno (viz první věta 
článku 9 odst. 6 tohoto jednacího řádu). Bez ohledu na pořadí přihlášených do rozpravy musí 
být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva nebo tajemníkovi magistrátu, kteří namítají 
nedodržení jednacího řádu zastupitelstva nebo právních předpisů, přihlášením se slovy 
„technická poznámka“. 

 
9/ Odchyluje-li se řečník od projednávaného tématu, vyzve jej předsedající slovy „k věci“. Pokud 

ani po tomto upozornění se řečník k projednávanému tématu nevrátí nebo se od tématu 
opětovně odchýlí, je předsedající oprávněn slovo řečníkovi odejmout. 

 
10/ Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy rozhodnout o přesunutí 

bodů programu zasedání nebo o sloučení rozpravy ke dvěma nebo i více bodům programu. 
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11/ Do rozpravy k projednávanému materiálu se mohou členové zastupitelstva, zaměstnanci 
města a osoby dle článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu přihlásit jenom do konce rozpravy 
k projednávanému materiálu. 

 
12/ Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se ho ujmout. 
 
13/ Členové zastupitelstva a osoby uvedené v čl. 7 odst. 4 (dále jen „diskutující“) se mohou 

vyjadřovat k jednotlivým bodům schváleného programu zasedání zastupitelstva. Slovo 
diskutujícímu uděluje vždy předsedající. Maximální délka vystoupení diskutujícího k jednomu 
bodu činí 5 minut. Po uplynutí stanovené doby je možné pokračovat ve vystoupení v délce 
3 minut, a to pouze po předchozím souhlasu zastupitelstva vyjádřeném hlasováním. 
 

14/ Diskutující může k jednomu bodu schváleného programu zasedání zastupitelstva vystoupit 
maximálně dvakrát, to neplatí pro členy zastupitelstva. 
 

15/ Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva. O jeho návrhu se 
hlasuje bez rozpravy a je-li schválen, předsedající rozpravu k danému bodu programu ukončí. 

 
16/ Primátor/primátorka předkládá vždy nejbližšímu zasedání zastupitelstva k rozhodnutí usnesení 

rady města ve věci v samostatné působnosti, jehož výkon byl primátorem/primátorkou 
pozastaven pro nesprávnost. Primátor/primátorka je povinen/povinna věc vysvětlit a zdůvodnit 
předkládaný návrh. Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení takovéhoto usnesení hlasováním. 

 
Článek 8 

Usnesení zastupitelstva 
 
1/ Pracovní návrh na usnesení k materiálu, který má být v rámci schválených bodů programu 

projednán na zastupitelstvu, předkládá zastupitelstvu ke schválení rada města. Návrh na 
změny nebo doplnění pracovního návrhu usnesení dávají členové zastupitelstva v rámci 
projednávání jednotlivých bodů programu. Vypracováním návrhu na usnesení může pověřit 
předsedající také návrhovou komisi. 

 
2/ Navržené usnesení musí být formulováno stručně, srozumitelně, adresně, s termíny 

a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. O každém návrhu usnesení k materiálu 
schváleného bodu programu se hlasuje samostatně. V případech projednávání materiálů 
schválených bodů programu stejného věcného zaměření a po sobě jdoucích lze o návrzích 
usnesení, při shodě zastupitelů, hlasovat v „bloku“ s tím, že ke každému usnesení v bloku 
projednávaných materiálů bude přiřazen výsledek svodného hlasování. Usnesení 
zastupitelstva, rozhodnutí nebo volba jsou schváleny, hlasuje-li pro schválení nadpoloviční 
většina všech členů zastupitelstva, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak1). V případě, že 
pro schválení usnesení zastupitelstva nehlasuje nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva, nevzniká žádné usnesení, tzn. ani usnesení opačného významu; pouze se tato 
skutečnost zaznamená do zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva.  

 
3/ Usnesením zastupitelstva lze ukládat úkoly v rozsahu pravomoci zastupitelstva dané zákonem 

primátorovi/primátorce, náměstkům/náměstkyním primátora/primátorky, radě města, členům 
zastupitelstva, výborům a tajemníkovi magistrátu. 

 
4/ Písemný souhrn přijatých usnesení zastupitelstva podepisuje vždy primátor/primátorka nebo 

náměstek/náměstkyně primátora/primátorky, dále určení ověřovatelé zápisu o průběhu 
zasedání zastupitelstva, předseda návrhové komise a zapisovatel. Souhrn přijatých usnesení 
zastupitelstva musí být zveřejněn do 8 dnů po skončení zasedání. Před zveřejněním však 

                                                 
1) Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
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musí být usnesení přiměřeně upravena, tj. musí být odstraněny osobní údaje2) nebo 
provedena jejich anonymizace. Při anonymizování osobních údajů nebo jejich zpřístupnění 
v omezeném rozsahu je však vždy třeba postupovat tak, aby konkrétní sdělení ještě splnilo 
svůj účel. Na zveřejňovaných upravených verzích usnesení ze zasedání zastupitelstva musí 
být uvedena poznámka, že je zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodu dodržení 
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů zákona o ochraně osobních údajů. Zveřejnění provádí OPO vyvěšením 
tohoto upraveného písemného souhrnu na úřední desce magistrátu. Dále se upravený souhrn 
přijatých usnesení a výstup o hlasování jednotlivých zastupitelů ke každému usnesení 
zveřejní na internetových stránkách statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz, a pokud 
tak stanoví zákon, i jiným způsobem. 

 
5/ Týká-li se přijaté usnesení zastupitelstva rozhodnutí o vyhlášení nebo nevyhlášení místního 

referenda na návrh přípravného výboru pro místní referendum3), zastupitelstvo prostřednictvím 
primátora/primátorky neprodleně vyrozumí zmocněnce přípravného výboru o přijatém 
usnesení a zároveň toto usnesení vyvěsí na úřední desce magistrátu po dobu 15 dnů. OPO 
zároveň zveřejní toto usnesení na internetových stránkách statutárního města Děčín 
http://www.mmdecin.cz. 

 
Článek 9 

Hlasování 
 
1/ Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého 

usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající. 
 
2/ V případě, že je předloženo více návrhů na usnesení, hlasuje zastupitelstvo nejprve o návrhu 

rady města a pokud tento není schválen, hlasuje se o dalších návrzích v pořadí tak, jak byly 
podány. Jestliže pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, pokud 
zvláštní právní předpis nestanoví jinak1), považuje se tento návrh za schválený a o ostatních 
návrzích se již nehlasuje. 

 
3/ Jestliže žádný předložený návrh dle odst. 2 nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se 

zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto 
případě vyzve zástupce volebních stran, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení. 
Zasedání zastupitelstva na nezbytnou dobu přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá 
předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou 
většinu, obnoví předsedající činnost přerušeného zasedání zastupitelstva, přednese upravený 
návrh a dá o něm hlasovat. Nepřijme-li zastupitelstvo žádné navržené usnesení, vypracuje 
návrhová komise nový návrh usnesení. 

 
4/ Nezíská-li ani nový návrh usnesení předložený návrhovou komisí dle odst. 3 potřebnou 

většinu hlasů, prohlásí předsedající návrh za zamítnutý. 
 
5/ Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo. 
 
6/ Veřejné hlasování se provádí výrazným zdvižením ruky, které musí být současně doplněno 

užitím hlasovacího zařízení, je-li v jednací místnosti instalováno. Předsedající požádá 

                                                 
2) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických 

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.  

 
3)  § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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o hlasování nejprve „P r o“ návrh a následně „P r o t i“ a „Z d r ž e l  s e“ a člen zastupitelstva 
při hlasování zdvihne ruku k příslušnému návrhu a současně stiskne příslušné tlačítko 
hlasovacího zařízení. V případě rozporu mezi výsledkem hlasování zdvižením ruky (aklamací) 
a výsledkem hlasování pomocí hlasovacího zařízení platí výsledek hlasování provedeného 
pomocí hlasovacího zařízení. 

 
7/ Při tajném hlasování se přiměřeně použije postup upravený ve volebním řádu Zastupitelstva 

města Děčín, který tvoří přílohu tohoto jednacího řádu. 
 

Článek 10 
Práva a povinnosti člena zastupitelstva při výkonu své funkce 

 
1/ Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát 

osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. 
 
2/ Primátor/primátorka, náměstkové/náměstkyně primátora/primátorky a další členové 

zastupitelstva, kteří jsou zároveň členy rady města, jsou veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 1 
zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu 
zájmů“). 

 
3/ Práva a povinnosti člena zastupitelstva při výkonu funkce jsou upravena v ust. § 69 až § 79 

a § 82 a § 83 zákona o obcích, a v případě veřejného funkcionáře, uvedeného v odstavci 2, 
jsou další povinnosti stanoveny v zákoně o střetu zájmů.  

 
Článek 11 

Příspěvky do rozpravy z řad občanů statutárního města Děčín a jiných fyzických osob 
 

1/ Osoby uvedené v článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu mají právo postupem podle čl. 7 
odst. 13 a 14 vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s tímto jednacím řádem svá 
stanoviska ke všem jednotlivým věcem, které jsou projednávány na zasedání zastupitelstva, 
a to na základě písemné přihlášky podané prostřednictvím zapisovatele. K vyjadřování se 
k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín a k závěrečnému účtu statutárního města Děčín 
za uplynulý kalendářní rok se písemná přihláška do diskuze nevyžaduje. 

 
2/ V písemné přihlášce do diskuze, podané prostřednictvím zapisovatele, osoby uvedené 

v článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu svým podpisem stvrdí svůj souhlas nebo nesouhlas 
s pořízením zvukového a obrazového záznamu své osoby a svých projevů osobní povahy na 
zasedání zastupitelstva pořizovatelem – statutárním městem Děčín – a s následným 
zveřejněním takto pořízeného zvukového a obrazového záznamu na internetových stránkách 
statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz. V případě nesouhlasu bude zvukový 
a obrazový záznam před zveřejněním na internetových stránkách statutárního města Děčín 
upraven vymazáním nesouhlasících osob. 

 
3/ Před vyjádřením stanoviska k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín a k závěrečnému 

účtu statutárního města Děčín za uplynulý kalendářní rok předsedající vyzve každou 
diskutující osobu uvedenou v článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu (pokud nepředložila 
písemnou přihlášku do diskuze), aby se vyjádřila, zda souhlasí nebo nesouhlasí s pořízením 
zvukového a obrazového záznamu své osoby a svých projevů osobní povahy na zasedání 
zastupitelstva pořizovatelem – statutárním městem Děčín – a s následným zveřejněním takto 
pořízeného zvukového a obrazového záznamu na internetových stránkách statutárního města 
Děčín http://www.mmdecin.cz.  

 

http://www.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/
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Článek 12 
Péče o nerušený průběh jednání 

 
Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Předsedající může vykázat ze zasedací 
místnosti rušitele jednání. 
 

Článek 13 
Ukončení zasedání zastupitelstva 

 
Předsedající ukončí zasedání zastupitelstva, byl-li pořad jednání vyčerpán. Rovněž ukončí 
zasedání zastupitelstva, jestliže při zahájení zasedání nebo v jeho průběhu není přítomna 
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva nebo z jiných závažných důvodů, zejména 
nastala-li mimořádná skutečnost znemožňující další nerušené jednání. V těchto případech se koná 
do 15 dnů jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle článku 3 odst. 1 nebo 2 tohoto 
jednacího řádu. 
 

Článek 14 
Pracovní komise zastupitelstva 

 
1/ Na zasedání zastupitelstva je vždy volena komise návrhová a její předseda.  

 
2/ Podle potřeby zastupitelstvo volí komisi volební, jejíž členové zvolí předsedu komise.    

 
3/ Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo zřídit další pracovní komise. Do těchto 

pracovních komisí zastupitelstvo volí především své členy a podle potřeby další odborníky, 
kteří nejsou členy zastupitelstva. 

 
4/ Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu. 
 
5/ Komise návrhová v průběhu zasedání zastupitelstva sleduje znění přijatých usnesení. 

V případě požadavku předsedajícího zasedání zastupitelstva předkládá prostřednictvím svého 
předsedy návrh na nové znění usnesení v dohodnutém termínu. 

 
6/ Komise volební dohlíží na řádný průběh voleb a na dodržení postupu stanoveného ve 

volebním řádu zastupitelstva. Prostřednictvím svých členů zajišťuje sčítání hlasů při tajném 
hlasování a v případě selhání hlasovacího zařízení i při veřejném hlasování. Členem této 
komise nemůže být ten, jehož by se volba týkala. O výsledku voleb předkládá předseda 
komise zprávu zastupitelstvu. 

 
Článek 15 

Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva 
 
1/ O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, 

primátor/primátorka nebo náměstek/náměstkyně primátora/primátorky, určení ověřovatelé 
zápisu, a předseda návrhové komise, případně předseda volební komise. Sepisováním 
zápisu se pověřuje určený zapisovatel, kterým je zpravidla zaměstnanec statutárního města 
zařazený do OPO. Za vyhotovení zápisu z jednání zastupitelstva odpovídá tajemník 
magistrátu. Zápis musí být vyhotoven do 810 dnů po skončení zasedání a uložen na OPO 
k nahlédnutí zákonem definovaným osobám. Po uplynutí příslušné ukládací lhůty je předán 
spolu se souhrnem přijatých usnesení zastupitelstva dle odst. 8 a se součástmi dle odst. 2 
Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích. 

 
2/ Schválený zápis ze zasedání dokládá skutečný průběh zasedání a zejména přesnou formulaci 

přijatých usnesení k jednotlivým bodům. Nedílnými součástmi zápisu jsou informace 
zastupitelům o svolání zasedání zastupitelstva primátorem/primátorkou, informace magistrátu 
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pro veřejnost o připravovaném zasedání zastupitelstva, vlastnoručně podepsaná listina 
přítomných, písemné omluvenky členů zastupitelstva z neúčasti na zasedání a úplné texty 
všech předložených písemných materiálů, fotodokumentace, mapy a další materiály, které 
byly předmětem zasedání zastupitelstva. 

 
3/ V zápise se uvádí zejména: 

- den a místo konání zasedání zastupitelstva, 
- hodina zahájení a skončení, doba přerušení, 
- počet přítomných členů zastupitelstva, 
- jména určených ověřovatelů zápisu a jména členů zvolené návrhové komise a jejího 

předsedy, 
- schválený program zasedání zastupitelstva, 
- průběh rozpravy k jednotlivým bodům se jmény řečníků, přednesené návrhy, protinávrhy, 

připomínky, dotazy, závěry, 
- průběh a výsledky hlasování výpisem, kdo jak hlasoval (článek 9 odst. 6 tohoto jednacího 

řádu), případně s poznámkou o tajném způsobu hlasování, zápis o výsledku tajného 
hlasování nebo zápis o výsledku voleb tajným hlasováním, 

- jednoznačně formulovaný závěr – přesná formulace přijatých usnesení k jednotlivým 
bodům jednání, též označení osoby nebo orgánu, který usnesení bude realizovat, 
a stanovení termínu, případně dílčí nebo kontrolní termíny, 

- rozpis přijatého svodného usnesení ke každému materiálu schválených bodů programu 
stejného věcného zaměření a po sobě jdoucích materiálů projednaných v „bloku“ dle článku 
8 odst. 2 tohoto jednacího řádu,   

- u každého hlasování je třeba zaznamenat počet přítomných členů zastupitelstva 
v okamžiku hlasování, 

- dotazy a připomínky, které nebyly zodpovězeny bezodkladně, 
- datum vyhotovení zápisu, 
- další skutečnosti, které by se měly podle rozhodnutí členů zastupitelstva stát součástí 

zápisu. 
 
4/ O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. 
 
5/ Z jednání zastupitelstva je pořizován pro potřeby zápisu zvukový záznam a tento je archivován 

po dobu 1 roku. Zastupitelstvo může ve zvláštních případech rozhodnout o delší době 
archivace. 

 
6/ Zvukový a obrazový záznam ze zasedání zastupitelstva pořízený statutárním městem Děčín 

podle článku 3 odst. 4 zveřejní OPO na internetových stránkách statutárního města Děčín 
http://www.mmdecin.cz do 10 dnů po skončení zasedání. K dodržení obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů K dodržení zákona o ochraně osobních údajů bude před 
zveřejněním zvukový a obrazový záznam upraven postupem dle článku 8 odst. 4 se 
současným uvedením informace, že je zveřejňována upravená verze zvukového a obrazového 
záznamu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů obecného 
nařízení o ochraně osobních údajů zákona o ochraně osobních údajů. Informace o 
zveřejnění upravené verze zvukového a obrazového záznamu bude uvedena také při 
nesouhlasu člena zastupitelstva, tajemníka magistrátu, zaměstnance města a osob dle článku 
7 odst. 4 tohoto jednacího řádu s pořízením zvukového a obrazového záznamu jejich osoby a 
jejich projevů osobní povahy na zasedání zastupitelstva. 

 
7/ OPO vede evidenci všech přijatých usnesení zastupitelstva. Zvláště sleduje plnění ukládací 

části usnesení a po zpracování zprávy o jejím plnění a jejím projednání radou města 
předkládá tajemník magistrátu na zasedání zastupitelstva v digitální podobě na technickém 
nosiči dat zprávu o plnění. 

 
8/ Určený zapisovatel zasedání zastupitelstva zpracuje písemný souhrn přijatých usnesení 

http://www.mmdecin.cz/
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zastupitelstva do 8 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a v téže lhůtě jej zanese do 
elektronického vnitřního informačního systému magistrátu. Za plnění těchto povinností 
odpovídá OPO. 

 
9/ OPO rozešle souhrn přijatých usnesení zastupitelstva všem členům zastupitelstva. Vyhlášení 

místního referenda4) oznámí primátor/primátorka Ministerstvu vnitra do 5 dnů od této 
skutečnosti. 

 
10/ Primátor/primátorka předkládá pravidelně informace členům zastupitelstva o činnosti rady 

města zasíláním elektronického souboru přijatých usnesení rady města. 
 
11/ V době zasedání zastupitelstva je v místnosti, ve které zastupitelstvo zasedá, umístěna na 

vhodném místě vlajka statutárního města Děčín a znak statutárního města Děčín. 
 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

 
1/ Přílohou tohoto jednacího řádu je volební řád Zastupitelstva města Děčín. 
 
2/ Zrušuje se Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením zastupitelstva č. ZM 

17 07 03 01 ze dne 21.09.2017. 
 

3/ Tento jednací řád byl schválen usnesením č. ZM 19 02 03 01 Zastupitelstva města Děčín ze 
dne 28.02.2019 a tímto dnem nabývá účinnosti. 

 
 
 
 

 
 

 Jaroslav Hrouda Ing. Vladislav Raška 
 primátor náměstek primátora města 
  pro územní a investiční rozvoj 
 

                                                 
4) Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha k jednacímu řádu Zastupitelstva města Děčín ze dne 21. září 2017 28.02.2019 
 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
 

 
Volební řád Zastupitelstva města Děčín 

 
Článek 1 

Rozsah působnosti 
 
Tento volební řád upravuje způsob rozhodování Zastupitelstva města Děčín (dále jen 
„zastupitelstvo“) v případech, kdy je předmětem rozhodnutí zastupitelstva volba podle § 84 odst. 2 
písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo může 
rozhodnout, že tohoto volebního řádu se použije též v dalších případech, kdy je potřeba vybrat 
osobu pro obsazení jiných funkcí, než které jsou uvedeny v citovaném zákonném ustanovení. 
 

Článek 2 
Volební komise 

 
1) Zastupitelstvo zvolí k provedení voleb volební komisi z řad členů zastupitelstva. Volební komise 

je tříčlenná a volí ze svého středu předsedu. Volební komise řídí průběh voleb, dohlíží na 
dodržování právních předpisů a tohoto volebního řádu a vyhlašuje výsledek voleb. 

 
2) Volební komise rozhoduje hlasováním. 
 

Článek 3 
Návrhy kandidátů 

 
Návrhy kandidátů jsou oprávněni podávat rada města, primátor/primátorka a ostatní členové 
zastupitelstva. Návrhy se podávají předsedovi volební komise. 
 

Článek 4 
Způsob hlasování 

 
Hlasování je veřejné nebo tajné. Způsob hlasování navrhuje předsedající, který řídí hlasování 
zastupitelstva, a rozhoduje o něm zastupitelstvo podle jednacího řádu zastupitelstva. 
 

Článek 5 
Veřejné hlasování 

 
1) Volby řídí předseda volební komise. 
 
2) Navržení kandidáti jsou voleni v navrženém pořadí. 

 
3) Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva. 

 
4) Výsledky hlasování oznámí předseda volební komise. 
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Článek 6 
Tajné hlasování 

 
1) Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Hlasovací lístky obsahují seznam všech navržených 

kandidátů v abecedním pořadí. 
 
2) Každý člen zastupitelstva obdrží jeden hlasovací lístek opatřený razítkem statutárního města 

Děčín a podpisem předsedy volební komise. 
 

3) Úpravu hlasovacího lístku provede hlasující člen zastupitelstva tak, že jméno kandidáta, s nímž 
nesouhlasí, přeškrtne vodorovně. Hlasovací lístek se jmény kandidátů, která na odevzdaném 
hlasovacím lístku zůstala nepřeškrtnuta, se považuje za hlas daný těmto kandidátům. 

 
4) Pro úpravu hlasovacích lístků je určen prostor, který zaručuje tajnost hlasování. Členové 

zastupitelstva vstupují do tohoto prostoru jednotlivě. 
 

5) Hlasování provede člen zastupitelstva vhozením hlasovacího lístku do volební schránky, která 
byla před zahájením voleb zapečetěna a umístěna na místě, které určí předseda volební 
komise a které oznámí členům zastupitelstva před zahájením voleb. 

 
6) Zahájení a ukončení hlasování ohlásí předseda volební komise. 
 
7) Volební komise provede bezprostředně po ukončení hlasování sečtení hlasů a vypracuje zápis 

o výsledku voleb. 
 

8) Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném, než vydaném tiskopisu a ten, který je upraven 
jiným způsobem, než je stanoven v odstavci 3. Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího 
lístku, rozhodne o nich volební komise hlasováním. 

 
9) Pokud jeden z navržených kandidátů získá v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů všech 

členů zastupitelstva, je zvolen. 
 

10) Jestliže žádný z navržených kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů 
všech členů zastupitelstva, postupují do dalšího kola volby dva kandidáti, kteří získali nejvyšší 
počet hlasů. 

 
11) V případě, že nejvyšší shodný počet hlasů získají dva z navržených kandidátů, postupují do 

druhého kola volby pouze tito dva kandidáti. 
 

12) Výsledek voleb vyhlásí bezprostředně po sečtení hlasů a vypracování zápisu o výsledku voleb 
předseda volební komise. 

 
Článek 7 

Zápis o výsledku tajných voleb tajným hlasováním 
 

Zápis o výsledku voleb pořizuje volební komise a podepisuje ho předseda a ostatní členové 
volební komise. Zápis o výsledku voleb včetně odevzdaných hlasovacích lístků tvoří přílohu 
originálu zápisu ze zasedání zastupitelstva, na němž se volby uskutečnily. 
 

Článek 8 
Závěrečné ustanovení 

 
Tento volební řád je přílohou Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín schváleného usnesením 
č. ZM 17 07 03 01 19 02 03 01 Zastupitelstva města Děčín ze dne 21. září 2017. 28.02.2019. 
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STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
 
 

 
JEDNACÍ ŘÁD ZASTUPITELSTVA MĚSTA DĚČÍN 

 
Zastupitelstvo města Děčín vydává podle § 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tento jednací řád Zastupitelstva města Děčín: 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
Jednací řád zastupitelstva města (dále jen „zastupitelstvo“) upravuje přípravu jeho zasedání, 
svolání, průběh zasedání, formulaci výsledků jednání – usnesení, kontrolu jejich plnění, jakož 
i další organizační a technické otázky. 
 
V rámci dodržení genderového náhledu, tedy rovnosti přístupu k ženám a mužům a současnému 
zachování čtivosti textu tohoto jednacího řádu, je termínem „primátor“ myšlena primátorka 
i primátor. Obdobně nahlížejte na náměstka primátora, vedoucího zaměstnance, zaměstnance 
a další osoby, které je možno vyjádřit v ženském i mužském rodě. 
 

Článek 2 
Pravomoc zastupitelstva 

 
Zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti statutárního města, 
uvedených zejména v ust. § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“), jakož i o dalších pravomocích v samostatné 
působnosti statutárního města, pokud nejsou vyhrazené radě města podle § 102 odst. 2 zákona 
o obcích. 
 

Článek 3 
Svolání zasedání zastupitelstva 

 
1/ Zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce. Zasedání 

zastupitelstva se konají v územním obvodu statutárního města Děčín. Zasedání zastupitelstva 
svolává primátor. Svolává je nejpozději sedm dní přede dnem zasedání zastupitelstva. 
Primátor je povinen svolat zasedání zastupitelstva, požaduje-li to alespoň jedna třetina členů 
zastupitelstva, hejtman kraje, nebo rozhodne-li tak rada města. V tomto případě se zasedání 
zastupitelstva koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena Magistrátu města 
Děčín (dále jen „magistrát“). 

 
2/ Nesvolá-li primátor zasedání zastupitelstva podle odstavce 1, učiní tak náměstek primátora 

pro územní a investiční rozvoj nebo náměstek primátora pro ekonomiku, finance a majetek, 
popřípadě jiný člen zastupitelstva. 

 
3/ Magistrát informuje o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání 

zastupitelstva. Informaci vyvěsí na úřední desce magistrátu nejpozději sedm dní přede dnem 
zasedání zastupitelstva, není-li zákonem stanoveno jinak. Kromě toho informaci uveřejní na 
internetových stránkách statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz, případně 
plakátovací službou.  

 
4/ Zasedání zastupitelstva je veřejné a je vysíláno on-line na internetových stránkách 

statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz. Z jeho jednání se rovněž pořizuje 
statutárním městem Děčín zvukový a obrazový záznam, který je následně zveřejňován 

http://www.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/
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v upravené verzi dle článku 15 odst. 6 tohoto jednacího řádu na internetových stránkách 
statutárního města Děčín http://www.mmdecin.cz.   

 
Článek 4 

Příprava zasedání zastupitelstva 
 
1/ Přípravu zasedání zastupitelstva organizuje tajemník magistrátu podle pokynů primátora 

a podle programu navrženého radou města. Přitom stanoví především konkrétní odpovědnost 
za zpracování a včasné předložení odborných podkladů s případným variantním řešením. 

 
2/ Materiály na zasedání zastupitelstva se předkládají zastupitelstvu elektronicky prostřednictvím 

zabezpečeného internetového portálu. Ve výjimečných případech je možné podat informaci 
k záležitosti, která má být projednána v zastupitelstvu, v listinné podobě. Při projednávání 
majetkoprávních záležitostí a jiných věcí, které byly adresovány zastupitelstvu (např. návrhy, 
podněty, připomínky), zpracovatel prokazatelně seznámí minimálně 7 dní předem fyzické 
a právnické osoby, jichž se to týká, s termínem projednání záležitosti v zastupitelstvu. 

 
3/ Materiály určené pro zasedání zastupitelstva předkládají zastupitelstvu v rozsahu svěřených 

úkolů zpravidla primátor, náměstkové primátora a tajemník magistrátu. Zpracovatelé materiálů 
předávají elektronické materiály odboru provoznímu a organizačnímu magistrátu (dále jen 
„OPO“) nejpozději 10 dnů přede dnem zasedání zastupitelstva, aby mohly být publikovány 
v digitální podobě na zabezpečeném internetovém portálu spolu s informací primátora 
o svolání zasedání zastupitelstva všem členům zastupitelstva nejpozději 7 dní přede dnem 
zasedání. V případě technických problémů a ve výjimečných situacích budou členům 
zastupitelstva doručeny materiály i v kratším termínu prostřednictvím datového nosiče nebo 
v listinné podobě. 

 
4/ Nejpozději do 6 dnů před zasedáním zastupitelstva zajistí OPO zveřejnění materiálů pro 

zasedání zastupitelstva na internetových stránkách statutárního města Děčín 
http://www.mmdecin.cz a současně umožní veřejnosti do nich nahlédnout před samotným 
zasedáním zastupitelstva a v jeho průběhu v jednacím sále na místě označeném „Servis“. 
Ve zveřejněných a zpřístupněných materiálech zajistí jejich zpracovatelé anonymizaci 
osobních údajů podle Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů“) a ochranu všech informací v dokumentech uvedených, jejichž 
ochranu předpokládá některý z důvodů pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.   

 
5/ Materiály pro zasedání zastupitelstva musí mít tyto náležitosti: 

- číslo materiálu a název materiálu, 
- jméno a podpis předkladatele, 
- jméno a podpis zpracovatele a název odboru, 
- návrh na usnesení, 
- důvodovou zprávu. 

 
6/ Důvodová zpráva musí obsahovat zejména: 

- stručný přehled a charakteristiku problému včetně odkazu na právní předpis, podle kterého 
může nebo musí zastupitelstvo rozhodnout, 

- stanovisko dotčených odborů a subjektů, 
- stanovisko rady města, 
- přílohy k důvodové zprávě (důležité dokumenty k projednávané záležitosti, na které 

odkazuje důvodová zpráva), 
- v případě, že s projednávanou problematikou souvisejí další rozsáhlé podklady (např. 

studie, plány atp.), odkaz, kde lze do těchto materiálů nahlédnout. 

http://www.mmdecin.cz/
http://www.mmdecin.cz/
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7/ Materiály pro zasedání zastupitelstva musí být zpracovávány a předkládány tak, aby umožnily 

členům zastupitelstva komplexně posoudit problematiku a přijmout odpovědná rozhodnutí. 
 
8/ Vždy do nejbližšího zasedání zastupitelstva předkládá tajemník magistrátu doručenou 

korespondenci adresovanou zastupitelstvu, a to tak, že ji soustředí u zapisovatele zasedání 
zastupitelstva do složky „Doručená pošta zastupitelstvu města“. 

 
Článek 5 

Účast členů zastupitelstva a tajemníka magistrátu na zasedání zastupitelstva 
 
1/   Člen zastupitelstva je povinen zúčastňovat se každého zasedání zastupitelstva, jinak je 

povinen omluvit se primátorovi nebo prostřednictvím OPO ze své neúčasti na zasedání včetně 
uvedení důvodu. Také pozdní příchod na zasedání či předčasný odchod ze zasedání omlouvá 
primátor, popřípadě předsedající.  

 
2/ Účast na zasedání zastupitelstva stvrzují členové zastupitelstva podpisem do listiny 

přítomných. Skutečnosti o pozdních příchodech a předčasných odchodech členů 
zastupitelstva ze zasedání zastupitelstva jsou zaznamenávány v zápise ze zasedání 
zastupitelstva. 

 
3/ Tajemník magistrátu se zúčastňuje zasedání zastupitelstva s hlasem poradním a rovněž svoji 

účast stvrzuje podpisem do listiny přítomných. 
 

Článek 6 
Program zasedání zastupitelstva 

 
1/ Program zasedání zastupitelstva navrhuje rada města a schvaluje ho zastupitelstvo. Právo 

předkládat návrhy na doplnění nebo změnu připravovaného programu zasedání zastupitelstva 
mají jeho členové, rada města a výbory. 

 
2/ Na zasedání zastupitelstva může být jednáno jenom o těch bodech programu, které byly 

schváleny zastupitelstvem. O zařazení návrhů přednesených v průběhu zasedání 
zastupitelstva do programu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním. 

 
3/ Pravidelnou součástí programu zasedání zastupitelstva je podání informace občanům 

o činnosti orgánů města v období mezi zasedáními jednotlivých zastupitelstev. 
 

Článek 7 
Organizace a průběh zasedání zastupitelstva 

 
1/ Zasedání zastupitelstva řídí zpravidla primátor nebo náměstek primátora, popřípadě pověřený 

člen rady města (dále jen „předsedající“). Dbá o to, aby zasedání mělo pracovní charakter, 
věcný a důstojný průběh. 

 
2/ Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje. Rovněž přerušuje a ukončuje 

zasedání zastupitelstva. Jestliže při zahájení zasedání zastupitelstva nebo v jeho průběhu 
není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání 
zastupitelstva. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle článku 
3 odst. 1 nebo 2 tohoto jednacího řádu. 

 
3/ V zahajovací části zasedání zastupitelstva předsedající oznámí, zda zasedání zastupitelstva 

bylo řádně svoláno, a konstatuje, zda je přítomna nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva. Dále navrhne zvolení pracovních komisí, zejména komise návrhové, jejich 
předsedů a členů, a rovněž navrhne určení dvou členů zastupitelstva ověřovateli zápisu 
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o průběhu zasedání zastupitelstva. O všech návrzích nechá hlasovat. Dále sdělí informaci 
o ověření zápisu z předchozího zasedání zastupitelstva, o jeho uložení na OPO k nahlédnutí 
a jaké eventuální námitky byly proti němu podány. O námitkách člena zastupitelstva proti 
zápisu s vyjádřením ověřovatelů zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. Zápis, 
proti němuž nebyly podány námitky, se pokládá za schválený. 

 
4/ Zápis a souhrn usnesení z předchozího zasedání zastupitelstva je při zasedání zastupitelstva 

vyložen k nahlédnutí osobám uvedeným v § 16 odst. 2 a 3 a § 17 zákona o obcích 
- občanům statutárního města Děčín, kteří dosáhli věku 18 let, 
- fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let a vlastní na území statutárního města Děčín 

nemovitost, a 
- fyzickým osobám, které dosáhly věku 18 let, jsou cizími státními občany a jsou ve 

statutárním městě Děčín hlášeny k trvalému pobytu, stanoví – li tak mezinárodní smlouva, 
kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena. 

Těmto osobám je rovněž vyložen k nahlédnutí souhrn usnesení rady města za období od 
předchozího zasedání zastupitelstva. 
 

5/ Po zahájení zasedání zastupitelstva předsedající přednese radou města navržený program 
zasedání a vyzve členy zastupitelstva a výbory k podání návrhů na doplnění nebo změnu 
programu. Poté dá předsedající hlasovat o schválení programu zasedání zastupitelstva. 

 
6/ Požádá-li na zasedání zastupitelstva o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, 

poslanec, zástupce orgánů kraje nebo předseda osadního výboru zřízeného zastupitelstvem, 
musí mu předsedající udělit slovo. 

 
7/ Předsedající nebo jím vyzvaný předkladatel nebo zpracovatel materiálu přednese úvodní 

slovo k projednávaným materiálům. 
 
8/ Do rozpravy k projednávanému materiálu se přihlašují členové zastupitelstva a zaměstnanci 

města výrazným zdvižením ruky, přičemž členové zastupitelstva ještě současně stisknou 
příslušné tlačítko hlasovacího zařízení, je-li v jednací místnosti instalováno (viz první věta 
článku 9 odst. 6 tohoto jednacího řádu). Bez ohledu na pořadí přihlášených do rozpravy musí 
být uděleno slovo tomu členovi zastupitelstva nebo tajemníkovi magistrátu, kteří namítají 
nedodržení jednacího řádu zastupitelstva nebo právních předpisů, přihlášením se slovy 
„technická poznámka“. 

 
9/ Odchyluje-li se řečník od projednávaného tématu, vyzve jej předsedající slovy „k věci“. Pokud 

ani po tomto upozornění se řečník k projednávanému tématu nevrátí nebo se od tématu 
opětovně odchýlí, je předsedající oprávněn slovo řečníkovi odejmout. 

 
10/ Zastupitelstvo může v průběhu zasedání hlasováním bez rozpravy rozhodnout o přesunutí 

bodů programu zasedání nebo o sloučení rozpravy ke dvěma nebo i více bodům programu. 
 
11/ Do rozpravy k projednávanému materiálu se mohou členové zastupitelstva, zaměstnanci 

města a osoby dle článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu přihlásit jenom do konce rozpravy 
k projednávanému materiálu. 

 
12/ Nikdo, komu předsedající neudělí slovo, nemůže se ho ujmout. 
 
13/ Členové zastupitelstva a osoby uvedené v čl. 7 odst. 4 (dále jen „diskutující“) se mohou 

vyjadřovat k jednotlivým bodům schváleného programu zasedání zastupitelstva. Slovo 
diskutujícímu uděluje vždy předsedající. 
 

14/ Diskutující může k jednomu bodu schváleného programu zasedání zastupitelstva vystoupit 
maximálně dvakrát, to neplatí pro členy zastupitelstva. 
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15/ Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva. O jeho návrhu se 

hlasuje bez rozpravy a je-li schválen, předsedající rozpravu k danému bodu programu ukončí. 
 
16/ Primátor předkládá vždy nejbližšímu zasedání zastupitelstva k rozhodnutí usnesení rady 

města ve věci v samostatné působnosti, jehož výkon byl primátorem/primátorkou pozastaven 
pro nesprávnost. Primátor je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. 
Zastupitelstvo rozhoduje o zrušení takovéhoto usnesení hlasováním. 

 
Článek 8 

Usnesení zastupitelstva 
 
1/ Pracovní návrh na usnesení k materiálu, který má být v rámci schválených bodů programu 

projednán na zastupitelstvu, předkládá zastupitelstvu ke schválení rada města. Návrh na 
změny nebo doplnění pracovního návrhu usnesení dávají členové zastupitelstva v rámci 
projednávání jednotlivých bodů programu. Vypracováním návrhu na usnesení může pověřit 
předsedající také návrhovou komisi. 

 
2/ Navržené usnesení musí být formulováno stručně, srozumitelně, adresně, s termíny 

a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. O každém návrhu usnesení k materiálu 
schváleného bodu programu se hlasuje samostatně. V případech projednávání materiálů 
schválených bodů programu stejného věcného zaměření a po sobě jdoucích lze o návrzích 
usnesení, při shodě zastupitelů, hlasovat v „bloku“ s tím, že ke každému usnesení v bloku 
projednávaných materiálů bude přiřazen výsledek svodného hlasování. Usnesení 
zastupitelstva, rozhodnutí nebo volba jsou schváleny, hlasuje-li pro schválení nadpoloviční 
většina všech členů zastupitelstva, nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak1). V případě, že 
pro schválení usnesení zastupitelstva nehlasuje nadpoloviční většina všech členů 
zastupitelstva, nevzniká žádné usnesení, tzn. ani usnesení opačného významu; pouze se tato 
skutečnost zaznamená do zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva.  

 
3/ Usnesením zastupitelstva lze ukládat úkoly v rozsahu pravomoci zastupitelstva dané zákonem 

primátorovi, náměstkům primátora, radě města, členům zastupitelstva, výborům a tajemníkovi 
magistrátu. 

 
4/ Písemný souhrn přijatých usnesení zastupitelstva podepisuje vždy primátor nebo náměstek 

primátora, dále určení ověřovatelé zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva, předseda 
návrhové komise a zapisovatel. Souhrn přijatých usnesení zastupitelstva musí být zveřejněn 
do 8 dnů po skončení zasedání. Před zveřejněním však musí být usnesení přiměřeně 
upravena, tj. musí být odstraněny osobní údaje2) nebo provedena jejich anonymizace. Při 
anonymizování osobních údajů nebo jejich zpřístupnění v omezeném rozsahu je však vždy 
třeba postupovat tak, aby konkrétní sdělení ještě splnilo svůj účel. Na zveřejňovaných 
upravených verzích usnesení ze zasedání zastupitelstva musí být uvedena poznámka, že je 
zveřejňována upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 
Zveřejnění provádí OPO vyvěšením tohoto upraveného písemného souhrnu na úřední desce 
magistrátu. Dále se upravený souhrn přijatých usnesení a výstup o hlasování jednotlivých 
zastupitelů ke každému usnesení zveřejní na internetových stránkách statutárního města 
Děčín http://www.mmdecin.cz, a pokud tak stanoví zákon, i jiným způsobem. 

                                                 
1) Například § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. 
2) Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 

v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES.  
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5/ Týká-li se přijaté usnesení zastupitelstva rozhodnutí o vyhlášení nebo nevyhlášení místního 

referenda na návrh přípravného výboru pro místní referendum3), zastupitelstvo prostřednictvím 
primátora/primátorky neprodleně vyrozumí zmocněnce přípravného výboru o přijatém 
usnesení a zároveň toto usnesení vyvěsí na úřední desce magistrátu po dobu 15 dnů. OPO 
zároveň zveřejní toto usnesení na internetových stránkách statutárního města Děčín 
http://www.mmdecin.cz. 

 
Článek 9 

Hlasování 
 
1/ Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zastupitelstvo hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého 

usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající. 
 
2/ V případě, že je předloženo více návrhů na usnesení, hlasuje zastupitelstvo nejprve o návrhu 

rady města a pokud tento není schválen, hlasuje se o dalších návrzích v pořadí tak, jak byly 
podány. Jestliže pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, pokud 
zvláštní právní předpis nestanoví jinak1), považuje se tento návrh za schválený a o ostatních 
návrzích se již nehlasuje. 

 
3/ Jestliže žádný předložený návrh dle odst. 2 nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se 

zastupitelstvo na návrh předsedajícího usnést na dohodovacím řízení. Předsedající v tomto 
případě vyzve zástupce volebních stran, aby jmenovali po jednom zástupci pro toto řízení. 
Zasedání zastupitelstva na nezbytnou dobu přeruší. Dohodovacímu řízení předsedá 
předsedající. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou 
většinu, obnoví předsedající činnost přerušeného zasedání zastupitelstva, přednese upravený 
návrh a dá o něm hlasovat. Nepřijme-li zastupitelstvo žádné navržené usnesení, vypracuje 
návrhová komise nový návrh usnesení. 

 
4/ Nezíská-li ani nový návrh usnesení předložený návrhovou komisí dle odst. 3 potřebnou 

většinu hlasů, prohlásí předsedající návrh za zamítnutý. 
 
5/ Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo. 
 
6/ Veřejné hlasování se provádí výrazným zdvižením ruky, které musí být současně doplněno 

užitím hlasovacího zařízení, je-li v jednací místnosti instalováno. Předsedající požádá 
o hlasování nejprve „P r o“ návrh a následně „P r o t i“ a „Z d r ž e l  s e“ a člen zastupitelstva 
při hlasování zdvihne ruku k příslušnému návrhu a současně stiskne příslušné tlačítko 
hlasovacího zařízení. V případě rozporu mezi výsledkem hlasování zdvižením ruky (aklamací) 
a výsledkem hlasování pomocí hlasovacího zařízení platí výsledek hlasování provedeného 
pomocí hlasovacího zařízení. 

 
7/ Při tajném hlasování se přiměřeně použije postup upravený ve volebním řádu Zastupitelstva 

města Děčín, který tvoří přílohu tohoto jednacího řádu. 
 

Článek 10 
Práva a povinnosti člena zastupitelstva při výkonu své funkce 

 
1/ Funkce člena zastupitelstva je veřejnou funkcí. Člen zastupitelstva vykonává svůj mandát 

osobně a v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. 
 
2/ Primátor, náměstkové primátora a další členové zastupitelstva, kteří jsou zároveň členy rady 

                                                 
3)  § 13 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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města, jsou veřejní funkcionáři podle § 2 odst. 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“). 

 
3/ Práva a povinnosti člena zastupitelstva při výkonu funkce jsou upravena v ust. § 69 až § 79 

a § 82 a § 83 zákona o obcích, a v případě veřejného funkcionáře, uvedeného v odstavci 2, 
jsou další povinnosti stanoveny v zákoně o střetu zájmů.  

 
Článek 11 

Příspěvky do rozpravy z řad občanů statutárního města Děčín a jiných fyzických osob 
 

1/ Osoby uvedené v článku 7 odst. 4 tohoto jednacího řádu mají právo postupem podle čl. 7 
odst. 13 a 14 vyjadřovat na zasedání zastupitelstva v souladu s tímto jednacím řádem svá 
stanoviska ke všem jednotlivým věcem, které jsou projednávány na zasedání zastupitelstva, 
a to na základě písemné přihlášky podané prostřednictvím zapisovatele. K vyjadřování se 
k návrhu rozpočtu statutárního města Děčín a k závěrečnému účtu statutárního města Děčín 
za uplynulý kalendářní rok se písemná přihláška do diskuze nevyžaduje. 

 
Článek 12 

Péče o nerušený průběh jednání 
 
Nikdo nesmí rušit průběh zasedání zastupitelstva. Předsedající může vykázat ze zasedací 
místnosti rušitele jednání. 
 

Článek 13 
Ukončení zasedání zastupitelstva 

 
Předsedající ukončí zasedání zastupitelstva, byl-li pořad jednání vyčerpán. Rovněž ukončí 
zasedání zastupitelstva, jestliže při zahájení zasedání nebo v jeho průběhu není přítomna 
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva nebo z jiných závažných důvodů, zejména 
nastala-li mimořádná skutečnost znemožňující další nerušené jednání. V těchto případech se koná 
do 15 dnů jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle článku 3 odst. 1 nebo 2 tohoto 
jednacího řádu. 
 

Článek 14 
Pracovní komise zastupitelstva 

 
1/ Na zasedání zastupitelstva je vždy volena komise návrhová a její předseda.  

 
2/ Podle potřeby zastupitelstvo volí komisi volební, jejíž členové zvolí předsedu komise.    

 
3/ Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo zřídit další pracovní komise. Do těchto 

pracovních komisí zastupitelstvo volí především své členy a podle potřeby další odborníky, 
kteří nejsou členy zastupitelstva. 

 
4/ Funkce pracovních komisí končí splněním úkolu. 
 
5/ Komise návrhová v průběhu zasedání zastupitelstva sleduje znění přijatých usnesení. 

V případě požadavku předsedajícího zasedání zastupitelstva předkládá prostřednictvím svého 
předsedy návrh na nové znění usnesení v dohodnutém termínu. 

 
6/ Komise volební dohlíží na řádný průběh voleb a na dodržení postupu stanoveného ve 

volebním řádu zastupitelstva. Prostřednictvím svých členů zajišťuje sčítání hlasů při tajném 
hlasování a v případě selhání hlasovacího zařízení i při veřejném hlasování. Členem této 
komise nemůže být ten, jehož by se volba týkala. O výsledku voleb předkládá předseda 
komise zprávu zastupitelstvu. 
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Článek 15 
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva 

 
1/ O průběhu zasedání zastupitelstva se pořizuje zápis, který podepisuje zapisovatel, primátor 

nebo náměstek primátora, určení ověřovatelé zápisu, předseda návrhové komise, případně 
předseda volební komise. Sepisováním zápisu se pověřuje určený zapisovatel, kterým je 
zpravidla zaměstnanec statutárního města zařazený do OPO. Za vyhotovení zápisu z jednání 
zastupitelstva odpovídá tajemník magistrátu. Zápis musí být vyhotoven do 10 dnů po skončení 
zasedání a uložen na OPO k nahlédnutí zákonem definovaným osobám. Po uplynutí příslušné 
ukládací lhůty je předán spolu se souhrnem přijatých usnesení zastupitelstva dle odst. 8 a se 
součástmi dle odst. 2 Státnímu oblastnímu archivu v Litoměřicích. 

 
2/ Schválený zápis ze zasedání dokládá skutečný průběh zasedání a zejména přesnou formulaci 

přijatých usnesení k jednotlivým bodům. Nedílnými součástmi zápisu jsou informace 
zastupitelům o svolání zasedání zastupitelstva primátorem, informace magistrátu pro veřejnost 
o připravovaném zasedání zastupitelstva, vlastnoručně podepsaná listina přítomných, 
písemné omluvenky členů zastupitelstva z neúčasti na zasedání a úplné texty všech 
předložených písemných materiálů, fotodokumentace, mapy a další materiály, které byly 
předmětem zasedání zastupitelstva. 

 
3/ V zápise se uvádí zejména: 

- den a místo konání zasedání zastupitelstva, 
- hodina zahájení a skončení, doba přerušení, 
- počet přítomných členů zastupitelstva, 
- jména určených ověřovatelů zápisu a jména členů zvolené návrhové komise a jejího 

předsedy, 
- schválený program zasedání zastupitelstva, 
- průběh rozpravy k jednotlivým bodům se jmény řečníků, přednesené návrhy, protinávrhy, 

připomínky, dotazy, závěry, 
- průběh a výsledky hlasování výpisem, kdo jak hlasoval (článek 9 odst. 6 tohoto jednacího 

řádu), případně s poznámkou o tajném způsobu hlasování, zápis o výsledku tajného 
hlasování nebo zápis o výsledku voleb tajným hlasováním, 

- jednoznačně formulovaný závěr – přesná formulace přijatých usnesení k jednotlivým 
bodům jednání, též označení osoby nebo orgánu, který usnesení bude realizovat, 
a stanovení termínu, případně dílčí nebo kontrolní termíny, 

- rozpis přijatého svodného usnesení ke každému materiálu schválených bodů programu 
stejného věcného zaměření a po sobě jdoucích materiálů projednaných v „bloku“ dle článku 
8 odst. 2 tohoto jednacího řádu,   

- u každého hlasování je třeba zaznamenat počet přítomných členů zastupitelstva 
v okamžiku hlasování, 

- dotazy a připomínky, které nebyly zodpovězeny bezodkladně, 
- datum vyhotovení zápisu, 
- další skutečnosti, které by se měly podle rozhodnutí členů zastupitelstva stát součástí 

zápisu. 
 
4/ O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva. 
 
5/ Z jednání zastupitelstva je pořizován pro potřeby zápisu zvukový záznam a tento je archivován 

po dobu 1 roku. Zastupitelstvo může ve zvláštních případech rozhodnout o delší době 
archivace. 

 
6/ Zvukový a obrazový záznam ze zasedání zastupitelstva pořízený statutárním městem Děčín 

podle článku 3 odst. 4 zveřejní OPO na internetových stránkách statutárního města Děčín 
http://www.mmdecin.cz do 10 dnů po skončení zasedání. K dodržení obecného nařízení 
o ochraně osobních údajů bude před zveřejněním zvukový a obrazový záznam upraven 

http://www.mmdecin.cz/
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postupem dle článku 8 odst. 4 se současným uvedením informace, že je zveřejňována 
upravená verze zvukového a obrazového záznamu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů obecného nařízení o ochraně osobních údajů. 

 
7/ OPO vede evidenci všech přijatých usnesení zastupitelstva. Zvláště sleduje plnění ukládací 

části usnesení a po zpracování zprávy o jejím plnění a jejím projednání radou města 
předkládá tajemník magistrátu na zasedání zastupitelstva v digitální podobě na technickém 
nosiči dat zprávu o plnění. 

 
8/ Určený zapisovatel zasedání zastupitelstva zpracuje písemný souhrn přijatých usnesení 

zastupitelstva do 8 dnů po skončení zasedání zastupitelstva a v téže lhůtě jej zanese do 
elektronického vnitřního informačního systému magistrátu. Za plnění těchto povinností 
odpovídá OPO. 

 
9/ OPO rozešle souhrn přijatých usnesení zastupitelstva všem členům zastupitelstva. Vyhlášení 

místního referenda4) oznámí primátor Ministerstvu vnitra do 5 dnů od této skutečnosti. 
 
10/ Primátor předkládá pravidelně informace členům zastupitelstva o činnosti rady města 

zasíláním elektronického souboru přijatých usnesení rady města. 
 
11/ V době zasedání zastupitelstva je v místnosti, ve které zastupitelstvo zasedá, umístěna na 

vhodném místě vlajka statutárního města Děčín a znak statutárního města Děčín. 
 

Článek 16 
Závěrečná ustanovení 

 
1/ Přílohou tohoto jednacího řádu je volební řád Zastupitelstva města Děčín. 
 
2/ Zrušuje se Jednací řád Zastupitelstva města Děčín schválený usnesením zastupitelstva č. ZM 

17 07 03 01 ze dne 21.09.2017. 
 
3/ Tento jednací řád byl schválen usnesením č. ZM 19 02 03 01 Zastupitelstva města Děčín ze 

dne 28.02.2019 a tímto dnem nabývá účinnosti. 
 

 
 
 

 
 

 Jaroslav Hrouda Ing. Vladislav Raška 
 primátor náměstek primátora města 
  pro územní a investiční rozvoj 
 

                                                 
4) Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Příloha k jednacímu řádu Zastupitelstva města Děčín ze dne 28.02.2019 
 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
 

 
Volební řád Zastupitelstva města Děčín 

 
Článek 1 

Rozsah působnosti 
 
Tento volební řád upravuje způsob rozhodování Zastupitelstva města Děčín (dále jen 
„zastupitelstvo“) v případech, kdy je předmětem rozhodnutí zastupitelstva volba podle § 84 odst. 2 
písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo může 
rozhodnout, že tohoto volebního řádu se použije též v dalších případech, kdy je potřeba vybrat 
osobu pro obsazení jiných funkcí, než které jsou uvedeny v citovaném zákonném ustanovení. 
 

Článek 2 
Volební komise 

 
1) Zastupitelstvo zvolí k provedení voleb volební komisi z řad členů zastupitelstva. Volební komise 

je tříčlenná a volí ze svého středu předsedu. Volební komise řídí průběh voleb, dohlíží na 
dodržování právních předpisů a tohoto volebního řádu a vyhlašuje výsledek voleb. 

 
2) Volební komise rozhoduje hlasováním. 
 

Článek 3 
Návrhy kandidátů 

 
Návrhy kandidátů jsou oprávněni podávat rada města, primátor a ostatní členové zastupitelstva. 
Návrhy se podávají předsedovi volební komise. 
 

Článek 4 
Způsob hlasování 

 
Hlasování je veřejné nebo tajné. Způsob hlasování navrhuje předsedající, který řídí hlasování 
zastupitelstva, a rozhoduje o něm zastupitelstvo podle jednacího řádu zastupitelstva. 
 

Článek 5 
Veřejné hlasování 

 
1) Volby řídí předseda volební komise. 
 
2) Navržení kandidáti jsou voleni v navrženém pořadí. 

 
3) Zvolen je kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů všech členů zastupitelstva. 

 
4) Výsledky hlasování oznámí předseda volební komise. 
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Článek 6 
Tajné hlasování 

 
1) Tajně se hlasuje hlasovacími lístky. Hlasovací lístky obsahují seznam všech navržených 

kandidátů v abecedním pořadí. 
 
2) Každý člen zastupitelstva obdrží jeden hlasovací lístek opatřený razítkem statutárního města 

Děčín a podpisem předsedy volební komise. 
 

3) Úpravu hlasovacího lístku provede hlasující člen zastupitelstva tak, že jméno kandidáta, s nímž 
nesouhlasí, přeškrtne vodorovně. Hlasovací lístek se jmény kandidátů, která na odevzdaném 
hlasovacím lístku zůstala nepřeškrtnuta, se považuje za hlas daný těmto kandidátům. 

 
4) Pro úpravu hlasovacích lístků je určen prostor, který zaručuje tajnost hlasování. Členové 

zastupitelstva vstupují do tohoto prostoru jednotlivě. 
 

5) Hlasování provede člen zastupitelstva vhozením hlasovacího lístku do volební schránky, která 
byla před zahájením voleb zapečetěna a umístěna na místě, které určí předseda volební 
komise a které oznámí členům zastupitelstva před zahájením voleb. 

 
6) Zahájení a ukončení hlasování ohlásí předseda volební komise. 
 
7) Volební komise provede bezprostředně po ukončení hlasování sečtení hlasů a vypracuje zápis 

o výsledku voleb. 
 

8) Neplatný je hlasovací lístek odevzdaný na jiném, než vydaném tiskopisu a ten, který je upraven 
jiným způsobem, než je stanoven v odstavci 3. Vzniknou-li pochybnosti o platnosti hlasovacího 
lístku, rozhodne o nich volební komise hlasováním. 

 
9) Pokud jeden z navržených kandidátů získá v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů všech 

členů zastupitelstva, je zvolen. 
 

10) Jestliže žádný z navržených kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů 
všech členů zastupitelstva, postupují do dalšího kola volby dva kandidáti, kteří získali nejvyšší 
počet hlasů. 

 
11) V případě, že nejvyšší shodný počet hlasů získají dva z navržených kandidátů, postupují do 

druhého kola volby pouze tito dva kandidáti. 
 

12) Výsledek voleb vyhlásí bezprostředně po sečtení hlasů a vypracování zápisu o výsledku voleb 
předseda volební komise. 

 
Článek 7 

Zápis o výsledku tajných voleb tajným hlasováním 
 

Zápis o výsledku voleb pořizuje volební komise a podepisuje ho předseda a ostatní členové 
volební komise. Zápis o výsledku voleb včetně odevzdaných hlasovacích lístků tvoří přílohu 
originálu zápisu ze zasedání zastupitelstva, na němž se volby uskutečnily. 
 

Článek 8 
Závěrečné ustanovení 

 
Tento volební řád je přílohou Jednacího řádu Zastupitelstva města Děčín schváleného usnesením 
č. ZM 19 02 03 01 Zastupitelstva města Děčín ze dne 28.02.2019. 



Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 04 01

Název:
Osobní lodní doprava v Děčíně - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace, Smlouva o dopravě

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost Labské plavební společnosti, s.r.o. IČ: 27346471, se sídlem 
Kamenická 692/199, 405 02 Děčín 2 o poskytnutí dotace

schvaluje

1. poskytnutí dotace maximálně do výše 400 000 Kč společnosti Labská plavební společnost, s.r.o., dle 
důvodové zprávy, 
2. uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace a Smlouvy o dopravě (provozování osobní lodní 
dopravy). 

Stanovisko RM:
Rada města na své schůzi dne 29. 1. 2019 projednala žádost Labské plavební společnosti s.r.o, IČ:27346471, 
se sídlem Kamenická 692/199, 405 02 Děčín 2, o poskytnutí dotace a doporučila zastupitelstvu města 
přijmout usnesení dle předloženého návrhu (usnesení č. RM 19 02 31 01).

Cena: 400 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje přijmout usnesení dle předloženého návrhu.



Důvodová zpráva:
Osobní lodní doprava tvoří důležitou součást nabídky služeb cestovního ruchu v Děčíně, proto statutární 
město Děčín každoročně přispívá na zajištění provozu výletní lodi na trase Děčín – Hřensko a zpět. 
Provozovatel žádá o poskytnutí dotace (Příloha č.1) také na sezónu 2019. Dotaci za rok 2018 provozovatel 
řádně vyúčtoval a předložil plnění podmínek vycházejících ze smlouvy. Vyúčtování je k nahlédnutí na oddělení 
cestovního ruchu. Plavby provozuje Labská plavební společnost, s.r.o., se kterou město spolupracuje již od 
roku 2008. Dotace bude poskytnuta na období 100 dní provozu lodi. Výše dotace činí 4 000 Kč za 1 plavební 
den, provoz lodi je stanoven dle jízdního řádu (Příloha smlouvy č. 1). Příjemce dotace se zavazuje: - Umístit 
do hlavního tiskového materiálu „Plavby po Labi 2019“ následující sdělení: „Lodní linka Děčín - Hřensko je 
provozována s přispěním statutárního města Děčín.“
- Příjemce dotace se zavazuje zajistit na webových stránkách www.labskaplaveni.cz přesměrování na 
turistický portál www.idecin.cz a v sekci tipy na výlet umístit informace k významným turistickým cílům.
- Příjemce dotace se zavazuje, že na plavidlech ponechá umístěny znaky statutárního města Děčín.
- Příjemce dotace se zavazuje společně s předložením koncového vyúčtování předložit výstupy, které 
prokazují dodržení povinností stanovených smlouvou. Výstupy se míní pořízení fotodokumentace, 
printscreeny webových stránek, letáčky. 
 - Příjemce dotace se zavazuje, že pokud loď nevypluje, odešle tuto informaci nejpozději v 8,30 hodin na 
e-mailovou adresu info@idecin.cz .
Dotace bude poskytnuta v režimu podpory malého rozsahu (de minimis), jak je uvedeno v nařízení Komise 
(EU) čís. 1407/2013 ze dne 18.12.2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování unie na podporu de 
minimis, zveřejněném v Ústředním věstníku evropské unie, L 352, 24.12.2013, s.1. Poskytovatel může 
poskytnout příjemci podporu za podmínky, že výše této podpory spolu s ostatními podporami, které mají 
charakter de minimis a které příjemce obdržel za dobu předchozích tří let, nepřekročí výši 200 000 EUR. Od 
01.01.2007 lze použít toto nařízení i na odvětví dopravy, s výjimkou podpory nabývání vozidel pro silniční 
nákladní dopravu podnikům, provozujícím tento druh dopravy pro cizí potřebu. Pro odvětví silniční dopravy je 
maximální částka podpory stanovena na 100 000 EUR. Skutečnost, že se v tomto případě jedná o veřejnou 
podporu, je zohledněna ve smlouvě o dotaci, která je přílohou tohoto materiálu. Žadatel o dotaci byl o věci 
informován. 

Vyjádření:

Příloha: Smlouva_lod_doprava_20
19_navrh.doc Komentář:          

Příloha: Smlouva_lod_dotace_201
9_navrh.pdf Komentář:          

Příloha: Jízdní řád lodi Děčín 
2019.pdf Komentář:          

Příloha: Žadost_o_dotaci_2.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Petr Hodboď OPO 15.2.2019 12:50 podepsáno

Předkladatel: Václav Němeček 19.2.2019 12:43 podepsáno

typ zobrazení anonymně



SMLOUVA O DOPRAVĚ 
(provozování osobní lodní dopravy) 

 
 
I. 

Subjekty smlouvy 
 

1. Statutární město Děčín, IČ: 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV, 
č.ú.921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako poskytovatel 
dotace. 
Jednající: Jaroslav Hrouda, primátor 

 
2. Labská plavební společnost, s.r.o., IČ: 27346471, se sídlem Kamenická 692/199, 405 02, 

Děčín 2, obchodní společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 
C 25398, č.ú.222734528/0300, dále jen jako příjemce dotace nebo dopravce. 
Jednající: Ing. Martin Komrska 

 
II. 

Předmět smlouvy 
 

1. Dopravce se na základě této smlouvy zavazuje provozovat osobní lodní dopravu na plavební 
trase Děčín - Hřensko a zpět osobními motorovými plavidly v období 100 dní provozu lodi, dále 
jen doprava, dle jízdního řádu, který je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
2. S odkazem na ust. odst. 1. tohoto článku, je dopravce oprávněn bezplatně užívat přístavní 

můstek na Smetanově nábřeží - přístavní můstek „Děčín“ č. 200865 a v Dolním Žlebu – přístavní 
můstek „Dolní Žleb“ č. 201083 a spolu s nimi části pozemků sloužící k nástupu a výstupu 
přepravovaných osob a členů lodní posádky k vyvázanému plavidlu. Bezplatně užívat 50 m délky 
nábřežní hrany a k ní přiléhající lodní polohu sloužící k vyvázání přístavních můstků a plavidla. 

 
 

III. 
Povinnosti dopravce 

 
1. Dopravce je povinen provozovat dopravu podle čl. II této smlouvy v souladu s Veřejnoprávní 

smlouvou o poskytnutí dotace ze dne ………. (dále jen Veřejnoprávní smlouva) za podmínky, že: 
a. najednou bude přepravovat alespoň 10 platících cestujících a zároveň, 
b. výška vodního stavu Labe bude alespoň 160 cm - měřeno na vodočtu stanice Ústí nad 

Labem. 
 

2. Prodávat jízdenky prostřednictvím rezervačního portálu Vstupenka Děčín 
www.vstupenkadecin.cz nebo na pokladně lodi. 

 
3. Dopravce je povinen předložit měsíční vyúčtování uskutečněných jízd v souladu s Veřejnoprávní 

smlouvou. 
 
4. Informovat o změnách provozní doby nebo jízdního řádu turistická informační centra a cestující 

neprodleně, prostřednictvím webových stránek společnosti, na nástupištích v Děčíně a ve 
Hřensku, na e-mailové adresy info@idecin.cz. 

 
5. Informovat turistická informační centra a cestující o tom, že se plavba neuskuteční a vyvěsit tuto 

informaci v okamžiku zjištění na nástupištích v Děčíně a ve Hřensku, včetně informace o 
možnostech vrácení zakoupené jízdenky. 

 
6. Pokud se jízda neuskuteční, vrátit cestujícím, kteří si zakoupili jízdenku prostřednictvím 

rezervačního portálu Vstupenka Děčín (www.vstupenkadecin.cz), jízdné v plné výši. 
 
7. Dle možností zajistit nástup a výstup osob u nástupiště v Dolním Žlebu v obou plavebních 

směrech, a to v případě, že kapitán shledá tento manévr bezpečný. 
 

http://www.vstupenkadecin.cz/
mailto:info@idecin.cz


8. Každý den jestliže loď v konkrétní den nevyplouvá, je dopravce nejpozději v 8:30 povinen odeslat 
informaci, že loď nevyplouvá na e-mailovou adresu info@idecin.cz.  

 
 

IV. 
Povinnosti přepravce 

 
Poskytnout z rozpočtu statutárního města Děčín k předmětu této smlouvy, na základě uzavřené 
Veřejnoprávní smlouvy, dotaci v výši 4.000,00 Kč (slovy čtyřitisíce Kč/plavební den) po dobu 100 dní 
provozu lodi za podmínek uvedených ve Veřejnoprávní smlouvě. Maximální výše dotace činí 
400 000,-Kč. 

V. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

 
1. Dopravci bude umožněno během sezóny využít nejvíce 4 dnů, kdy bude zastavena plavba k 

řešení technických problémů plavidel. 
 
2. Smlouva o dopravě je uzavřena na dobu určitou po dobu 100 dní provozu lodi. Dobou provozu 

lodi se rozumí plnění předmětu smlouvy dle čl. II. Smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě 
smluvních stran písemnými dodatky. 

 
3. Smlouva o dopravě byla schválena usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM ……….. ze dne 

……….. 
 
4. Smlouva o dopravě byla vypracována ve třech výtiscích, dva výtisky obdrží přepravce, jeden 

výtisk dopravce. 
 
V Děčíně dne  
 
 
Jaroslav Hrouda                                                                                            Ing. Martin Komrska 

mailto:info@idecin.cz


Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace 
 
I. 

Subjekty smlouvy 

1. Statutární město Děčín, IČ: 00261238, Mírové nám. 1175/5, 405 02 Děčín IV, 
č.ú.921402389/0800, vedený u České spořitelny, a. s., pobočka Děčín, dále jen jako poskytovatel 
dotace. 
Jednající: Jaroslav Hrouda, primátor 

 
2. Labská plavební společnost, s.r.o., IČ: 27346471, se sídlem Kamenická 692/199, 405 02, 

Děčín 2, obchodní společnost je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 
C 25398, č.ú.222734528/0300, dále jen jako příjemce dotace. 
Jednající: Ing. Martin Komrska 

 
II. 

Předmět smlouvy 

1. Předmětem této smlouvy je poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Děčín, kapitola 31  
v souladu s ustanovením § 85/c zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění novel, a 
ust. § 9 odst. (1) písm. h) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 
ve znění novel, na základě Žádosti o poskytnutí dotace ze dne 7. 12. 2018, která je nedílnou 
součástí této smlouvy, a to na období 100 dní provozu lodi v sezóně 2019 (1.6. – 31.10.2019) dle 
jízdního řádu a ceníku (Příloha č. 1), v souladu se Smlouvou o dopravě ze dne ……….. 

2. Příjemce dotace prohlašuje, že je právnickou osobou, která má oprávnění provozovat osobní 
dopravu na plavební dráze mezi obcemi Děčín - Hřensko a zpět, dále jen „přepravní výkony“. 

 
III. 

Dispozice s dotací 

1. Poskytnutí dotace bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM ……….ze dne 
………….. 

1. Poskytovatel dotace se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci v maximální celkové výši 
400 000 Kč, tj. 4.000,00 Kč/plavební den (slovy čtyři tisíce Kč/den provozu) na období 100 
provozních dní lodi v sezóně 2019. Výše dotace však nepřekročí souhrnnou výši dotace 
tj. 400.000,00 Kč. Počet dotovaných jízd v období stanoveném Smlouvou o dopravě ze dne 
………….. je stanoven dle jízdního řádu a ceníku (Příloha č. 1). 

2. Dotace je splatná ve splátkách na základě měsíčního vyúčtování uskutečněných jízd, které musí 
být předloženo nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Splatnost splátek je 10 dnů od 
schválení vyúčtování. 

3. Dotace je určena výlučně k úhradě provozních nákladů souvisejících s provozem lodi dle čl. II., 
odst. 2. této smlouvy, a to pouze na úhradu nákupu pohonných hmot, spotřebované energie, 
mzdové náklady posádky lodi a městem Děčín odsouhlasené marketingové aktivity. Návrh 
marketingové aktivity musí obsahovat podrobný popis aktivity včetně ceny. Návrh 
marketingových aktivit je příjemce dotace povinen předložit v písemné formě do sídla 
poskytovatele dotace k rukám Markéty Lakomé, e-mailem marketa.lakoma@mmdecin.cz. 
Poskytovatel dotace uvědomí příjemce dotace písemnou formou, zda marketingovou aktivitu 
schválil či nikoliv nejpozději do 15 dnů od předložení návrhu. 

4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uvedená dotace není určena na úhradu nákladů oprav 
lodí. 

5. Podmínkou poskytnutí dotační částky 4 000,- Kč za plavební den je splnění povinnosti uvedené 
v čl. III. odst. 8 Smlouvy o dopravě ze dne ……., tzn. V případě, že loď nevyplouvá odeslat tuto 
informaci nejpozději v 8,30 hodin, na e-mailovou adresu info@idecin.cz . 

6. Dotace bude poskytnuta bezhotovostně na bankovní účet určený příjemcem dotace dle 
podmínek daných touto smlouvou. 

7. Doba pro dosažení účelu je stanovena na 1.6. – 31.10.2019. Příjemce dotace je povinen ve lhůtě 
do 30. 11. 2019 předložit v sídle poskytovatele dotace písemné vyúčtování dotace s doklady 

mailto:marketa.lakoma@mmdecin.cz
mailto:info@idecin.cz


prokazující, způsob použití dotace (např. smlouvy o dodávce energií, nákupu pohonných hmot, 
příp. faktury, příjmové pokladní doklady apod.) a souhrnnou zprávu o provozování dopravy 
včetně informace o počtu přepravených osob. 

8. Pokud příjemce dotace tuto povinnost nesplní, je poskytovatel dotace oprávněn od této smlouvy 
odstoupit, příjemce dotace je pak povinen vrátit poskytnutou dotaci ve lhůtě do pěti dnů ode dne 
odstoupení od smlouvy.  

9. Poskytovatel dotace je rovněž oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že příjemce dotace 
nedodrží sjednaný ceník jízdného, který je přílohou Smlouvy o dopravě, vyjma plánovaných 
soukromých a podnikových akcí, které budou účtovány konkrétně dle dohodnutých podmínek 
mimo jízdní řád. 

10. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude poskytovatelem 
dotace zveřejněna.  

11. Příjemce dotace je v případě zrušení právnické osoby s likvidací povinen předložit poskytovateli 
vyúčtování dotace a nevyčerpané finanční prostředky ke dni zrušení právnické osoby s likvidací 
vrátit na č. ú. 921402389/0800 ved. u České spořitelny, a.s., pobočka Děčín. V případě přeměny 
právnické osoby je příjemce dotace povinen informovat poskytovatele dotace písemnou formou 
do pěti dnů o tom, na který subjekt přejdou práva a povinnosti z této smlouvy. 

 
IV. 

Zvláštní přepravní výkon a publicita města 

1. Příjemce dotace se zavazuje, že pro potřeby poskytovatele dotace provede bezplatně dva 
přepravní výkony za účelem prezentace města, marketingových akcí, VIP návštěv či jízd pro 
seniory. Minimálně se bude jednat o jeden přepravní výkon v kalendářním roce s kapacitou 180 
cestujících, na plavební dráze mezi obcemi Děčín - Hřensko a zpět. 

2. Příjemce dotace se zavazuje umístit na informační tabule, v propagačních materiálech 
společnosti týkajících se trasy, na kterou je poskytnuta dotace, na webové stránky 
www.labskaplavebni.cz a do PR článků informaci o poskytování dotace statutárním městem 
Děčín na provozování lodní dopravy na trase Děčín – Hřensko – Děčín, a to včetně znaku města. 

3. Příjemce dotace se zavazuje umístit do hlavního tiskového materiálu („Plavby po Labi 2019“) 
následující sdělení: Lodní linka Děčín – Hřensko je provozována s přispěním statuárního města 
Děčín, včetně znaku města.  

4. Příjemce dotace se zavazuje umístit na plavidlech – lodích Poseidon a Orion, znaky statutárního 
města Děčín, a to vždy na každé lodi dva znaky. 

5. Příjemce dotace se zavazuje: 

- aktivně propagovat město Děčín a jeho turistické cíle 
- zajistit na webových stránkách www.labskaplavebni.cz a sociálních sítích odkazy na 

turistický portál www.idecin.cz a v sekci tipy na výlet umístit informace o významných 
turistických cílech (např. ZOO Děčín, Zámku Děčín, Aquaparku.via ferratě, cyklostezkách 
apod.) 

 - nabízet při své činnosti nebo propagaci reklamní předměty města 
 
6. Nesplnění bodů uvedených v čl. IV. pod body 1.-5. bude považováno za nesplnění podmínek 

udělení dotace a bude sankcionováno krácením dotace až do výše 4000,-Kč za plavební den až 
do doby prokazatelného zjednání nápravy 

7. Příjemce dotace se zavazuje ve lhůtě, která je v čl. III odst. 6 této smlouvy stanovena pro 
předložení písemného vyúčtování dotace, společně s předložením tohoto vyúčtování, předložit 
výstupy, které prokazují dodržení povinností stanovených v odst. 2-5. Těmito výstupy mohou být 
zejména: fotografie, printscreeny webových stránek, letáčky. 

V. 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

1. Příjemce dotace tímto bere na vědomí upozornění, že poskytnutá dotace je podporou charakteru 
de minimis, v souladu s nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití 



článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis, zveřejněném v 
Úředním věstníku Evropské unie, L 352, 24. 12. 2013, s. 1.“ 

2. Příjemce podpory souhlasí se zpracováním osobních údajů obsažených v Čestném prohlášení k 
podpoře malého rozsahu (de minimis) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, ve znění platných právních předpisů, za účelem evidence podpor malého rozsahu v 
souladu se zákonem č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o 
změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje, ve znění platných právních předpisů. Tento souhlas 
uděluji správci a zpracovateli pro všechny údaje obsažené v Čestném prohlášení, a to po celou 
dobu 10 let ode dne udělení souhlasu. 

3. Příjemce podpory si je vědom svých práv podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů. Všechny uvedené údaje v něm uvedené jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány 
dobrovolně. 

4. Příjemce dotace se zavazuje, budou-li náklady na přepravní výkony nižší než poskytnutá dotace, 
vrátit poskytovateli dotace rozdíl ve lhůtě do deseti dnů. Tato lhůta počíná plynout dnem 
30.11.2019. 

5. Příjemce dotace je povinen předložit písemný měsíční přehled o provedených přepravních 
výkonech za období stanovené Smlouvou o dopravě ze dne ………… vždy do 15. kalendářního 
dne následujícího měsíce. 

6. V případě prodlení s vrácením dotace nebo její části, vzniká poskytovateli nárok na penále 
stanovené podle rozpočtových pravidel (zák. čís. 250/2000 Sb., o pravidlech územních rozpočtů). 

7. V případě, že cena za pohonné hmoty, užívané pro přepravní výkony v období od uzavření této 
smlouvy, se zvýší o 10 %, je příjemce dotace oprávněn zvýšit cenu jízdného rovněž o 10%. 
Příjemce dotace je povinen zvýšení jízdného písemně oznámit poskytovali dotace a to 
neprodleně po změně ceny jízdného a doložit příslušnými doklady.  

8. Příjemce dotace, dle dispozice poskytovatele dotace, zajistí instalaci informační tabule s 
označením firmy dopravce a jízdním řádem lodi, která bude umístěna na Smetanově nábřeží 
(kotviště lodi) a na nástupišti ve Hřensku. 

9. Smlouva o poskytnutí dotace byla vypracována ve třech výtiscích, dva výtisky obdrží poskytovatel 
dotace, jeden výtisk obdrží příjemce dotace.  

10. Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy odpovídá jejich smluvní vůli a na důkaz toho 
podepisují. 

 
V Děčíně dne  
 
 
Jaroslav Hrouda                                                                                   Ing.   Martin Komrska 



Jízdní řád osobní  lodi Děčín – Hřensko a zpět  3.5.-27.10.2019 

 

 

 

 

 

Zastávka/den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

Loď pluje ve 
dnech: 

17.6. až 
24.6. 

1.7. až 
26.8. 

18.6. až 
25.6. 

2.7. až 
27.8. 

19.6. až  
26.6. 

3.7. až 
28.8. 

9.5. -27.6  
a 

5.9.-26.9. 

*Dne: 
8.8. 
22.8 
29.8. 

4.7. až 
29.8. 

* Dne: 
5.7. 

12.7. 
19.7. 
26.7. 
2.8. 

16.8. 

3.5. až 
27.9. 

*Dne:  
4.5. 

11.5. 

4.5. až 
26.10. 

*Dne: 
28.4. 
26.5. 

 
 

5.5. až 
27.10. 

         Hřensko 15:30 20:30 15:30 20:30 15:30 20:30 15:30 19:30 20:30 19:30 20:30 19:30 20:30 19:30 20:30 

         Děčín 17:00 22:00 17:00 22:00 17:00 22:00 17:00 21:00 22:00 21:00 22:00 21:00 22:00 21:00 22:00 

 

*Loď označená * pluje pouze v uvedených dnech 

CENÍK JÍZDNÉHO: 

Jednotné jízdné 

Děčín – Hřensko  100,- Kč   

Hřensko – Děčín  120,- Kč   

Děčín – Hřensko zpáteční 200,- Kč 

Pes, kočárek      50,- Kč 

Jízdní kolo      70,- Kč 

 

LABSKÁ PLAVEBNÍ SPOLEČNOST, S.R.O.,   KARLA ČAPKA 1,  405 02 DĚČÍN,  IČO: 27346471  DIČ: CZ 27346471  WWW.LABSKAPLAVEBNI.CZ 

Zastávka / den Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle 

Loď pluje ve dnech 17.6.-26.8. 18.6.-27.8. 19.6.-28.8. 9.5.-26.9. 3.5.-27.9. 4.5.-26.10. 5.5 .- 29.9. 

           Děčín  9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 9:00 

          Hřensko 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 10:00 



statutární  měs to  Děčín
MACISTRÁT MĚSTA DĚČÍN J277

Došlo: 07.12.2018 v 10:31:16 
MDC/122288/2018

Odbn

Č.J.:^tutáml město Děčín
Ing. Jiří Anděl, CSc. náměstek primátora
Na vědomí Ing.Martin Weiss

Č.dop.;
Lislů:
Druh:

I ZpillL'.

I lá Příloh: 1
ádost Ix

Mírové nám. 1175/5 
405 02 Děčín IV.

I MDC46793420

V Děčíně dne 5.12.2018

Žadatel:
Labská plavební společnost, s.r.o. 
Sídlo ; Kamenická 692/199 

405 02 Děčín II.
IČ; 273 46 471 
DIČ; CZ 273 46 471
Zastoupený ; Ing.Martinem Komrskou, jednatelem společnosti 
Bankovní spojení; ČSOB, a s.,číslo účtu 222734528/0300 
Zapsaný ; Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25398

Společník ; Milan Helvig, nar.25.9.1970,bytem Karla Čapka 1215/5, 405 02 Děčín 

Společník ; Artes Děčín, s.r.o.,IČ 25411489, sídlo Kamenická 692/199, 405 02 Děčín II.

v
Věc; Žádost o dotaci ima provozování osobní loďmi dopravy v Děčíiniě

pro sezóny 2019

dovolujeme si Vás touto cestou požádat o poskytnutí dotace ve výši 600.000,- Kč na provoz 
plavidla na trase mezi Děčínem a Hřenskem v období od 1.6.2019 do 31.10.2019, kde budou podle 

plavebních podmínek nasazována plavidla ; Poseidon DC,Bohemia DC,Orion.

Výše uvedená dotace bude použita na úhradu povozních nákladů - nákup pohonných hmot, 
mzdově náklady posádky lodi, spotřebované energie a městem Děčín odsouhlasené marketingové 
aktivity:

Financování této linky Je zajišťováno zvláštních zdrojů společnosti LPS s.r.o.,které 

nepostačuji na provoz celého období (od 1.6.2019 do 31.10.2019).

Labská plavební společnost s.r.o. se zúčastní v roce 2019 následujících výstav cestovního
ruchu ;

Reisemesse Dresden - leden 2019

F.R.E.E. Múnchen - únor.březen 2019

ITB Berlín - březen 2019

RDA F-Hafen - duben 2019



/ *

RDA KOln - červenec 2019
Na těchto výstavách cestovního ruchu bude propagováno i Statutární město Děčín. Část dotace bude 

použita k úhradě výstavních aktivit, ze kterých bude pořízena fotodokumentace a předpokládáme 

poskytnutí propagačních materiálů ze strany města a poskytovatelů ubytovacích služeb.

Děkujeme za projevenou důvěru a těšíme se na další spolupráci v nadcházející sezóně.

S pozdravem
Labská pl^ivebni společnost, s.r.o.

Kamenická 692/199 
40S02DěčfnII 

DIČ: CZ27346471p46471 
Í77 037 379 -3-

TEl.

Ing. Martin Komrska 
jednatel společnosti 
Labská plavební společnost, s.r.o.
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Název:
Zpráva o činnosti Městské policie Děčín za rok 2018

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2018 a tuto v předloženém 
znění

bere na vědomí

Stanovisko RM:
Rada města dne 29.1.2018 svým usnesením RM 19 02 29 02 projednala Zprávu o činnosti Městské policie 
Děčín za rok 2018 a doporučila zastupitelstvu města vzít Zprávu o činnosti Městské policie Děčín za rok 2018 
na vědomí.

Cena:      
Návrh postupu: RM doporučuje schválit navržené usnesení

Důvodová zpráva:
Městská policie Děčín předkládá orgánům města každoročně aktualizovanou Zprávu o činnosti Městské 
policie Děčín za uplynulý rok včetně návrhu plánu MP na další období. Zpráva zahrnuje údaje platné k 
31.12.2018. Součástí zprávy o činnosti je statistika řešených přestupků, událostí a udělených pokut.

Vyjádření:

Příloha: Zprava_MP_2018_ZM_an
onym.pdf Komentář: Zpráva o činnosti MP za rok 2018 - 

anonymizovaná

Schvalovací cesta:
Zpracoval: PhDr. Marcel Horák DiS., MBA MP 15.2.2019 12:47 podepsáno

Předkladatel: Jaroslav Hrouda 15.2.2019 12:49 podepsáno
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        Zpráva o činnosti MP Děčín za rok 2018 Stránka 3 

Úvod 
Ve městě Děčín byla zřízena městská policie v roce 1992, přičemž její činnost se řídí 
zejména zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů. Na 
základě tohoto zákona MP Děčín plní především úkoly na úseku veřejného pořádku, 
dohlíží na dodržování vyhlášek a nařízení města, podílí se na dohledu nad dodržováním 
bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a podílí se významným způsobem na 
prevenci kriminality. 

Výslednost MP Děčín za rok 2018 je uvedena v příslušné kapitole – Statistika řešených 
přestupků. Strážníci za rok 2018 řešili celkem 8810 protiprávních činů, zejména 
přestupků (z toho 183 skutků bylo oznámeno Policii ČR jako podezření ze spáchání 
trestného činu). V porovnání s rokem 2017 jde o nárůst o 2471 přestupků. Nárůst počtu 
řešených přestupků lze přičítat, kromě jiného, zvýšení počtu strážníků a změně systému 
zaznamenávání dopravních přestupků, kdy městská policie velmi omezila používání 
technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (viz příslušná kapitola). Dalším 
faktorem, který se odrazil na výslednosti, je ukončení dlouhodobého dopravního 
omezení (stavba Vilsnické spojky), které ovlivňovalo dopravní situaci v celém městě. 

Strážníci jsou zařazování do dvoučlenných hlídek ve služebních vozidlech a do pěších 
hlídek, které jsou využívány zejména v centrální části Podmokel a v městské části 
Boletice nad Labem, nicméně podle možností vykovávají strážníci hlídkovou 
pochůzkovou činnost i v ostatních částech města. Díky personálnímu posílení je častěji 
obsazována i pěší hlídka v Děčíně 1, stálý dohled pěší hlídky bude zaveden ve chvíli, 
kdy se podaří plně obsadit personální stav městské policie. Hlídkovou službu doplňují 
psovodi, jejichž hlavním úkolem je především preventivní působení ve vybraných 
rizikových lokalitách, provádění zákroků proti agresivním pachatelům a součinnost při 
zákrocích ostatních hlídek MP.  

Stejně jako v minulých letech činnost městské policie doplňovali asistenti prevence 
kriminality a to v rámci několikaletého projektu „Asistenti prevence kriminality v Děčíně“. 
Projekt je detailněji popsán v příslušné podkapitole této zprávy. 

V souvislosti se změnou systému řešení dopravních přestupků zmíněnou výše, 
přistoupila městská policie k nasazení mobilní aplikace, prostřednictvím které strážníci 
přestupky zaznamenávají. Pomocí aplikace navíc plní zákonné požadavky při řešení 
určitých typů přestupků (veřejný pořádek, občanské soužití, majetek) a sice povinnost 
opatřit si před zahájením řízení výpis z evidence přestupků. 

Zhruba dvě třetiny celkového počtu řešených přestupků tvoří, stejně jako v předešlých 
letech, přestupky proti bezpečnosti silničního provozu, což vyplývá z faktu, že na území 
města je nejvíce přestupků pácháno právě na úseku dopravy, přičemž velké procento 
těchto přestupků je řešeno na základě oznámení občanů. Druhou významnou skupinou 
jsou přestupky proti veřejnému pořádku, občanskému soužití a majetku. Přestupků 
v těchto oblastech vyřešili strážníci v roce 2018 celkem 1991. V příslušné kapitole je 
uvedena detailnější struktura řešených přestupků a událostí. Na rozdíl od minulých let 
chybí částečné porovnání s předešlými roky, což je způsobeno zejména legislativními 
změnami, které by porovnání značně zkreslily. Jedná se zejména o zrušení možnosti 
ukládat domluvu u některých typů přestupků. V této souvislosti je nutno zmínit, že 
domluva, která byla ze zákona vypuštěna, se od 1. 1. 2019 opět vrátila jako možnost 
vyřešení přestupku a naopak byla zrušena možnost řešit přestupky na místě 
napomenutím. 
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1. Struktura Městské policie Děčín a počty zaměstnanců 
 

Počet a struktura zaměstnanců MP Děčín k 01. 01. 2019: 

ředitel MP Děčín: 1  

zástupce ředitele MP Děčín: 2  

strážník dozorčí služby: 4  

strážník: 46 

strážník čekatel: 2 

obsluha kamerového systému: 8 (strážník: 5 + ostatní zaměstnanec: 3)  

technickohospodářský úsek: 3 

asistent prevence kriminality: 12 

správce veřejného prostranství: 12  

Na přímém výkonu služby se účastní 71 zaměstnanců včetně asistentů prevence 
kriminality. Strážníci jsou zařazování do směn ve dvojčlenných pěších hlídkách a 
autohlídkách.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
2. Systém řešení dopravních přestupků 
V průběhu uplynulého roku přistoupila městská policie k zásadní změně systému řešení 
některých dopravních přestupků. Jedná se o případy, které byly v minulosti řešeny 
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nasazováním technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla (tzv. botičky). 
S ohledem na nedávné změny legislativy, která pro vyřešení přestupkového jednání 
v dopravě nevyžaduje zjištění totožnosti řidiče, městská policie od používání technických 
prostředků k zabránění odjezdu vozidla ustoupila. Tímto směrem se již vydala řada 
jiných městských policií v ČR. Místo technických prostředků je v případě zjištění 
dopravního přestupku řidiči, pokud není zastižen na místě, za stěrač vložen lístek 
s informací, že se může ve lhůtě sedmi pracovních dnů dostavit na oddělení dopravních 
přestupků MP a záležitost projednat. Přestupek samotný je pak zaevidován 
prostřednictvím mobilní aplikace Vera, která je dále zmíněna v dalších kapitolách. 
Oddělení pro projednávání dopravních přestupků bylo zřízeno v prostorách Magistrátu 
města Děčín v Děčíně 4 a jeho provozní doba je totožná s provozní dobou magistrátu. 
Agendu dopravních přestupků má na starosti jeden určený strážník, kterého v případě 
potřeby (nemocenská, dovolená) zastoupí ředitelem určený strážník ze směny. 
Popsaná změna systému řešení dopravních přestupků je vstřícným krokem k řidičům, 
jejichž motorové vozidlo není nijak blokováno a řidiči mají možnost se v uvedené lhůtě 
dostavit k řešení přestupku, případně vyčkat na výzvu od správního orgánu, kterému je 
podezření ze spáchání přestupku, v případě, že se řidič nedostaví, oznamováno 
v souladu se zákonem o obecní policii. Změna se pozitivně odráží i na systému práce 
hlídek v terénu. Strážníci se nemusí složitě vracet k nasazeným technickým prostředkům 
(botičkám), což v případě rozsáhlejších dopravních kontrol hlídky velmi vytěžovalo. 
Místo toho je jejich činnost směřována častěji do lokalit, kde je přítomnost strážníků více 
než žádoucí. Jedná se zejména o některé rizikové lokality, kde se podařilo podstatně 
zvýšit frekvenci namátkových kontrol. 
 
 
3. Služebny Městské policie Děčín 
Městská policie Děčín má své sídlo v Děčíně 4, ulice Na Valech 156/6. Zde je stanoviště 
operační služby, ze kterého jsou řízeny všechny hlídky, dále pracoviště obsluhy 
kamerového systému s veškerou technikou, kanceláře vedení MP a kompletní zázemí 
pro strážníky (šatny, sociální zařízení, sklad výstroje, trezor zbraní a střeliva…). 
V souvislosti s  navýšením počtu strážníků a převodu části zaměstnanců Střediska 
městských služeb (správci veřejného prostranství) je nutné opět zdůraznit potřebu 
rozšířit stávající prostory městské policie, které kapacitně již nejsou dostatečné.  

Služebny v Děčíně 9 – Bynov a v Děčíně 32 – Boletice nad Labem, slouží pouze jako 
odpočinkové a sociální zázemí pro strážníky, kteří vykonávají pochůzkovou službu v 
těchto okrscích.  

Městská policie rovněž v průběhu roku 2018 využívala prostory v ulici Thomayerova. 
Jedná se o pronajatý prostor, který slouží jako zázemí pro asistenty prevence kriminality, 
které městská policie zaměstnává v rámci projektu dotovaného z prostředků EU. 
Prostory budou pronajaty do března 2020, kdy bude projekt ukončen. 

 

4. Kamerový systém 
Kamerový systém pomáhá kontrolovat velká prostranství města z hlediska bezpečnosti a 
pořádku. V nikoli nepatrné míře pomáhá v dosahování dobrých výsledků téměř ve všech 
oblastech bezpečnosti ve městě. Obsluha kamerového systému předává všechny 
podněty dozorčí službě, která na místo vysílá hlídky strážníků. Nezanedbatelným 
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přínosem je kamerový systém i v oblasti prevence. Díky odhalením kamerového 
systému se v mnoha případech předešlo spáchání různých trestných činů či přestupků. 
Navíc preventivně působí již samotná existence kamery v dané lokalitě. Záznamy 
z kamerového systému v nemalé míře využívá PČR při pátrání po pachatelích trestných 
činů.  

Kamerové body jsou umisťovány převážně na sloupech veřejného osvětlení, a pokud to 
není technicky možné, na střechy obytných domů. S vlastníky objektů je vždy uzavírána 
smlouva o umístění kamerového bodu, na základě které je hrazena spotřeba elektrické 
energie. Samotné umístění kamerového bodu je dle uzavřených smluv vždy bezplatné.  

V průběhu roku 2018 byly rekonstruovány dva kamerové body, a sice kamerový bod 
v ulici K. Čapka a na Masarykově náměstí. V obou případech se jednalo o kamerové 
body, které byly v provozu více než 12 let (v případě ulice K. Čapka více než 15 let) a 
kamerové jednotky již vykazovaly velmi časté poruchy. Oba body byly nahrazeny 
moderními kamerovými jednotkami s vysokým rozlišením a vyšší schopností zobrazení 
za zhoršených světelných podmínek. Vyšší poruchovost začíná vykazovat kamerový 
systém Sony, který je v provozu již šestým rokem a kamery začínají přirozeně 
zastarávat. V horizontu dvou let bude nutná obměna některých typů kamer za nové.  

Celkový počet aktivních kamerových bodů je v současné době 64. 

 

5. Vozidla užívaná Městskou policií Děčín 
Městská policie Děčín má v současné době k dispozici osm služebních vozidel. Jedná 
se o čtyři vozy Škoda Octavia, jeden vůz Škoda Roomster, jeden vůz Škoda Yeti, jeden 
vůz Dacia Dokker a jeden vůz Dacia Duster. Částečná obměna vozového parku je 
naplánována na rok 2019. 

 

6. Vybavenost strážníků Městské policie Děčín 
Výstroj, která je strážníkům přidělována, je vyhovující a v dostatečném množství pro 
letní i zimní období. Stejnokroje používané Městskou policií Děčín jsou v souladu 
s požadavky zákona o obecní policii, prováděcí vyhláškou a s výstrojním řádem Městské 
policie Děčín. MP Děčín disponuje 45 krátkými zbraněmi (pistolemi) pro výkon služby, 
což již neumožňuje, aby každý strážník měl přidělenu zbraň, za kterou je osobně 
zodpovědný. Do budoucna bude vhodné počet zbraní doplnit. Údržbu výzbroje a její 
správu zajišťuje určený strážník – zbrojíř.   

V průběhu roku 2018 městská policie novelizovala stávající směrnici o přidělování a 
obměně služební výstroje a výzbroje, poskytování osobních ochranných pracovních 
prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních prostředků a ochranných nápojů 
zaměstnancům statutárního města Děčín zařazených do Městské policie Děčín tak, aby 
reagovala na zákonné změny v této oblasti a nové požadavky na výměnu výstroje a 
dalšího vybavení městské policie. V této souvislosti rada města projednala a schválila 
výjimku z obecného postupu dle Směrnice statutárního města Děčín č. 5 pro pořizování 
výstroje, výzbroje a obuvi strážníků městské policie. Městská policie nakupuje výstroj 
průběžně od cca šesti různých dodavatelů, přičemž je od každého dodavatele většinou 
pořizována jen část výstroje s důrazem zejména na kvalitu materiálu a to po důkladném 
testování v reálných podmínkách práce strážníků. V tomto pohledu je nutné zmínit, že 
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přesnou potřebu pořizované výstroj nelze předvídat s ohledem na fluktuaci zaměstnanců 
i s ohledem na mimořádné zákroky, při kterých dochází k značnému opotřebení nebo 
zničení výstrojních součástí. 

 

7. Spojovací prostředky (RDST) užívané MP Děčín a systém GPS 
Městská policie Děčín používá RDST značky Motorola. Stav radiotechniky odpovídá 
stáří a využívání. Síť radiostanic funguje bez zásadnějších problémů. V průběhu roku 
městská policie nakoupila 5 ks nových ručních radiostanic, neboť došlo k navýšení počtu 
strážníků v terénu. Dále byla vyměněna jedna vozidlová radiostanice, která byla 
začleněna do stávající sítě. Nová radiostanice umožňuje monitorování prostřednictvím 
GPS s větší přesností než stávající radiostanice. GPS čipy jsou součástí všech 
radiostanic a operační služba má tak dokonalý přehled o pohybu všech hlídek v terénu 
na území města. Data ze systému GPS jsou archivována a slouží i v případě sporu 
týkajícího se práce strážníků. Údaje o poloze strážníků jsou pravidelně využívány jak 
dozorčí službou, tak vedením městské policie při kontrolní činnosti hlídek v terénu. 

 

8. Provoz PCO 
V prostorách Městské policie Děčín je provozován, na základě nájemní smlouvy, pult 
centrální ochrany, jehož vlastníkem je společnost 1. Severočeské družstvo zdravotně 
postižených. Prostřednictvím PCO střeží MP Děčín 72 městských objektů (budovy 
magistrátu, mateřské školky, základní školy, DDM, městská knihovna atd.). Některé 
z objektů jsou pod kontrolou i z požárního hlediska. V průběhu roku 2018 reagovaly 
hlídky městské policie celkem na 511 spuštěných oznámení o možném narušení 
objektu, nicméně se jednalo o falešné poplachy způsobené závadou na technice nebo 
lidským faktorem.  

 

9. Informační systém, hardwarové vybavení MP  
Městská policie využívá již čtvrtým rokem informační systém pro zaznamenávání 
událostí a přestupků od společnosti Vera. Jedná se o modul stávajícího programového 
vybavení, které magistrát využívá již řadu let a agenda městské policie je tak snadno 
propojitelná s jinými agendami města.  

V druhém pololetí roku 2018 začala městská policie postupně uvádět do provozu mobilní 
verzi aplikace Vera, která umožnuje zaznamenávání přestupků přímo v terénu, včetně 
pořizování fotodokumentace a případného ověřování údajů důležitých pro přestupkové 
řízení na místě. Mobilní aplikace se neustále vyvíjí a odpovědný pracovník městské 
policie shromažďuje podněty uživatelů na případnou úpravu aplikace, kterou konzultuje 
se zástupcem dodavatelské firmy. Aplikace je nainstalována zatím na 10 mobilních 
telefonech, které byly dodány odborem provozním a organizačním. Za provoz přístrojů 
odpovídá určený pracovník – zástupce ředitele městské policie. 

Díky mobilní aplikaci mohou strážníci méně komplikovaným způsobem plnit zákonnou 
povinnost při projednávání některých druhů přestupků, a sice povinnost ověřovat před 
zahájením řízení o přestupku na místě přestupkovou historii podezřelého 
prostřednictvím evidence přestupků. 
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Co se týče hardwarového vybavení, v současné době disponuje Městská policie Děčín 
početně dostatečným hardwarovým vybavením nezbytným pro bezproblémový provoz a 
plnění úkolů městské policie. V průběhu uplynulého roku došlo k částečné obměně 
hardwaru, který již zastarával a přestával odpovídat nárokům na práci městské policie. 

V průběhu roku 2018 bylo pořízeno nové záznamové zařízení Redat pro záznam 
radioprovozu a telefonických linek. Původní zařízení Redat bylo již po více než deseti 
letech provozu značně poruchové. Za tímto účelem byla městské policii převedena 
částka 300 tis. Kč. Výsledná cena zařízení činila 201 tis. Kč. 

 

10. Fyzická a střelecká příprava strážníků MP Děčín 
Strážníci jsou pravidelně podrobováni povinnému výcviku, který je zaměřen zejména na 
taktickou dovednost při služebních zákrocích a celkovou fyzickou zdatnost. Zavedeny 
jsou povinné fyzické prověrky, jejichž výsledek se promítá do hodnocení každého 
jednotlivého strážníka. K výcviku využívá městská policie zejména prostory Sportovního 
klubu Městské policie Děčín. Strážníci mají dále k dispozici posilovnu v Děčíně 32, 
kterou na základě smlouvy mohou využívat bez omezení, dále strážníci využívají 
k tréninkům atletický stadion a plaveckou halu. Střelecká příprava se uskutečňuje 
několikrát ročně formou povinné ostré střelby na cvičné střelnici, která je vždy 
zakončena přezkoušením jak ze střelby ze služební zbraně, tak i z dovednosti zacházení 
se zbraní. Výcvik v oblasti střelecké a fyzické přípravy zajišťuje instruktor výcviku 
s dlouholetou praxí u městské policie a zásahových jednotek Policie ČR a Vězeňské 
služby. 

 

11. Sportovní klub Městské policie Děčín 
Sportovní klub Městské policie Děčín byl založen v roce 2006 se zaměřením na box, 
sálový fotbal a další sportovní aktivity. Cílem klubu je zejména výchova mládeže od 8 do 
18 let. Klub ale nabízí například i možnost výcviku sebeobrany zaměstnanců magistrátu 
nebo výcviku jiných ozbrojených složek. Během dosavadního působení klubu dosáhli 
jeho svěřenci významných úspěchů jak v České republice, tak i v zahraničí. Mladí boxeři 
se mohou pochlubit mnoha tituly z českých i mezinárodních turnajů. V rámci České 
republiky patří v oblasti boxu Sportovní klub Městské policie Děčín dlouhodobě 
k nejúspěšnějším sportovním oddílům. SKMP se v roce 2018 stejně jako v předešlém 
období stal i pořadatelem několika významných národních i mezinárodních akcí. Kromě 
sportovních úspěchů se činnost klubu osvědčila jako účinná forma prevence kriminality, 
proto se trenéři úspěšně věnují i práci s rizikovou mládeží. 

SKMP dlouhodobě spolupracuje s Probační a mediační službou ČR. V rámci činnosti 
SKMP pomáhají odsouzení k alternativním trestům (obecně prospěšné práce). 
V průběhu roku 2018 si takto splnilo podmínky trestu 5 odsouzených.  

 

12. Vzdělávání strážníků Městské policie Děčín a jejich 
hodnocení 
Každý strážník, který nastoupí do pracovního poměru k městské policii, absolvuje 
povinně rekvalifikační kurz (policejní školu) v trvání deseti týdnů, který je zakončen 
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zkouškami před komisí ministerstva vnitra. Těmito zkouškami strážník získá osvědčení k 
výkonu služby strážníka MP. Původní právní úprava problematiky městské policie 
nařizovala opakování zkoušek každé tři roky, současný zákon o obecní policii stanovuje 
pětiletý interval zkoušek s tím, že při čtvrté zkoušce odborné způsobilosti je strážníkovi 
vydáno osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů na dobu neurčitou. 
V případě Městské policie Děčín se jedná zhruba o čtvrtinu dlouholetých zaměstnanců, 
kteří mají osvědčení na dobu neurčitou. I přes tuto zákonnou úpravu je stanovena 
povinnost strážníka, který má osvědčení na dobu neurčitou, vždy po uplynutí pěti let 
proškolit v zařízení s potřebnou akreditací. Prodloužení intervalu zkoušek znamená pro 
městskou policii do budoucna mírnou úsporu nákladů na školení. 

V rámci MP Děčín je zaveden systém hodnocení strážníků, na jehož základě jsou 
strážníkům upravovány pohyblivé složky mzdy (osobní hodnocení a rizikový příplatek), 
případně i platová třída a služební zařazení. S požadavky a parametry hodnocení jsou 
všichni strážníci seznámeni. V rámci ČR tento systém převzala řada jiných městských 
policií. 

Několik zaměstnanců MP si v současné době doplňuje vysokoškolské vzdělání. V rámci 
rozpisu pracovní doby jsou jim, pokud to situace umožňuje, upravovány rozpisy směn 
tak, aby studium pokud možno nekolidovalo se zaměstnáním. Strážníci mají rovněž 
přístup do e-learningového portálu magistrátu a mohou absolvovat vybrané kurzy. 
V případě potřeby absolvují strážníci specializovaná školení a výcviky (týkající se např. 
poskytování první pomoci, záchranářských prací ve specifických podmínkách, 
specializovaný výcvik v používání donucovacích prostředků apod.). 

Minimální požadavek na vzdělání strážníka je středoškolské vzdělání s maturitní 
zkouškou. V současné době je u MP Děčín 7 strážníků s úplným vysokoškolským 
vzděláním, jeden s vyšším odborným vzděláním a dva si vysokoškolské vzdělání 
aktuálně doplňují.  

 

13. Spolupráce v rámci IZS 
Spolupráce v rámci IZS Děčín je zcela příkladná a bezproblémová. Městská policie se 
jako další složka IZS účastní převážné většiny zásahů IZS, ale i nácviku na nejrůznější 
krizové situace. Strážníci plní celou řadu úkolů při zásazích, zejména zabezpečování 
míst zásahů. Častá je pomoc strážníků hlavně v oblasti spolupůsobení při řízení dopravy 
u mimořádných událostí, tj. dopravních nehod, havárií nebo poškození komunikací. 
Časté jsou rovněž asistence zdravotnické záchranné službě při převozu pacientů do 
nemocnice, nebo asistence při ošetření v případech kdy záchranářům může hrozit 
napadení. Samozřejmá je i činnost strážníků při řešení všech mimořádných událostí, 
živelních pohrom jako jsou např. povodně. Městská policie v případě povodní zajišťuje 
dopravní průjezdnost městem, střežení evakuovaných objektů, poskytuje asistenci při 
samotné evakuaci, informuje obyvatele lokalit o povodňové situaci apod.  

 

14. Spolupráce Městské policie Děčín s Policií ČR 
Spolupráce obou složek ve městě Děčín je dlouhodobě na vynikající úrovni. Velký důraz 
je kladen na spolupráci na úrovni vedení obou policií, aby bylo dosaženo co nejlepší 
koordinace jednotlivých složek při plnění společných úkolů. Případné společné hlídky 
jsou organizovány cíleně (rozsáhlejší kontrolní akce, spolupráce na dopravních akcích 
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apod.). Pravidelně jednou týdně se konají porady vedení MP Děčín se složkami PČR. 
Tyto porady jsou důležitým nástrojem vzájemného informování zastoupených orgánů o 
aktuálních akcích, činnostech, problémech a plánech kontrol. Informace o mimořádných 
událostech jsou samozřejmě předávány i operativně podle potřeby.  

Policie ČR v hojné míře využívá záznamy z kamerového systému i záznamového 
zařízení hovorů pevných linek Městské policie Děčín při objasňování trestné činnosti 
různého druhu. Důležitým zdrojem informací pro Policii ČR je i informační systém Vera, 
do kterého je zaznamenávána veškerá činnost hlídek MP. 

  

15. Pracovní úrazy v rámci Městské policie Děčín 
V roce 2018 došlo ke třem pracovním úrazům strážníků MP Děčín. Ke všem úrazům 
došlo při výkonu služby při provádění zákroků proti pachatelům trestných činů a 
přestupků. Žádný z úrazů nemá trvalé následky. Ze strany zaměstnanců nedošlo 
k porušení žádných pracovněprávních předpisů ani taktických postupů.  

 

16. Informovanost občanů o činnosti Městské policie Děčín 
Městská policie spolupracuje s redaktory několika tiskovin, rádií a televizních stanic. 
Zprávy z činnosti městské policie se objevují zejména ve Zpravodaji města Děčína, 
Děčínském deníku, deníku Právo, deníku Blesk, deníku Dnes, Týdeníku 5+2 a na 
některých webových serverech. Zpravodajství je prezentováno i posluchačům několika 
regionálních rozhlasových stanic i divákům televizního zpravodajství zejména 
regionálním redakcím TV ale i divákům celoplošných TV. 

Další možnost získání informací o MP Děčín mají občané na webových stránkách 
Městské policie Děčín, kde jsou pravidelně zveřejňovány tiskové zprávy i zprávy 
z událostí městské policie. Možností informovat se o činnosti městské policie je i přímý 
dotaz na vedení MP Děčín.  

Od roku 2015 má městská policie nové webové stránky na vlastní doméně 
www.mpdecin.cz. Stránky jsou postavené na systému wordpress a bezplatné šabloně. 
Odkaz na webové stránky je umístěn na oficiálních stránkách magistrátu. Stránky 
spravuje určený strážník – zástupce ředitele MP. Stránky jsou rozděleny do několika 
kategorií, podávají informace o řešených událostech, výslednosti MP, struktuře MP, 
kamerovém systému, přednáškách v oblasti prevence kriminality na školách a také o 
legislativě vztahující se k práci strážníků. Prostřednictvím webových stránek je rovněž 
plněna jedna ze základních zákonných podmínek provozu kamerového systému, a sice 
zveřejnění informace o instalaci stálých kamerových bodů. V neposlední řadě na 
webových stránkách MP naleznou občané informace o systému placeného parkování, 
včetně popisu všech možností placení. 

 

17. Prevence kriminality, přednášková činnost, projekty 
V uplynulém roce městská policie pokračovala v realizaci projektu „Asistenti prevence 
kriminality v Děčíně“. Projekt je realizován v rámci ITI z Operačního programu 
Zaměstnanost a navazuje na řadu stejnojmenných osvědčených projektů v uplynulých 
letech. V rámci projektu bude až do roku 2020 zaměstnáno 11 asistentů prevence 

http://www.mpdecin.cz/
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kriminality. Cílem projektu je zejména posílení pocitu bezpečí v sociálně vyloučených 
lokalitách. Na činnost asistentů dohlíží určený strážník, který práci asistentů v terénu 
kontroluje a poskytuje asistentům potřebnou zpětnou vazbu. Předpokladem bylo 
zaměstnat v průběhu let 2017 až 2020 celkem sedmnáct asistentů prevence kriminality. 
Tento důležitý indikátor se podařilo naplnit již v polovině roku 2018. Uvolněná místa 
asistentů městská policie vždy zaplňuje novými zájemci, kteří se městské policii stále 
hlásí. Podle aktuálních informací se jeví jako reálné pokračování projektu i v období od 
roku 2020 do roku 2022. 

Dále městská policie ve spolupráci se Střediskem městských služeb zaměstnávala 12 
správců veřejného prostranství, jejich úkolem byl, kromě dohledu nad veřejným 
pořádkem, úklid v jim svěřených lokalitách. Tuto aktivitu lze s odstupem času vyhodnotit 
jako velmi úspěšnou. Velmi pozitivní zpětnou vazbu zaznamenala městská policie 
zejména v lokalitě Staré Město, kde se správcům veřejného prostranství podařilo vyřešit 
řadu dlouhodobě neřešených záležitostí zejména kolem problematického domu v ulici 
Zelená. Správci veřejného prostranství spadali formálně pod Středisko městských 
služeb, činnost v terénu ale reálně řídili určení zaměstnanci městské policie, kteří mají 
na starosti mj. i asistenty prevence kriminality. V závěru roku bylo proto s vedením 
města dohodnuto, že správci veřejného prostranství přejdou kompletně pod městskou 
policii a to od počátku roku 2019. 

Stejně jako v minulých letech pokračovala v roce 2018 přednášková činnost na 
základních a středních školách. Tuto činnost zajišťuje určený strážník, který má 
dlouholeté zkušenosti s prací u městské i státní policie. Strážník disponuje vyšším 
odborným vzděláním a úplným vysokoškolským vzděláním. Přednášky jsou určeny 
především žákům základních škol na druhém stupni a studentům středních škol a učilišť. 
Tematicky se přednášky věnují kriminalitě mládeže resp. kriminalitě páchané na 
mládeži, kyberšikaně, zneužívání návykových látek apod. Ze strany škol je o 
přednáškovou činnost dlouhodobě značný zájem. V průběhu roku 2018 bylo 
uskutečněno celkem 424 přednášek a besed.  

 

18. Plnění rozpočtu 
Celkový schválený rozpočet (44.025.000,- Kč) byl čerpán v rozsahu 92,38% celkového 
objemu přidělených finančních prostředků. Celkový rozpočet zahrnuje platy a provoz 
městské policie. Celková vyčerpaná částka na platech a odvodech činí 27.693.139,- Kč 
resp. 9.431.246,- Kč. Celkový schválený rozpočet na provoz (3.800.000,- Kč) byl čerpán 
v rozsahu 91,4%. V průběhu roku bylo městské policii převedeno 300 tis. Kč na pořízení 
nového záznamového zařízení, pořizovací cena zařízení nakonec činila 201 tis. Kč. 

 

19. Systém placeného parkování 
Od roku 2006 má veškeré parkovací automaty na území města ve správě MP Děčín, 
která zajišťuje výběr hotovosti z automatů a kompletní servis. Za rok 2018 bylo 
z parkovacích automatů vybráno celkem 4.051.834,- Kč. Pro porovnání – v roce 2017 
dosáhla částka vybraná z automatů 4.763.709,- Kč. Virtuální parkovací lístky se na 
celkovém výběru parkovného podílely částkou 408.262,- Kč. Pokles výběru parkovného 
byl způsoben zejména komplikovanou dopravní situací v souvislosti s přeložkou silnice 
I/13 a dále zahájenou revitalizací centra Podmokel. 
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Náklady na servis a provoz (opravy, náhradní díly, kotouče, tiskárny, počítání mincí atd.) 
činily celkem 183.806,- Kč. 

V roce 2018 byly dále prodány parkovací permanentky v celkové hodnotě 1.851.250,-. 
V předešlém roce činila celková vybraná částka za parkovací permanentky 1.708.065,- 
Kč. 

V průběhu roku byly vyměněny čtyři zastaralé parkovací automaty typu DG za nové 
automaty typ PSA. Investice do nových parkovacích automatů činila 350.900,- Kč. 

 

20. Hodnocení plánu MP Děčín stanoveného pro rok 2018 
1.  udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2017 a dále ji 

zlepšovat – plněno průběžně, 

2. zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků – plněno průběžně, 

3. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z příslušných 
novel zákonů – plněno průběžně, 

4. zajistit modernizaci min. 1 kamerového bodu – splněno (modernizovány 2 kamerové 
body), 

5. zajistit výměnu min. 2ks parkovacích automatů - splněno (vyměněny 4ks 
parkovacích automatů), 

6. zajistit výměnu služebního vozidla pro potřeby technika MP, který má na starosti 
správu parkovacích automatů – nesplněno (v plánu v roce 2019), 

7. zajistit financování asistentů prevence kriminality ve spolupráci s úřadem práce – 
splněno (činnost asistentů pokrývá dotace ESF), 

8. otestovat mobilní aplikace pro potřeby MP zejména s ohledem na povinnost 
ověřování v registru přestupků a případně zavést do praxe – splněno. 

 

21. Plán MP Děčín pro další období 
1. dokončit zavádění mobilní aplikace pro hlídky MP, 

2. modernizovat min. 1 kamerový bod, 

3. zahájit postupnou obměnu ručních radiostanic a radiostanic ve služebních 

vozidlech, 

4. zajistit výměnu 1 služebního vozidla pro hlídky MP, 

5. zajistit výměnu služebního vozidla pro potřeby technika MP, který má na starosti 
správu parkovacích automatů, za větší – původní vozidlo ale ponechat zejména 
pro potřeby vedoucích APK a správců veřejného prostranství, tím dojde 
k navýšení počtu vozidel využívaných MP Děčín o jedno, 

6. zajistit zázemí pro činnost správců veřejného prostranství a asistentů prevence 

kriminality, 

7. zajistit výměnu 1ks parkovacího automatu, 

8. otestovat bezhotovostní placení parkovného prostřednictvím parkovacích 
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automatů, 

9. zavést do praxe všechna nová oprávnění strážníků, která vyplynou z příslušných 

novel zákonů, 

10. zlepšovat fyzickou připravenost všech strážníků, 

11. udržet bezpečnostní situaci ve městě minimálně na úrovni roku 2018 a dále ji 

zlepšovat. 

 

22. Stručný přehled (shrnutí) činností Městské policie Děčín 
 
22.1 Dohled nad veřejným pořádkem 
- dohled nad dodržováním veřejného pořádku ve městě, v případě narušení se 

realizují opatření k jeho nápravě, 

- dohled při konání sportovních akcí v Děčíně (basketbalová hala, zimní stadion, 
plavecký areál, atd.), 

- dohled nad veřejným pořádkem v době pořádání společenských a kulturních akcí, 

- kontroly restauračních zařízení se zaměřením na problematiku podávání alkoholu 
mládeži,   

- kontroly dodržování zákazu vstupu do heren pro osoby mladší osmnácti let, 

- dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení města, 

- vyhledávání černých skládek, jejich dokumentace, pátrání po původcích, 

- vyhledávání závad na komunikacích, jejich dokumentace, 

- odchyt a převozy toulavých zvířat, 

- vyhledávání vraků motorových vozidel včetně dokumentování, 

- provoz a obsluha kamerového systému,  

- předávání zjištěných závad a problémů příslušným odborům magistrátu, dalším 
orgánům a institucím včetně zpracování dokumentace, 

- provoz a obsluha kamerového systému. 

 

22.2 Bezpečnost osob a ochrana majetku 
- boj proti majetkové kriminalitě, zejména proti krádežím různého druhu, 

- kontroly zaměřené na prevenci vloupání do motorových vozidel po celém území 
města, 

- kontroly zaměřené na prevenci krádeží motorových vozidel, 

- ochrana osob, 

- preventivní kontroly objektů v majetku města, komerčních i soukromých, 

- provoz a obsluha kamerového systému a PCO.  
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22.3 Doprava 
- dohled nad dodržováním bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních 

komunikacích, 

- usměrňování dopravy v případě aktuální potřeby, 

- kontroly dodržování stanoveného dopravního značení, 

- měření rychlosti, 

- dohled nad placením poplatků za parkovné, 

- kontroly řidičů taxi v rozsahu stanoveném zákonem, 

- provoz a obsluha kamerového systému.  

 

22.4 Prevence kriminality 
- zpracovávání programu prevence kriminality v rámci Strategie prevence kriminality 

vyhlašované Ministerstvem vnitra ČR, 

- realizace projektů situační i sociální prevence, 

- spolupráce při zajištění chodu Sportovního klubu Městské policie Děčín, 

- přednášková činnost realizovaná zejména na středních školách v Děčíně, ale i v 
jiných městech, domovech pro seniory a dalších podobných zařízeních, 

- informování občanů o možnostech ochrany před trestnou činností formou 
pravidelného zveřejňování tiskových zpráv o činnosti MP v místních i celostátních 
médiích a v rámci preventivních informačních kampaní, 

- koordinace práce komise prevence kriminality (pokud je zřízena), 

- spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování. 

 

22.5 Asistence 
- předvádění osob podezřelých ze spáchání přestupku příslušným správním 

orgánům, 

- asistence při převozu peněz různých institucí zřizovaných městem, 

- doručování písemností pro magistrát, okresní soud a další orgány státní správy a 
místní samosprávy, 

- asistence Policii ČR, Hasičskému záchrannému sboru a Záchranné službě 
v případě nenadálých i plánovaných událostí a akcí, 

- potřebná asistence odborům magistrátu města. 

 

22.6 Výjezdy na žádost občanů 
- zákroky a úkony směřující k napravení nejrůznějšího protiprávního stavu, 

- řešení mezilidských sporů na úrovni občanského soužití, 

- asistence občanům při řešení jejich složitých životních situací. 

 



        Zpráva o činnosti MP Děčín za rok 2018 Stránka 15 

22.7 Parkovací automaty 
- výběr hotovostí z parkovacích automatů, třídění a počítání peněz a jejich odvod do 

banky, 

- správa parkovacích automatů, jejich údržba a opravy. 

 

22.8 Pult centralizované ochrany 
- obsluha systému, 

- výjezdy k narušeným objektům, 

- dohled nad objekty. 

 

 

23. Statistika řešených přestupků 
V roce 2018 řešila Městská policie Děčín celkem 8810 přestupků (v tomto součtu činí 
183 skutků podezření z trestných činů, kdy řešení převzala Policie ČR).  

 

Tabulka výslednosti Městské policie Děčín za období od 01. 01. 2018 do 31. 12. 
2018: 

Přestupky a události 

 

Celkový počet řešených přestupků: 8810 

Celková výše pokut na místě zaplacených: 847.050,- Kč 

Celková výše pokut na místě nezaplacených: 791.200,- Kč 

Celkový počet kontrol a nahlášených událostí: 7757 

 

Typy přestupků 

Typ přestupku 2018 Porovnání s 2017 
Doprava 6636 +2545 

Veřejný pořádek, alkohol, vyhlášky 
a nařízení aj. 1567 -28 

Občanské soužití 304 -69 
Majetek 120 -2 

Podezření z trestného činu 183 +25 
 

 

24. Zhodnocení stavu veřejného pořádku z pohledu MP Děčín 
Bezpečnostní situaci z pohledu městské policie lze považovat za stabilní, stav veřejného 
pořádku v uplynulém roce neovlivnily žádné mimořádné události, které by se negativně 
projevily na vnímání pocitu bezpečí obyvatel. Z pohledu počtu řešených přestupků a 
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událostí uplynulý rok nijak statisticky nevybočuje. Městská policie se stejně jako 
v předešlých letech výrazněji soustředila na dohled v rizikových lokalitách, ve kterých 
bydlí ve zvýšené míře lidé závislí na různých formách sociální pomoci a ve kterých 
standardy bydlení nejsou na odpovídající úrovni. V těchto lokalitách zároveň působí 
asistenti prevence kriminality i správci veřejného prostranství, kteří kromě spolupráce při 
dohledu nad veřejným pořádkem zajišťují pravidelný úklid veřejných prostranství (viz 
příslušná kapitola). Jedná se zejména o sídliště Boletice, sídliště Staré Město, ulice 
Krátká, která patří co do kvality bydlení k nejhorším lokalitám na území města. Ve 
zvýšené míře je hlídková činnost směřována na centrální část Podmokel. 

V souvislosti s rizikovými lokalitami je nutné zmínit migraci obyvatel závislých na finanční 
podpoře státu. Podle poznatků městské policie se do domů s nedostatečnou kvalitou 
bydlení stěhují často lidé z jiných měst, významnější je ovšem vnitřní migrace v rámci 
jednotlivých městských částí. Řada bezpečnostních problémů, které se původně 
koncentrovaly výhradně v okolí několika rizikových objektů, se díky vnitřní migraci 
postupně rozšiřuje do dalších lokalit. Pozitivně tak lze z pohledu městské policie hodnotit 
snahu města některé lokality označit za oblasti se zvýšeným výskytem sociálně 
nežádoucích jevů, ve které je částečně omezena výplata jednoho typu dávky na bydlení. 
Byť toto není stoprocentním řešením, opatření může ke stabilizaci lokality rozhodně 
přispět. 

V posledním měsíci roku 2018 byl rozhodnutím rady města navýšen počet zaměstnanců 
městské policie na 102. Rozhodnutí nenavyšuje počty strážníků, ale vytváří prostor 
zejména pro zaměstnávání asistentů prevence kriminality hrazených z dotačních 
prostředků a správců veřejného prostranství, kteří byli původně zaměstnáni u Střediska 
městských služeb, nicméně jejich činnost prakticky vždy řídila městská policie. Aktuální 
počty zaměstnanců městské policie jsou uvedeny v příslušné kapitole. Stav strážníků se 
postupně daří naplňovat, v současné době dva uchazeči absolvují povinný dvouměsíční 
kurz, na jehož konci musí složit zkoušku odborné způsobilosti. Reálně se nově přijatý 
zaměstnanec začne efektivně projevovat na činnosti MP až po několikaměsíčním 
zaškolení poté, co získá potřebnou kvalifikaci, kompetence a místní a osobní znalost.  

S dohledem nad veřejným pořádkem významně pomáhá kamerový systém (MP Děčín 
používá systémy Omnicast a Sony). Na webových stránkách městské policie je uveden 
seznam aktivních kamerových bodů. V roce 2018 se podařilo dvě zastaralé kamerové 
jednotky modernizovat. 

V oblasti spolupráce s ostatními bezpečnostními složkami funguje osvědčený nastavený 
systém pravidelných týdenních porad a včasné předávání informací v případě zjištění 
skutečností, které by mohly ohrozit veřejný pořádek a bezpečnost.  



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 05 02

Název:
Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 - 2020

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města Děčín projednalo implementaci Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 – 2020 
(dále SPRM) a

bere na vědomí

zařazení čtyř nových indikátorů do sledování (č. 61-64):
- KONCEPCE SMART CITY
- POČET PARKOVIŠŤ S UKAZATELEM VOLNÝCH PARKOVACÍCH MÍST
- POČET DATOVÝCH VSTUPŮ DO INTEGRAČNÍ PLATFORMY
- POČET ZAPOJENÝCH PARTNERŮ DO SMART CITY

Stanovisko RM:
Rada města projednala implementaci Strategického plánu rozvoje města Děčín 2014 – 2020 (dále SPRM) a 
svým usnesením č. RM 19 03 36 01 ze dne 12.02.2019 doporučila zastupitelstvu města Děčín vzít na vědomí 
zařazení čtyř nových indikátorů do sledování (č. 61-64):
- KONCEPCE SMART CITY
- POČET PARKOVIŠŤ S UKAZATELEM VOLNÝCH PARKOVACÍCH MÍST
- POČET DATOVÝCH VSTUPŮ DO INTEGRAČNÍ PLATFORMY
- POČET ZAPOJENÝCH PARTNERŮ DO SMART CITY

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje

Důvodová zpráva:
Strategický plán rozvoje města Děčín 2014 - 2020 (dále jen SPRM) je schválený a platný ode dne 25.09.2014. 
V současné době probíhá jeho plnění a aktualizace.
Odborem OPO je navrženo zařazení 4 nových indikátorů do sledování (č. 61-64):
- 61 - KONCEPCE SMART CITY
- 62 - POČET PARKOVIŠŤ S UKAZATELEM VOLNÝCH PARKOVACÍCH MÍST
- 63 - POČET DATOVÝCH VSTUPŮ DO INTEGRAČNÍ PLATFORMY
- 64 - POČET ZAPOJENÝCH PARTNERŮ DO SMART CITY
Návrhy karet indikátorů jsou uvedeny v příloze s vysvětlivkami.
Tento postup je v souladu s platnou Metodikou pro tvorbu akčního plánu.

Vyjádření:



Příloha: Navrh_novych_indikatoru
.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 14.2.2019 08:38 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 15.2.2019 10:55 podepsáno



KARTA INDIKÁTORU 61 

 

Rozvojové téma SPRM  I. Modernizace veřejné správy 

Rozvojový cíl SPRM 
I1. Modernizovat činnosti veřejné správy ve vztahu 

k občanům 

Název indikátoru  KONCEPCE SMART CITY 

Měrná jednotka Ano / Ne 

Optimální směr A 

Správce měřítka Bc. Jana Prouzová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Ondřej Smíšek 

Roky 2013 2017 2020 

Plán  Ne Ano 

Skutečnost Ne Ne  

Popis měřítka: Smart City je jedním z konceptů uplatnění principů udržitelného rozvoje do organizace města, 

který se opírá o využití moderních technologií s cílem zlepšit kvalitu života a zefektivnit správu věcí veřejných. 

Nejširší uplatnění tento koncept nalézá v oblasti energetiky a dále pak v oblasti dopravy, které lze efektivněji 

řešit nasazením vhodných informačních a komunikačních technologií (ICT). Koncept Smart City však nezahrnuje 

pouze dvě výše uvedené oblasti, lze jej aplikovat i na další, např. vodohospodářství, odpadové hospodářství, e-

government či krizové řízení. Vytvořením koncepce pro Smart City v Děčíně vznikne ucelený dokument, který 

bude obsahovat principy realizace konceptu Smart City ve městě. 

Měřítko ovlivňuje: Trendy v oblasti Smart City, rozpočet města, dostupnost a odbornost personální kapacity.   

Metodika a výpočet: Jedná se o odpověď na otázku, zda město vytvořilo koncepci pro Smart City v Děčíně. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Rozvojové téma SPRM  I. Modernizace veřejné správy 

Rozvojový cíl SPRM 
I1. Modernizovat činnosti veřejné správy ve vztahu 

k občanům 

Název indikátoru  
POČET PARKOVIŠŤ S UKAZATELEM VOLNÝCH 

PARKOVACÍCH MÍST 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Ing. Tomáš Kejzlar 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Ondřej Smíšek 

Roky 2013 2017 2020 

Plán 0 0 3 

Skutečnost 0 0  

Popis měřítka: Sledování parkovacích ploch s větším počtem míst k parkování u kterých je sledován počet 

volných míst a tato informace je poskytována občanům města. Čím větší počet ploch bude zapojen, tím 

komplexnější informace bude občanům a vedení města poskytována. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, možnost dotací. 

Metodika a výpočet: Jedná se o počet parkovacích ploch s ukazatelem volných míst. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Rozvojové téma SPRM  I. Modernizace veřejné správy 

Rozvojový cíl SPRM 
I1. Modernizovat činnosti veřejné správy ve vztahu 

k občanům 

Název indikátoru  POČET DATOVÝCH VSTUPŮ DO INTEGRAČNÍ PLATFORMY 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ↑ 

Správce měřítka Ing. Tomáš Kejzlar 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Ondřej Smíšek 

Roky 2013 2017 2020 

Plán 0 0 5 

Skutečnost 0 0  

Popis měřítka: Indikátor prezentuje množství rozhraní, prostřednictvím kterých poskytují různé zdroje svá data 

do integrační platformy. Např. rozhraní pro dispečerský software dopravního podniku nebo rozhraní 

monitorující volná parkovací místa. Počet vstupů ovlivňuje množství informací poskytovaných veřejnosti a 

vedení města. 

Měřítko ovlivňuje: Rozpočet města, možnost dotací, výběr dodavatelů datových zdrojů dat. 

Metodika a výpočet: Jedná se o počet integrovaných rozhraní. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 
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Rozvojové téma SPRM  I. Modernizace veřejné správy 

Rozvojový cíl SPRM 
I1. Modernizovat činnosti veřejné správy ve vztahu 

k občanům 

Název indikátoru  POČET ZAPOJENÝCH PARTNERŮ DO SMART CITY 

Měrná jednotka Počet 

Optimální směr ╧ 

Správce měřítka Bc. Jana Prouzová 

Garant za naplnění měřítka a cíle Ing. Ondřej Smíšek 

Roky 2013 2017 2020 

Plán 0 0 3 

Skutečnost 0 0  

Popis měřítka: Memorandum nebo smlouva o spolupráci uzavřená s nekomerčním subjektem, která bude 

deklarovat spolupráci v oblasti Smart City. Zapojením partnerů může město získat přístup k informacím z oblasti 

Smart City, možnost spolupracovat na projektech podílejících se na rozvoji Smart City a v neposlední řadě také 

přístup k odborníkům na jednotlivé oblasti Smart City. 

Měřítko ovlivňuje: Ochota zapojení ze strany nekomerčních subjektů, aktivita města v hledání potenciálních 

partnerů. 

Metodika a výpočet: Jedná se o počet uzavřených smluv s partnery. 

Zdroj čerpání dat: Vlastní zdroje města 

Perioda vyhodnocování měřítka: 1 x za rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vysvětlivky ke kartám indikátorů: 

 

Rozvojové téma SPRM – Název rozvojového tématu SPRM Děčín.  

Rozvojový cíl SPRM – Název rozvojového cíle SPRM Děčín.  

Název indikátoru – Jedná se o indikátory schválené v návrhové části SPRM Děčín. 

Měrná jednotka – Jednotka, podle které jsou měřeny jednotlivé indikátory. 

Optimální směr - Optimální směr by měl odpovídat tendenci hodnoty indikátoru, ke které by mělo 

dojít splněním jednotlivých opatření a úkolů SPRM Děčín. Optimální směr vychází z diskusí pracovních 

skupin. Pro přehlednost byly stanoveny k jednotlivým směrům vývoje symboly: 

↑……………………………………..vzrůstající tendence 

↓………………………………….....klesající tendence 

╧……………………………………...nepoklesnout pod stanovenou mez 

╤………………………………………nepřekročit stanovenou mez 

↔…………………………………….udržet stávající hodnotu 

A/N……………………………….....splněno/nesplněno 

Monitorovat……………………..indikátor bude pouze monitorován 

Správce měřítka – Správce měřítka stanovuje definici a metodiku výpočtu a je odpovědný  

za získávání dat za jednotlivé indikátory (odbory magistrátu). Správce měřítka stanovil Řídící výbor. 

 

Garant za naplnění měřítka a cíle - Garanti jsou politici, kteří odpovídají za dosažení cílové hodnoty 

indikátoru a za plnění cíle SPRM Děčín. Garanty za naplnění měřítka a cíle stanovil Řídící výbor. 

Roky – Jedná se o mezníky pro sledování hodnot indikátorů – 2013 – nastavení výchozích hodnot, 

2017 – průběžný termín v polovině realizace SPRM Děčín, 2020 – konečný termín realizace SPRM 

Děčín.  

Plán – Nastavené cílové hodnoty indikátorů, kterých se dosáhne po úspěšné realizaci opatření 

z akčních plánů a naplnění cílů SPRM Děčín. U některých indikátorů bude cílová hodnota nastavena 

až po prvním měření. 

Skutečnost – Reálné hodnoty indikátorů dosažené podle skutečnosti. 

Popis měřítka – Popis indikátoru zahrnuje jeho kontext, přínos ze sledování a tendence do budoucna. 

Měřítko ovlivňuje – Jedná se o podstatné faktory, které mají vliv na výslednou hodnotu indikátorů.  

Metodika a výpočet – Popis metodiky a výpočtu indikátorů, případně odkaz na zdroje, které tuto 

metodiku nastavují a spravují. 

Zdroj čerpání dat – Jedná se o odkazy na instituce a zdroje, které spravují data pro výpočet 

indikátorů. 



Perioda vyhodnocování měřítka – Uvedení časového intervalu, v jakém bude pravidelně prováděno 

vyhodnocení jednotlivých indikátorů. 

 

 

 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 05 03

Název:
Žádost manželů ****** a ****** ****** o prominutí pohledávky

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** a ****** ****** o prominutí pohledávky a
rozhodlo

o prominutí části pohledávky za manžely ****** a ****** ******, bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, 
vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 79.985,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na 
částku 7.999,00 Kč. 

Stanovisko RM:
RM projednala dne 12.02.2019 žádost manželů ****** a ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. 
RM 19 03 35 02 doporučila ZM rozhodnout o prominutí části pohledávky za manžely ****** a ****** ******, 
bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 
79.985,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 7.999,00 Kč.

Cena: 79 985,00
Návrh postupu: RM doporučila částečné prominutí pohledávky



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost o prominutí poplatku z prodlení, 
vzniklého při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** (viz příloha): 

Žadatelé (dlužníci): manželé ****** a ****** ******, bytem ******, ******

Jistina celkem: 12.242,00 Kč
Náklady soudního a exekučního řízení: 14.736,10 Kč 
Poplatek z prodlení celkem: 79.985,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle platebního rozkazu 
Okresního soudu v Děčíně z 01/2006.

Nedoplatek je od r. 2006 vymáhán exekutorem. Ke dni podání žádosti dlužníci uhradili městu v plné výši jistinu 
a částečně poplatek z prodlení ve výši 7.543,00 Kč, dále právnímu zástupci býv. správce v plné výši náklady 
soudního a exekučního řízení.

Dlužníci požádali o prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti - viz příloha).

OE doporučuje postup jako v ostatních obdobných případech projednávaných v předchozím období, a to 
prominout (snížit) poplatek z prodlení na 10 % vyčíslené výše, tj. z částky 79.985,00 Kč na částku 7.999,00 
Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením vlády, 
platným v době vzniku a trvání nedoplatku (cca 91 % p.a.).

Vyjádření:

Příloha: Priloha_zadost_anonym.p
df Komentář: Příloha - žádost

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.2.2019 09:34 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:32 podepsáno



Příloha



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 05 04

Název:
Žádost paní ****** ****** o prominutí pohledávky

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** ****** o prominutí pohledávky a
rozhodlo

o prominutí části pohledávky za paní ****** ******, bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, vzniklý při 
placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 1.369.069,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na částku 
136.907,00 Kč. 

Stanovisko RM:
RM projednala dne 12.02.2019 žádost paní ****** ****** o prominutí pohledávky a usnesením č. RM 19 03 35 
03 doporučila ZM prominutí části pohledávky za paní ****** ******, bytem ******, ****** za poplatek z prodlení, 
vzniklý při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** ve výši 1.369.069,00 Kč, a to o snížení na 10 %, tj. na 
částku 136.907,00 Kč. 

Cena: 1 369 069,00
Návrh postupu: RM doporučila částečné prominutí pohledávky



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost o prominutí (snížení) poplatku z 
prodlení, vzniklého při placení nájemného za byt v ul. ******, ****** (viz příloha č. 1): 

Žadatelka (dlužník): paní ****** ******, ******, ******

Přehled pohledávek obsahuje příloha č. 2:
Jistina celkem: 90.515,00 Kč
Náklady soudního a exekučního řízení: 47.058,00 Kč (z toho: soudní poplatky 3.740 Kč) 
Poplatek z prodlení celkem: 1.369.069,00 Kč (2,5 promile z dlužné částky denně) dle čtyř platebních rozkazů 
Okresního soudu v Děčíně z 03/2001, 10/2001, 10/2002 a 08/2003.

Nedoplatek byl od r. 2011 vymáhán exekutorem. Ke dni podání žádosti dlužník uhradil v plné výši jistinu a 
náklady řízení v částce 6.537,38 Kč. 

Dlužník požádal o částečné prominutí příslušenství pohledávky - poplatku z prodlení (odůvodnění žádosti - viz 
příloha č. 1).

OE doporučuje postup jako v ostatních obdobných případech projednávaných v předchozím období, a to 
prominout (snížit) poplatek z prodlení na 10 % vyčíslené výše, tj. z částky 1.369.069,00 Kč na částku 
136.907,00 Kč, a to zejména s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou sazbu stanovenou nařízením 
vlády, platným v době vzniku a trvání nedoplatku (cca 91 % p.a.).

Vyjádření:

Příloha: Priloha1_zadost_anonym.
pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: Priloha2_prehled_exekuc
e_anonym.pdf Komentář: Příloha č. 2 - Přehled exekucí

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.2.2019 09:39 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:32 podepsáno



statutární město Děčín 
se sídlem Magistrát města Děčín 
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
Odbor ekonomický ______________

Žádost o prominutí poplatku z prodlení
STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 85

Jméno.’ OdborDošlo: 30.01.2019 v 16:12:29 
MDC/12492/2019Č.j.:

Č.dop.:
Listů:
Druh: písemné

TijnrPříjmení;
1 Příloh: 0

Adresa bydliště; ,

MDC47368025

Dluh za byt: č. 15 nacházející se v Děčíně , 

Klíč: 10-13-00974-015-05

Dluh za byt ve výši: 12.218 Kč
Výše soudního poplatku + NŘ; 600 Kč
Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 191.741 Kč

Datum úhrady: 26.03.2018 
Datum úhrady: 26.03.2018

Dluh za byt ve výši: 29.238 Kč
Výše soudního poplatku + NŘ: 1.180 Kč
Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 418.991 Kč

Datum úhrady: 12.10.2018 
Datum úhrady: 11.10.2018

Dluh za byt ve výši: 30.544 Kč
Výše soudního poplatku + NŘ: 1.220 Kč
Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 470.050 Kč

Datum úhrady: 18.01.2018 
Datum úhrady: 17.10.2018

Datum úhrady: 19.06.2018 
Datum úhrady; 19.06.2018

Dluh za byt ve výši: 18.515 Kč
Výše soudního poplatku + NŘ: 740 Kč
Výše příslušenství - poplatku z prodlení: 288.287 Kč

Důvod - vyjádření nájemníka:

Dovoluji si požádat o prominutí nebo částečné prominutí poplatku z prodlení u výše uvedených 
exekucí, neboť jsem invalidní důchodkyně, pracuji v  a 
současně se starám o postiženého invalidního syna. Není v mých možnostech zaplatit celý 
poplatek z prodlení.

Souhlasím, aby tato žádost byla součástí materiálů projednání orgánů města.

Děkuji za pochopení a kladné vyřízení mé žádosti

/

Poúp\5..

M.AJJ/í.V Děčíně dne

Příloha č. 1



Příloha č. 2
- přehled exekucí

čj. 112 EX Jistina Kč
Poplatek           

z prodlení 
(POPR)

Náklady řízení Celkem

POPR       
Návrh na        

snížení na       
10 %

611/11 Nedoplatek 12 218,00 191 741,00 8 803,80 212 762,80 19 174,00
Zaplaceno 12 218,00 0,00 3 497,38 15 715,38

615/11 Nedoplatek 29 238,00 418 991,00 13 159,00 461 388,00 41 899,00
Zaplaceno 29 238,00 0,00 1 180,00 30 418,00

622/11 Nedoplatek 30 544,00 470 050,00 13 392,60 513 986,60 47 005,00
Zaplaceno 30 544,00 0,00 1 120,00 31 664,00

632/11 Nedoplatek 18 515,00 288 287,00 11 702,60 318 504,60 28 829,00
Zaplaceno 18 515,00 0,00 740,00 19 255,00

REKAPITULACE:

Nedoplatek celkem 90 515,00 1 369 069,00 47 058,00 1 506 642,00 136 907,00
Zaplaceno celkem 90 515,00 0,00 6 537,38 97 052,38 0,00
Zůstatek celkem 0,00 1 369 069,00 40 520,62 1 409 589,62 136 907,00
Zaplaceno % 100,00 0,00 13,89



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 05 05

Název:
Žádost paní ****** ****** o prominutí pohledávky

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost paní ****** ******, bytem ******, ****** o prominutí příslušenství 
pohledávky vzniklé za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a

rozhodlo

o prominutí nedoplatku pohledávky za poplatek z prodlení a 

souhlasí

se zastavením výkonů rozhodnutí vedených Okresním soudem v Děčíně pod čj. E 1269/99 a čj. E 1270/99.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 12.02.2019 žádost paní ****** ******, bytem ******, ****** o prominutí příslušenství 
pohledávky vzniklé za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu a usnesením č. RM 19 03 35 
04 doporučila zastupitelstvu města rozhodnout o prominutí nedoplatku pohledávky za poplatek z prodlení a 
souhlasit se zastavením výkonů rozhodnutí vedených Okresním soudem v Děčíně pod čj. E 1269/99 a čj. E 
1270/99.

Cena: 112 064,00
Návrh postupu: RM doporučila prominutí nedoplatku a zastavení výkonů rozhodnutí



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický (dále jen „OE“) předkládá do jednání orgánů města žádost o prominutí zbývajícího 
příslušenství pohledávky za nájemné a vyúčtování služeb spojených s nájmem bytu v ul. ******, ****** (příloha 
č. 1): 

Žadatelka (dlužník): ****** ******, bytem ******, ******

Pohledávky za dlužníkem jsou vymáhány na základě čtyř pravomocných platebních rozkazů z r. 1996, 1998, 
1999 a 2000 soudní cestou (nikoliv prostřednictvím soudního exekutora), a to čtyřmi výkony rozhodnutí 
nařízením srážek z důchodu dlužníka od r. 1999. 

Z přehledu evidovaných výkonů rozhodnutí (příloha č. 2) vyplývá následující aktuální stav:

1. č.j. E 1269/99 - v plné výši již byla vymožena jistina (12.984,00 Kč), náklady řízení (1.020,00 Kč) a na 
poplatku z prodlení bylo uhrazeno celkem 99.367,00 Kč, tj. cca 61 %, nedoplatek poplatku z prodlení aktuálně 
činí 64.592,00 Kč.

2. č.j. E 1270/99 - v plné výši již byla vymožena jistina (9.880 Kč), náklady řízení (1.000,00 Kč) a na poplatku z 
prodlení bylo uhrazeno celkem 77.139,00 Kč, tj. cca 62 %, nedoplatek poplatku z prodlení aktuálně činí 
47.472,00 Kč.

3. č.j. E 3766/99 a 4E 1613/2001 - na pohledávky doposud nebyla uhrazena žádná částka, neboť úhrady 
exekuce z důchodu dlužníka jsou používány na nedoplatek poplatku z prodlení u předchozích exekucí, 
nedoplatek za jistiny činí 10.077 Kč, náklady řízení 1.600,00 Kč. Poplatek z prodlení aktuálně činí celkem 
187.514,00 Kč, konečnou výši lze vyčíslit až po doplacení jistiny.

Dlužník požádal o prominutí zůstatku příslušenství pohledávek u výkonů rozhodnutí čj. E 1269/99 a čj. E 
1270/99. Ve své žádosti poukazuje na sociální a zdravotní důvody, z tohoto důvodu byl požádán OSV o 
provedení šetření důvodů uvedených žadatelkou. OSV provedl šetření na adrese syna dlužníka, kde se 
dlužník v zimních měsích zdržuje. S ohledem na citlivé údaje o zdravotním stavu a finanční situaci dlužníka 
není stanovisko OSV přílohou tohoto materiálu. OSV potvrdil zdravotní důvody uvedené v žádosti a doporučil 
vyhovět žádosti o prominutí zbývající části příslušenství pohledávky.

S ohledem na již zaplacenou výši poplatku z prodlení u pohledávek vymáhaných pod čj. E 1269/99 a čj. E 
1270/99 (61 % a 62 %) OE doporučuje prominout zbývající části poplatku z prodlení a u těchto dvou exekucí 
souhlasit s podáním návrhu na zastavení výkonu rozhodnutí k Okresnímu soudu v Děčíně. 

Po zastavení těchto exekucí začne ČSSZ srážet z důchodu dlužníka dlužné částky na další dvě exekuce. Po 
úhradě jistin u zbývajících dvou exekucí (10 077,00 Kč) má dlužník opět možnost požádat o prominutí 
příslušenství pohledávky. 

Uvedený postup prominutí pohledávky OE doporučuje i s ohledem na tvrdost zákona, tj. vysokou úrokovou 
sazbu stanovenou nařízením vlády, platným v době vzniku nedoplatku, kdy vymáhaný poplatek z prodlení 
několikanásobně převyšuje samotnou pohledávku. 

Vyjádření:

Příloha: Priloha1_zadost_anonym.
pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: Priloha2_prehled_pohl_a
nonym.pdf Komentář: Příloha č. 2 - přehled pohledávek



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.2.2019 09:45 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:33 podepsáno



Městský úřad
Ekonomické oddělení - vymáhání pohledávek 
Náměstí Míru 1175/5 
405 38 Děčín IV

(exekuce)

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 
Došlo. 16.11.2018 v 10:07:59 

MDC/114249/2018

85
Odbor

Č.J.:

Č.dop.:
Listů:
Druh: písemné

ZpiiiU.

Příloh: 0

M D C 4 6 6 1 2 5 2 3Žádost o prominuti penále a úroků z prodlení

Tímto Vás žádám o prominutí zbývajícího příslušenství k pohledávkám (penále a 
úroku z prodlení) ve věci

® č.j. E1269/99 na částku 12 984 Kč 
» č.j.El270/99 na částku 9 880 Kč.

K prominutí penále uvádím, že v dané době, kdy došlo k neplacení nájmu bytu č. 2 
V   jsem byla bez zaměstnání sama s nezletilým 
dítětem a jediný můj příjem byl nízký invalidní důchod.

Jsem osobou postiženou III. stupně a ze zbývající částí důchodu platím nejen 
nájem včetně služeb, ale také určité sociální služby, protože nejsem soběstačná.

Doufám, že k mé žádosti o prominutí příslušenství přihlédnete i s tím, že na 
exekuci

® č.j. El 269/99 na 12 984,- Kč již byla uhrazena částka 109 759,- Kč 
® č.j E1270/99 na 9 880,-Kč Již bylo uhrazeno 85 214,-Kč.

Prosím o shovívavost a lidské posouzení této mé žádosti.

S pozdravem 
nar.

Odpověď zašlete na adresu; 

Příloha č. 1



Příloha č. 2
- přehled pohledávek 

čj. Jistina Kč
Poplatek           

z prodlení 
(POPR)

Náklady 
řízení Celkem

E 1269/99 *) Nedoplatek 12 984,00 163 956,00 1 020,00 177 960,00
Zaplaceno 12 984,00 99 367,00 1 020,00 113 371,00

E 1270/99 *) Nedoplatek 9 880,00 124 611,00 1 000,00 135 491,00
Zaplaceno 9 880,00 77 139,00 1 000,00 88 019,00

E 3766/99 Nedoplatek 9 108,00 170 182,98 800,00 180 090,98
Zaplaceno 0,00 0,00 0,00 0,00

4E 1613/2001 Nedoplatek 969,00 17 330,57 800,00 19 099,57
Zaplaceno 0,00 0,00 0,00 0,00

REKAPITULACE:
32 941,00 476 080,55 3 620,00 512 641,55
22 864,00 176 506,00 2 020,00 201 390,00
10 077,00 299 574,55 1 600,00 311 251,55

69,41 37,07 55,80

*) žádost dlužníka o prominutí poplatku z prodlení

Nedoplatek celkem
Zaplaceno celkem
Zůstatek celkem
Zaplaceno %



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 05 06

Název:
Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod pro rodinný dům v k.ú. Březiny u 
Děčína

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost ****** ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny 
odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Březiny u Děčína a

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace ****** ****** ******, bytem ****** ******, Děčín XXVII na výstavbu čistírny 
odpadních vod na p.p.č. ****** v k.ú. Březiny u Děčína k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. 
Březiny u Děčína dle platných Zásad

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod v 
předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 12.02.2019 žádost ****** ****** ******, bytem Březiny ******, Děčín XXVII o 
poskytnutí účelové dotace na výstavbu čistírny odpadních vod k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v 
k.ú. Březiny u Děčína a usnesením č. RM 19 03 35 05 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na 
usnesení.

Cena: 80 000,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost ****** ****** ****** o poskytnutí účelové dotace na 
výstavbu čistírny odpadních vod na p.p.č. ****** k rodinnému domu č.p. ****** na st.p.č. ****** v k.ú. Březiny u 
Děčína (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
čistíren odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 
21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 18 (dále jen „Zásady“), novelizované byly usnesením ZM č. ZM 18 04 
03 11 ze dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018.

Žadatel k žádosti předložil veškeré podklady stanovené Zásadami (viz příloha č. 2). Žadatel disponuje 
pravomocným stavebním povolením ze dne 02.01.2017, které nabylo právní moci dne 24.01.2017, tudíž 
splňuje podmínku čl. III odst. 5 Zásad.

V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadateli vyplacena v termínu do 90 dnů po 
předložení žádosti o vyplacení dotace včetně sdělení vodoprávního úřadu o tom, že stavba byla provedena 
dle vydaného stavebního povolení a projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, a to do výše 80% 
skutečně vynaložených nákladů na budovanou ČOV, maximálně však do výše 80.000 Kč.

K předložené žádosti se vyjádřil OŽP, který uvádí, že vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z 
hlediska stavebně technické dokumentace, umístění stavby vodního díla „ČOV Ekona D5 VS B s následným 
odtokem do vsakovací rýhy“ na p.p.č. ****** v k.ú. Březiny u Děčína a technických parametrů budovaného 
zařízení zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené podklady 
splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV u stávajícího rodinného domu č.p. ******, 
Děčín XXVII-Březiny a z hlediska platných Zásad splňuje žadatel podmínky pro přidělení dotace (příloha č. 3). 

V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zpracovaný ve 
spolupráci s právním zástupcem města.

Vyjádření:

Příloha: Priloha1_zadost_A.pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: Priloha2_vypis_snimek_p
ovol_A.pdf Komentář: Příloha č. 2 - výpis KN, snímek, 

stav.povolení

Příloha: Priloha3_stanOZP_A.pdf Komentář: Příloha č. 3 - stanovisko OŽP

Příloha: Priloha4_smlouva_A.pdf Komentář: Příloha č. 4 - smlouva

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.2.2019 10:55 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:34 podepsáno



Příloha č. 1



♦

Prohlašuji:

• že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem 
řádného projednání a rozhodnutí věcí v příslušných orgánech, tj. v radě města 
a zastupitelstvu města, statutárního města Děčín, souhlasím stím, aby tyto 
údaje byly uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech 
předkládaných do jednání orgánů města a dále v smlouvě o poskytnutí účelové 
dotace, vyhotovovaných v dané věcí statutárním městem Děčín a rovněž 
souhlasím, aby tato listina byla vedena v evidenci Magistrátu města Děčín po 
dobu nejděle 15 let. K užití uvedených údajů nestanovuji jakékoli další 
podmínky;

• že jsem se před podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace seznámii(a) se 
zásadami nazvanými Zásady postupu Statutárního města Děčín pří poskytování 
účelově dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren odpadních vod na 
vymezeněm území statutárního města Děčín a podmínky v těchto zásadách 
uvedená přijímám.

Podpis žadéiteie(ů)

Přílohy:

úplný výpis z katastru nemovitostí na předmětné pozemky 
snímek z katastrální mapy
stavební povolení včetně povolení k nakládání s vodami, s vyznačenou doložkou nabytí 
právní moci, a/nebo souhlas s ohlášením stavby od vodoprávního úřadu

Vysvětlivky:

SVN - skutečně vynaložené náklady



Příloha č. 2



























MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN 
odbor životního prostředí 
Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV 
 

Číslo jednací:  MDC/11299/2019 
 

 
 

Magistrát města Děčín 
Odbor ekonomický 
Mírové nám. 1175/5 
405 38  DĚČÍN IV-Podmokly 

Spisová zn.:    MDC/10565/2019      
Vyřizuje: Ing. Nikola Chaloupková  
Telefon: 412 591 205  
e-mail: zivotni@mmdecin.cz  
Fax:   
Děčín 28.01.2019  
 

 
 

SDĚLENÍ 
 
 
Dne 25.01.2019 obdržel Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí Vaši žádost o 
poskytnutí účelové dotace na výstavbu ČOV stavebníka:  
405 02 Děčín XXVII-Březiny ze dne  25.01.2019. 
 
K výše uvedenému Vám sdělujeme následující stanovisko: 
 

Vodoprávní úřad posoudil předložené podklady z hlediska stavebně technické dokumentace, 
umístění stavby vodního díla „ČOV Ekona D5 VS B s následným odtokem do vsakovací rýhy“ 
na p.p.č. v k.ú. Březiny u Děčína a technických parametrů budovaného zařízení 
zneškodňování odpadních vod a konstatuje, že z vodohospodářského hlediska předložené 
podklady splňují požadavky na přidělení účelové dotace na výstavbu ČOV u stávajícího 
rodinného domu č.p. , 405 02 Děčín XXVII-Březiny, z hlediska platných „zásad“ splňuje 
žadatel podmínky pro přidělení dotace. Předložené doklady jsou v souladu s článkem 
IV. odst. 7 „ Zásad“.  
 
 
 
  
 
Mgr. Jiří Hykš 
vedoucí odboru životního prostředí 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obdrží 
1. Magistrát města Děčín, Odbor ekonomický, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 
405 38  Děčín 2 

Příloha č. 3



Příloha č. 4 
 

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE 
 

 
Statutární město Děčín 
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV 
zastoupené primátorem Jaroslavem Hroudou 
IČ: 00261238 
č.ú.: 921402389/0800          
(dále jen „poskytovatel dotace“) 
 
a 
 

 
č.ú.:  
(dále jen „příjemce dotace“) 
 

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace  
 
 

I. Předmět smlouvy 
 
1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města 

Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby čistíren 
odpadních vod pro rodinné domy na vymezeném území statutárního města Děčín, 
schválených usnesením Zastupitelstva města Děčín č. ZM 17 07 06 18 ze dne 
21.09.2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných usnesením Zastupitelstva města Děčín 
č. ZM 18 04 03 11 dne 26.04.2018 s účinností dnem 27.04.2018. 

 
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je 

příjemce dotace investorem čistírny odpadních vod (dále jen „ČOV“) k rodinnému domu 
č.p.  na st.p.č.  v k.ú. Březiny u Děčína:  
Čistírna odpadních vod Ekona D5 VS B a vsakovací rýha na p.p.č.  v k.ú. Březiny 
u Děčína. 

 
 

II. Poskytnutí dotace 
 

1. V souladu se Zásadami poskytne poskytovatel dotace účelovou dotaci na výstavbu ČOV 
uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy, a to do výše 80 % skutečně vynaložených nákladů 
(dále jen „SVN“) na budovanou ČOV ve smyslu čl. II písm. d) Zásad, maximálně však do 
výše 80.000 Kč. SVN musí být uvedeny v Žádosti o vyplacení účelové dotace na výstavbu 
ČOV dle Přílohy č. 2 Zásad a řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na 
jméno příjemce dotace a soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným 
dokumentem vystaveným dodavatelem). Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze 
strany příjemce dotace a doložena relevantním dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu 
z bankovního účtu, příjmového pokladního dokladu na jméno). Případné práce prováděné 
svépomocí nejsou uznatelným nákladem. 
 

2. Účelová dotace bude vyplacena na základě této smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace za podmínky splnění odst. 4 a 5 tohoto 
článku smlouvy. 

 
 



3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu ČOV uvedené v čl. I odst. 2 této smlouvy.  
V případě, že po uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace dojde v průběhu 
výstavby ČOV ke změně investora, přechází nárok na poskytnutí účelové dotace na 
nového investora, který splňuje podmínky čl. II písm. c) Zásad. Pokud však již byla 
účelová dotace poskytnuta původnímu investorovi, nemá nový žadatel - investor nárok na 
tuto účelovou dotaci. 

 
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci dotace účelovou dotaci v souladu s čl. I a II 

odst. 1 této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení sdělení vodoprávního úřadu o 
tom, že stavba byla provedena dle vydaného stavebního povolení a projektové 
dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Tento podklad musí být vydán nejdéle do 
dvou let po vydání pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením stavby 
ČOV, jinak nárok na poskytnutí účelové dotace zaniká. V případě, že bude již vyčerpán 
celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu statutárního města Děčín na 
příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději do 31.01. následujícího 
kalendářního roku.  

 
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet 

příjemce dotace uvedený v Žádosti o vyplacení účelové dotace, ve které musí být uveden 
skutečně vybudovaný typ ČOV včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst. 
1 a 4 tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši skutečně vynaložených nákladů 
dle čl. II písm. d) Zásad. 

 
 

III.  Zvláštní ustanovení 
 

1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto 
smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých 
údajů. 

 
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen 

vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující 
projev vůle poskytovatele dotace tuto smlouvu vypovědět. 

 
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon 

č.  250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou 
příjemcem dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 
zákona č. 250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést 
neoprávněně použité nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele 
dotace včetně sankce stanovené tímto zákonem. 

 
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude 
zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Děčín do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy. 

 
 

IV.  Platnost smlouvy 
 

1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními 
stranami. 
 

2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 
města Děčín č. ZM xx xx xx xx dne xx.xx.2019. 

 



 
  
 

 V.  Závěrečná ustanovení 
 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce 
dotace obdrží jedno vyhotovení. 

 
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého 

právního řádu. 
 

3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně 
vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy. 
 

 
 
 
 
 
 
V Děčíně dne …...............................   V Děčíně dne …............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………............                      …..……………………………………. 
              Poskytovatel dotace                                                  Příjemce dotace 
 
 



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 05 07

Název:
Žádost o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury k rodinnému domu v k.ú. Boletice 
nad Labem

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo žádost manželů ****** ****** ****** a ****** ****** ****** o poskytnutí účelové 
dotace na výstavbu technické infrastruktury k novostavbě rodinného domu na p.p.č. ****** v k.ú. Boletice nad 
Labem a

rozhodlo

1. o poskytnutí účelové dotace manželům ****** ****** ****** a ****** ****** ******, oba bytem ****** ****** ******, 
******, na výstavbu technické infrastruktury na p.p.č. ****** a ****** v k.ú. Boletice nad Labem k novostavbě 
rodinného domu na p.p.č. ****** v k.ú. Boletice nad Labem dle platných Zásad

2. o uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury v 
předloženém znění.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 12.02.2019 žádost manželů ****** ****** ****** a ****** ****** ******, oba bytem 
****** ****** ******, ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastruktury na p.p.č. ****** a 
****** v k.ú. Boletice nad Labem k novostavbě rodinného domu na p.p.č. ****** v k.ú. Boletice nad Labem a 
usnesením č. RM 19 03 35 06 doporučila ZM rozhodnout dle předloženého návrhu na usnesení.

Cena: 100 000,00
Návrh postupu: RM doporučila rozhodnout o poskytnutí účelové dotace a uzavření veřejnoprávní 

smlouvy



Důvodová zpráva:
Odbor ekonomický předkládá orgánům města žádost manželů ****** ****** ****** a ****** ****** ******, oba 
bytem ****** ****** ******, ****** o poskytnutí účelové dotace na výstavbu technické infrastuktury, a to vodovodu 
na p.p.č. ****** a ****** a kanalizace na p.p.č. ****** vše v k.ú. Boletice nad Labem (příloha č. 1).

Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby 
rodinných domů na území statutárního města Děčín schválilo ZM dne 21.09.2017 usnesením č. ZM 17 07 06 
02 (dále jen “Zásady“), novelizovány byly usnesením ZM č. ZM 18 04 03 08 ze dne 26.04.2018 s účinností 
dne 27.04.2018. 

Žadatelé k žádosti předložili veškeré podklady stanovené čl. IV odst. 3 Zásad (viz přílohy č. 2). Žadatelé 
disponují pravomocným územním souhlasem s umístěním stavby přípojky vodovodu a kanalizace pro budoucí 
RD na p.p.č. ******, k.ú. Boletice nad Labem. Stavebním úřadem zatím nebyla povolena stavba RD na tomto 
pozemku, předpoklad vydání povolení je cca do 1 měsíce. 

V souladu se schválenými Zásadami bude účelová dotace žadateli vyplacena v termínu do 90 dnů po 
předložení dokladu o zápisu stavby RD do katastru nemovitostí, a to do maximální výše 50.000 Kč na 
budovanou přípojku vodovodu a do maximální výše 50.000 Kč na budovanou přípojku kanalizace, maximálně
však do výše skutečně vynaložených nákladů ve smyslu čl. II písm. d) Zásad. 

Dle čl. II odst. b) Zásad se za technickou infrastrukturu považují přípojky vody a kanalizace, vedené od 
napojovacího bodu ke hranici pozemku určeného pro výstavbu RD, tj. k pozemku p.p.č. ****** v k.ú. Boletice 
nad Labem.

Vyjádření dotčených odborů magistrátu k předloženým žádostem jsou v příloze č. 3. Ze stanovisek odborů 
OSU, OKD, OR a OMH vyplývá, že nemají námitky k poskytnutí účelové dotace. 

V příloze č. 4 je předložen návrh veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí účelové dotace, zpracovaný ve 
spolupráci s právním zástupcem města.

Vyjádření:

Příloha: Priloha1-zadost_A.pdf Komentář: Příloha č. 1 - žádost

Příloha: Priloha2_vypis_snimek_p
ovol_A.pdf Komentář: Příloha č. 2 - výpis KN, snímek KN, 

stavební povolení

Příloha: Priloha3-stan_A.pdf Komentář: Příloha č. 3 - stanoviska StÚ, 
OKD,OR, OMH

Příloha: Příloha4-smlouva_A.pdf Komentář: Příloha č. 4 - smlouva

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 15.2.2019 11:54 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 12:59 podepsáno



Příloha č. 1



Prohlašuji:

• že souhlasím se zpracováním a užitím výše uvedených údajů za účelem řádného
příslušných orgánech, tj. v radě města aprojednání a rozhodnutí věci v 

zastupitelstvu města, statutárního města Děčín, souhlasím s tím, aby tyto údaje byly 
uvedeny v navazujících dokumentech, tj. v materiálech předkládaných do jednání 
orgánů města a dále v smlouvě o poskytnutí účelové dotace, vyhotovovaných v dané 
věci statutárním městem Děčín a rovněž souhlasím, aby tato listina byla vedena 
v evidenci Magistrátu města Děčín po dobu nejdéle 15 let. K užití uvedených údajů 
nestanovují jakékoli další podmínky;

• že jsem se před podáním žádosti o poskytnutí účelové dotace seznámil(a) se 
zásadami nazvanými Zásady postupu statutárního města Děčín při poskytování 
účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných domů na území 
statutárního města Děčín a podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.

Podplš'ia4atele(ů)

Přílohy:
1. úplný výpis z katastru nemovitostí na předmětné pozemky

2. snímek z katastrální mapy

3. stavební povolení s vyznačenou doložkou nabytí právní moci, souhlas s ohlášením resp. 
územní souhlas stavebního úřadu na výstavbu TI

4. kolaudační souhlas s vyznačenou doložkou právní moci, resp. písemný souhlas stavebního 
úřadu s užíváním stavby, příp. prohlášení stavebního úřadu (platí pro žadatele dle čl. III odst. 5 
Zásad)

Vysvětlivky:

- nehodící se škrtněte

SVN* - skutečně vynaložené náklady - vyplní žadatel v případě již dokončených TI



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazujíc! stav evidovaný k datu 14.11.2018 10:35:03

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Stavební řízení, č.j.: MDC/80490/2018 pro Statutární město Děčín 

Okres: CZ0421 Děčín 
;at.území; 607169 Boletice nad Labem

Obec: 562335 Děčín
List vlastnictví: 

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
. Vlastník, jiný oprávněný Identiflká tor Podíl
Vlastnické právo

:JM

>JM = společné jmění manželů

; Nemovitosti
Pozemky

Parcela Způsob, využití Způsob ochranyVýměra[m2] Druh pozemku
1618 zahrada rozsáhlé chráněné 

území, zemědělský 
púdnl fond 
rozsáhlé chráněné 
území, zemědělský 
púdnl fond

109 trvalý travní porost

li Věcná práva sloužící ve prospěch nemovitosti v části B' 
Typ vztahu

o Věcné břemeno chůze a jízdy
ze dne 13.12.1999, právní účinky vkladu ke dni 15.12.1999.

Oprávnění pro
Parcela: 

Povinnost k
Parcela: 

Listina Smlouva o věcném břemeni V3 2400/1999.
POLVZ:136/1999

Pořadí k datu podle právní úpravy účinné v době vzniku práva
Z-600136/1999-502

1 Věcná práva zatěžující nemovitosti v části B včetně souvisejících údajů - Bez zápisu

- -Bez„zápisuPoznámky a další obdobné údaje

'lomby a upozornění - Bez zápisu

Nabývací tituly a jiné podklady zápisu

istina

3 Smlouva kupní ze dne 07.09.2018. Právní účinky zápisu ke dni 10.09.2018. Zápis proveden 
dne 02.10.2018.

V-4149/2018-502
 Pro:

Vztah bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ) k parcelám

Výměra [m2]Parcela BPEJ
161822011

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR 
Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín, kód: 502.

1- r-a n a

Příloha č. 2



VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
prokazujíc! stav evidovaný k datu 14.11.2018 10:35:03

Okres: CZ0421 Děčín 
.at.územi: 607169 Boletlce nad Labem

Obec: 562335 Děčín
List vlastnictví: 

V kat. území jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě
22011 109

okud je výměra bonitních dílů parcel menší než výměra parcely, zbytek parcely není bonítován

emovítostl jsou v územním obvodu,
atastrální úřad pro Ústecký kraj.

ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR:
Katastrální pracoviště Děčín, kód: 502.

ýhotovíl:
eský úřad zeměměřický a katastrální

Vyhotoveno: 14.11.2018 10:45:04
SCO

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí CR 
Katastrální úřad pro Ústecký kraj. Katastrální pracoviště Děčín, kód: 502.

Q-h Ka n a 9











i
str. 3Č,j. MDC/95830/2018

Statutární město Děčín, IDDS: x9hbpfn
sídlo: Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 Děčín 2 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns
sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1 

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2 

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Dotčené orgány
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV- 
Podmokly, 405 02 Děčín 2
Magistrát města Děčín, OSČaŽÚ, odd. silničního správního a dopravního úřadu, OSČaŽÚ, odd. 
silničního správního a dopravního úřadu, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV-Podmokly, 405 38 
Děčín 2Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Správa CHKO České 

středohoří, IDDS: 6npdyiv
sídlo: Michalská č.p. 260/14, Litoměřice-Město, 412 01 Litoměřice 1

r

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších 
předpisů podle položky 17, bod 1, písm. e) ve výši 500 Kč byl zaplacen dne 01.10.2018.

r



Příloha č. 3









 
Příloha č. 4 

 
VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA O POSKYTNUTÍ ÚČELOVÉ DOTACE  
 
Statutární město Děčín  
se sídlem Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV  
zastoupené primátorem Jaroslavem Hroudou  
IČ: 00261238  
č.ú.: 921402389/0800  
(dále jen „poskytovatel dotace“)  
 
a  
 
manželé  a , nar. 

 
č.ú.:  
(dále jen „příjemce dotace“) 
  

uzavírají tuto veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové dotace 
 
 

I. Předmět smlouvy 
 

1. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace dle Zásad postupu statutárního města 
Děčín při poskytování účelové dotace v rámci programu podpory výstavby rodinných 
domů na území statutárního města Děčín, schválených usnesením Zastupitelstva města 
Děčín č. ZM 17 07 06 02 ze dne 21. 09. 2017 (dále jen „Zásady“) a novelizovaných 
usnesením zastupitelstva města Děčín č. ZM 18 04 03 08 dne 26.04.2018 s účinností 
dnem 27.04.2018.  

 
2. Dle předložených podkladů, jež příjemce dotace prohlašuje za úplné a pravdivé, je 

příjemce dotace investorem technické infrastruktury k rodinnému domu na p.p.č.  
v  k.ú. Boletice nad Labem:  

 
- vodovod 23 mb na p.p.č.  a v k.ú. Boletice nad Labem  
- kanalizace 19 mb na p.p.č. v k.ú. Boletice nad Labem.  

 
 

II. Poskytnutí dotace  
 
1. V souladu se Zásadami poskytovatel poskytne účelovou dotaci až do výše 50.000 Kč na 

jednu budovanou technickou infrastrukturu (dále jen „TI“) uvedenou v čl. I odst. 2 
maximálně však do výše skutečně vynaložených nákladů (dále jen „SVN“) ve smyslu čl. II 
písm. d) Zásad. SVN musí být uvedeny v Žádosti o výplatu účelové dotace dle Přílohy č. 2 
Zásad a řádně doloženy dodavatelskou fakturou znějící výhradně na jméno stavebníka a 
soupisem provedených prací (nebo jiným průkazným dokumentem vystaveným 
dodavatelem).  
Faktura musí být prokazatelně zaplacena ze strany stavebníka a doložena relevantním 
dokladem o úhradě (čitelné kopie výpisu z bankovního účtu, příjmového pokladního 
dokladu na jméno). Případné práce prováděné svépomocí nebo správní poplatky spojené 
se stavebním řízením nejsou uznatelným nákladem. Celková výše účelové dotace může 
dosáhnout max. částky 100.000 Kč.  
 



2. Účelová dotace bude vyplacena na základě této smlouvy o poskytnutí účelové dotace 
mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace za podmínky splnění odst. 4 a 5 tohoto 
článku smlouvy.  

 
3. Účelová dotace bude poskytnuta pro výstavbu shora uvedené TI k rodinnému domu na 

p.p.č. v k.ú. Boletice nad Labem.  
 
4. Poskytovatel se zavazuje poskytnout příjemci účelovou dotaci v souladu s čl. I a II odst. 1 

této smlouvy v termínu do 90 dnů po předložení dokladu o zápisu stavby rodinného domu 
do katastru nemovitostí. Tento doklad musí být vydán nejdéle do pěti let po vydání 
pravomocného stavebního povolení nebo souhlasu s ohlášením stavby RD. V případě, že 
bude již vyčerpán celkový objem finančních prostředků vyčleněných v rozpočtu 
statutárního města Děčín na příslušný kalendářní rok, bude dotace vyplacena nejpozději 
do 31. 1. následujícího kalendářního roku.  

 
5. Účelová dotace bude poskytovatelem dotace převedena v termínu dle odst. 4 na účet 

příjemce dotace uvedený v Žádosti o výplatu účelové dotace, ve které musí být uvedena 
skutečně vybudovaná TI včetně SVN a zdokladovány všechny skutečnosti dle odst. 1 a 4 
tohoto článku a předloženy doklady prokazující výši SVN dle čl. II písm. d) Zásad.  

 
 

III. Zvláštní ustanovení  
 
1. Poskytovatel dotace je oprávněn vypovědět s výpovědní dobou o délce 15 dnů tuto 

smlouvu v případě, že dotace byla příjemci dotace poskytnuta na základě nepravdivých 
údajů.  

 
2. V případě, že poskytovatel dotace učiní výpověď smlouvy, je příjemce dotace povinen 

vrátit celou výši poskytnuté dotace do 15 dnů ode dne, kdy obdržel dopis obsahující 
projev vůle poskytovatel dotace tuto smlouvu vypovědět.  

 
3. Příjemce dotace bere na vědomí, že na poskytnutou dotaci se vztahuje zákon č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Nedodržení podmínek a nesplnění povinností stanovených touto smlouvou příjemcem 
dotace bude posuzováno jako porušení rozpočtové kázně ve smyslu § 22 zákona č. 
250/2000 Sb. Příjemce dotace je v takovém případě povinen odvést neoprávněně použité 
nebo zadržené finanční prostředky do rozpočtu poskytovatele dotace včetně sankce 
stanovené tímto zákonem.  

 
4. Smluvní strany se dohodly, s přihlédnutím k zákonu č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 

údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, že tato smlouva bude 
zveřejněna na úřední desce Magistrátu města Děčín do 30 dnů ode dne uzavření 
smlouvy.  

 
IV. Platnost smlouvy  

 
1. Tato smlouva se stává platnou a právně účinnou dnem podpisu oběma smluvními 

stranami.  
 
2. Poskytnutí účelové dotace a znění této smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva 

města Děčín č. ZM …................... dne ….......... 2019.  
 

 
 
 



 
V. Závěrečná ustanovení  

 
1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž poskytovatel dotace i příjemce 

dotace obdrží jedno vyhotovení.  
 
2. Právní vztahy plynoucí z této smlouvy se řídí výhradně právními normami českého 

právního řádu.  
 
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy seznámily a že smlouva plně 

vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli a na důkaz toho připojují své podpisy.  
 
 
 
 
 
 
 
V Děčíně dne ….................................                    V Děčíně dne ….................................  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..............                    …..……………………………………..  

Poskytovatel dotace                                                     Příjemce dotace 
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S t a t u t 
sociálního fondu statutárního města Děčín 

 
Poznámka k rovnosti žen a mužů.  
V rámci dodržení genderového náhledu, tedy rovnosti přístupu k ženám a mužům a 
současnému zachování čtivosti textu tohoto statutu, je termínem „zaměstnanec“ myšlen 
zaměstnanec i zaměstnankyně. Obdobně nahlížejte na další osoby, které je možno vyjádřit v 
ženském i mužském rodě. 

 
 

 
I. 

Účel sociálního fondu 
 
Sociální fond je zdrojem financování aktivit v oblasti péče o lidské zdroje a je určen 
pro všechny zaměstnance statutárního  města  Děčín  mimo  zaměstnance konající 
práci na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Dále je určen 
členům zastupitelstva města, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni a 
důchodcům, kteří byli bezprostředně před odchodem do důchodu zaměstnanci 
statutárního města Děčín.  
 
 
 

II. 
Tvorba sociálního fondu 

Sociální fond je tvořen z: 
 
1) zůstatku sociálního fondu z minulých let, 
2) jednotného přídělu z rozpočtu běžného roku na základě schválení Zastupitelstva 

města Děčín, a to ve výši 4 % z ročního objemu vyplacených prostředků na platy 
zúčtovaných k výplatě v běžném roce fyzickým osobám, které jsou k statutárnímu 
městu Děčín v pracovním poměru a z odměn vyplacených členům zastupitelstva 
města dlouhodobě uvolněných pro výkon funkce. Převod je prováděn čtvrtletně 
podle skutečného čerpání, 

3) darů, 
4) ostatních příjmů. 

 
 
 

III. 
Použití prostředků sociálního fondu 

 
Prostředků sociálního fondu je možné použít v souladu s platnou legislativou k: 
1) příspěvku na stravování, 
2) příspěvku na dětské rekreace v době prázdnin,  
3) příspěvku na kulturní a sportovní akce, 
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4) odměnám při životních výročích, 
5) odměnám při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní 

nebo invalidní důchod, 
6) odměnám pro dárce krve, 
7) jednorázové sociální výpomoci (návratná  i nenávratná), 
8) příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 
9) příspěvku na doplňkové penzijní spoření, 
10) využívání benefetitů systémem osobních kont. 
 
 
Účel a režim poskytování prostředků ze sociálního fondu je upraven Ssměrnicí – 
hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín, v platném 
znění. Rozpočet sociálního fondu každoročně sestavuje tajemník magistrátu a 
schvaluje správní rada sociálního fondu. Prostředky sociálního fondu jsou používány 
v rámci schváleného rozpočtu tohoto fondu na příslušný kalendářní rok. Nevyčerpané 
prostředky sociálního fondu se převádějí do dalšího období v rámci finančního 
vypořádání. 
 
 

IV. 
Správa sociálního fondu 

 
Rozpočet sociálního fondu spravuje útvar tajemník, oddělení personální a platové. 
odbor provozní a organizační. 
 
 
 

V. 
Správní rada sociálního fondu 

 
Správní rada sociálního fondu samostatně posuzuje poskytování prostředků. O 
použití prostředků sociálního fondu správní rada sociálního fondu hlasuje a 
rozhodnutí je přijato, pokud se pro něj vysloví souhlas nadpoloviční většina 
přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas tajemníka. 
1) členy správní rady sociálního fondu jmenuje a odvolává tajemník magistrátu, 
2) správní rada sociálního fondu je pětičlenná, 
3) členy správní rady sociálního fondu jsou: Tajemník magistrátu, který je současně 

jejím předsedou, další členové z řad zaměstnanců statutárního města Děčín, 
4) předseda svolává schůze správní rady sociálního fondu podle potřeby. Termín 

jednání musí být oznámen členům minimálně 7 kalendářních dnů předem, 
5) správní rada sociálního fondu je schopna se usnášet, pokud je na jejím zasedání 

přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, 
6) správní rada sociálního fondu předkládá jednou za rok informaci o čerpání 

sociálního fondu radě města.  
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VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Tento sociální fond byl zřízen usnesením Rady města Děčín č. 920/97 ze dne 30. 

října 1997. 
2) Tento Statut nabývá účinnosti dnem 01.02.2013 po předchozím schválení 

zastupitelstvem města. Ke dni 31. 01.2013 se ruší Statut sociálního fondu města 
Děčín, schválený usnesením č. RM 08 26 50 08 ze dne 09.12.2008. 

 
1) Ruší se Statut sociálního fondu statutárního města Děčín ze dne 01.02.2013. 
2) Statut sociálního fondu statutárního města Děčín byl schválen Zastupitelstvem 

města Děčín dne 28.02.2019 usnesením č. ZM 19 02 05 08 a nabývá účinnosti 
dnem 01.03.2019. 

 
 
 
 
 
Děčín, 01.03.2019 
 
 
 
Jaroslav Hrouda      Ing. Jaromír Zajíček, MPA 
primátor       tajemník 
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III. 
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Prostředků sociálního fondu je možné použít v souladu s platnou legislativou k: 
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5) odměnám při prvním skončení pracovního poměru po nabytí nároku na starobní 
nebo invalidní důchod, 

6) odměnám pro dárce krve, 
7) jednorázové sociální výpomoci (návratná  i nenávratná), 
8) příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, 
9) příspěvku na doplňkové penzijní spoření, 
10) využívání benefetitů systémem osobních kont. 
 
 
Účel a režim poskytování prostředků ze sociálního fondu je upraven Směrnicí – 
hospodaření s prostředky sociálního fondu statutárního města Děčín, v platném 
znění. Rozpočet sociálního fondu každoročně sestavuje tajemník magistrátu a 
schvaluje správní rada sociálního fondu. Prostředky sociálního fondu jsou používány 
v rámci schváleného rozpočtu tohoto fondu na příslušný kalendářní rok. Nevyčerpané 
prostředky sociálního fondu se převádějí do dalšího období v rámci finančního 
vypořádání. 
 
 

IV. 
Správa sociálního fondu 

 
Rozpočet sociálního fondu spravuje odbor provozní a organizační. 
 
 
 

V. 
Správní rada sociálního fondu 

 
Správní rada sociálního fondu samostatně posuzuje poskytování prostředků. O 
použití prostředků sociálního fondu správní rada sociálního fondu hlasuje a 
rozhodnutí je přijato, pokud se pro něj vysloví souhlas nadpoloviční většina 
přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas tajemníka. 
1) členy správní rady sociálního fondu jmenuje a odvolává tajemník magistrátu, 
2) správní rada sociálního fondu je pětičlenná, 
3) členy správní rady sociálního fondu jsou: Tajemník magistrátu, který je současně 

jejím předsedou, další členové z řad zaměstnanců statutárního města Děčín, 
4) předseda svolává schůze správní rady sociálního fondu podle potřeby. Termín 

jednání musí být oznámen členům minimálně 7 kalendářních dnů předem, 
5) správní rada sociálního fondu je schopna se usnášet, pokud je na jejím zasedání 

přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů, 
6) správní rada sociálního fondu předkládá jednou za rok informaci o čerpání 

sociálního fondu radě města.  
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VI. 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Ruší se Statut sociálního fondu statutárního města Děčín ze dne 01.02.2013. 
2) Statut sociálního fondu statutárního města Děčín byl schválen Zastupitelstvem 

města Děčín dne 28.02.2019 usnesením č. ZM 19 02 50 08 a nabývá účinnosti 
dnem 01.03.2019. 

 
 
 
 
 
Děčín, 01.03.2019 
 
 
 
Jaroslav Hrouda      Ing. Jaromír Zajíček, MPA 
primátor       tajemník 
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Zastupitelstvo města projednalo projekt „Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD“ a 
schvaluje

podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD“ do dotačního 
programu Státního fondu dopravní infrastruktury - Křížení komunikací.

Stanovisko RM:
Rada města projednala projekt „Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD“ a usnesením č. 
RM 19 03 36 04 ze dne 12.02.2019 doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci na 
projekt „Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD“ do dotačního programu Státního fondu 
dopravní infrastruktury - Křížení komunikací.

Cena: 108 900,00
Návrh postupu: RM doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh o usnesení.



Důvodová zpráva:
Most DC-008P, který se nachází v ul. Čsl. armády přes vlečku ČD, je dle poslední mostní prohlídky z roku 
2017 ve velmi špatném stavu. Jedná se o mostní objekt nad železniční tratí využívaný především pro nákladní 
dopravu ve směru na Loubí a Prostřední Žleb. Jedná se o most silniční s jednostranným chodníkem pro pěší, 
který spojuje místní komunikace ul. Sládkova a Wolkerova. Objekt je konstrukce z kamenné klenby z 
opracovaných pískovcových bloků. Ty tvoří i mostní podpěry a zárubní, čelní, parapetní zdi. Římsu tvoří 
pískovcové kamenné kvádry.

V rámci opravy mostu bude provedeno: 
- řezání vozovky a chodníkových vrstev 
- frézování asfaltového krytu stávající vozovky 
- demolice chodníku 
- provedení výkopových prací pro obnažení klenby 
- provedení spojovacích trnů mezi klenbou a obetonávkou 
- pokládka výztuže obetonávky 
- osazení hydroizolace 
- provedení drenážního systému s prostupy 
- položení ochranné geotextilie hydroizolace 
- odstranění kořenů uchycené vegetace 
- zpětné vyzdění původních částí konstrukce 
- provedení očištění celé konstrukce tlakovou vodou 
- sanace trhlin a poškozených částí konstrukce 
- osazení chybějících částí čelních a parapetních kamenných zídek 
- osazení horních desek říms 
- přespárování konstrukce 
- provedení osazení obrubníků 
- provedení vozovkových a chodníkových vrstev 
- provedení asfaltových vrstev komunikace 
- osazení ev.č. mostu

Předpokládaný rozpočet na celou akci je 3,1 mil. Kč včetně DPH. Na tuto akci budeme žádat o dotaci ze 
Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci programu na Křížení komunikací. Na akci může být poskytnut 
příspěvek do výše 100 % uznatelných nákladů. Zahájení realizace opravy se předpokládá v první polovině 
roku 2020. 

Mezi neuznatelné náklady patří náklady na zpracování veškeré dokumentace a mostních listů, které jsou dle 
rozpočtu projektové dokumentace ve výši 108.900,- Kč včetně DPH. Finanční prostředky budou žádány 
prostřednictvím OKD v návrhu rozpočtu na rok 2020. 

Projekt je v souladu se Strategickým plánem města Děčín 2014 - 2020 (H6 - Opravit a rekonstruovat místní 
komunikace, mosty a parkoviště). 

Stanovisko odboru komunikací a dopravy: 
Odbor komunikací a dopravy doporučuje podání žádosti o dotaci na projekt „Oprava mostu DC-008P v ul. Čsl. 
armády přes vlečku ČD“ do dotačního programu Státního fondu dopravní infastruktury - Křížení komunikací.

Vyjádření:

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Bc. Petr Kužel OR 15.2.2019 18:11 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 16.2.2019 11:43 podepsáno



MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 05 10

Název:
Přeložka silnice I/13, Děčín - Ludvíkovice (Folknářská spojka)

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo předložený materiál týkající se přepracované verze Dokumentace posouzení 
vlivů na životní prostředí dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů - „Přeložka 
silnice I/13, Děčín - Ludvíkovice (Folknářská spojka) a

doporučuje

rozhodnout o definitivní variantě vedení přeložky silnice I/13, Děčín - Ludvíkovice (Folknářská spojka) na 
základě výsledku procesu vyhodnocení EIA a 

pověřuje

primátora statutárního města Děčín pana Jaroslava Hroudu k jednání s ministrem dopravy ČR, ministrem 
životního prostředí ČR a hejtmanem Ústeckého kraje o urychlení realizace přeložky silnice I/13, Děčín - 
Ludvíkovice (Folknářská spojka).

Stanovisko RM:
Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
1. rozhodnout o definitivní variantě vedení přeložky silnice I/13, Děčín - Ludvíkovice (Folknářská spojka) na 
základě výsledku procesu vyhodnocení EIA.
2. pověřit primátora statutárního města Děčín pana Jaroslava Hroudu k jednání s ministrem dopravy ČR, 
ministrem životního prostředí ČR a hejtmanem Ústeckého kraje o urychlení realizace přeložky silnice I/13, 
Děčín - Ludvíkovice (Folnářská spojka).

Cena: 0,00
Návrh postupu:          



Důvodová zpráva:
Shrnutí dosavadního procesu EIA

Oznámení záměru dle přílohy č. 3 ZOPV, zveřejněné 02. 12. 2015 obsahovalo 2 varianty řešení Folknářské 
spojky, vycházející ze studie Valberk, spol. s.r.o. „Předložka silnice I/13, Děčín – Ludvíkovice, Folknářská 
spojka“ (2010). Hlavním rozlišovacím znakem obou variant byl způsob směrového vedení kolem zástavby 
místní části Děčína, Folknáře. Trasa varianty 1 obcházela zástavbu Folknářů ze západní strany a varianta 2 
ze strany východní. Na podkladě tohoto Oznámení byl dne 11. 01. 2016 vydán závěr Zjišťovacího řízení čj. 
3943/ZPZ/2016. 
Dokumentace dle přílohy č. 4 ZOPV, dokončená v prosinci 2016 a zveřejněná 01. 02. 2017 zahrnula na 
žádost oznamovatele do posouzení, kromě dvou výše uvedených variant, také variantu 3, zpracovanou na 
základě technické studie „I/13 Děčín – Manušice, aktualizace 2016“ (Valberk, spol. s.r.o., 2016). Podnětem pro 
aktualizaci uvedené studie a následné posouzení varianty 3 bylo rozhodnutí v rámci resortu MD ČR o 
koncepční změně předložky silnice I/13 převedení do nové stopy vedené údolím Ploučnice ve směru Benešov 
nad Ploučnicí a dále v ose Velká Bukovina – Manušice (I/9). Hlavním důvodem tohoto rozhodnutí byly výše 
uvedené dopravní a urbanistické závady stávající silnice I/13, které nelze provést bez podstatných zásahů do 
zástavby a její dopravní význam v lokálních o mezikrajských vazbách. Zásadní změnou této varianty proti 
variantám 1 a 2 je řešení úvodního úseku předložky silnice I/13 v úseku OK Benešovská – MÚK Březiny jako 
součást Folknářské spojky. Trasa navazujícího úseku od MÚK ve směru na Ludvíkovice je, s výjimkou 
koncového úseku jihovýchodně Ludvíkovic velmi blízká trase varianty 2. V průběhu zpracování Dokumentace 
došlo, s ohledem na složité geologické podmínky úseku trasy varianty 3 v prostoru m č. Děčín – Folknáře, k 
doplnění pod označením Subvarianta 3a.
Na základě doporučení zpracovatele posudku a ve smyslu § 8 odst. 5 ZOPV vrátil příslušný úřad předloženou 
Dokumentaci (2016) k doplnění dne 12. 04. 2017 (čj. 3943/ZPZ/2015). Zpracovatel posudku požadoval mimo 
jiné:
při trasování Varianty 1 a zejména Varianty 2 vycházet z uvedeného koncepčního dopravního řešení přeložky 
silnice I/13 (v dokumentaci se z tohoto řešení vychází pouze u Varianty 3, resp. Subvarianty 3a.

Z těchto důvodů předložil oznamovatel k posouzení upravené řešení posuzovaného záměru ve dvou výše 
popsaných variantách, přičemž součástí obou těchto variant je úvodní úsek předložky silnice I/13 v úseku 
Děčín (OK Benešovská) – Březiny.
Pro rozlišení jsou tyto dvě varianty, posuzované v předkládané Dokumentaci, v dalším textu označovány jako 
„nové varianty“ nebo „varianty (2018)“. Varianty posuzované v Dokumentaci (2016) jsou nadále označovány 
jako „původní varianty“ nebo „varianty (2016)“. Všem variantám je ponecháno jejich číselné označení uvedené 
v podkladových technických studiích, zpracovaných projektantem stavby (Valberk, spol. s.r.o. 2010, 2016 a 
2018).
Nově předkládané varianty 1 a 2 jsou z hlediska směrového řešení modifikací původních variant 2 a 3, 
přičemž nová varianta 2 je v souladu s požadavkem zpracovatele posudku řešena včetně dočasného napojení 
na stávající silnici II/262, východně od zástavby Březin. Druhým podstatným rozdílem v řešení nových variant 
je propojení úseku Děčín – Březiny a vlastní Folknářské spojky prostřednictvím okružní křižovatky ( D = 80m). 
Napojení prostřednictvím MÚK je zmiňováno pouze u varianty 1 jako možné variantní řešení bez podrobnější 
specifikace.
Předkládaná Dokumentace (2018) vypouští z posuzování původní variantu 1, trasovanou nejzápadněji ze 
všech posuzovaných variant územím mezi stávající zástavbou východního okraje Děčína a Folknářů, přičemž 
Folknáře obcházela západním obchvatem ve vzdálenosti cca 80 – 300 m od okraje zástavby. Technické 
řešení této varianty bylo zpracováno v roce 2010. Z hlediska ostatních zájmů na využití území byla varianta 1 
v konfliktu jak s platným územním plánem města, schváleným v r. 2002 (ve znění pozdějších změn), tak s 
návrhem nového ÚP Děčín, který byl v roce 2017 – 2018 projednán dle § 50 stavebního zákona.

Kapacita (rozsah) záměru

Folknářská spojka je ve Variantách 1 a 2 navržena v kategorii dvoupruhové komunikace S11,5/70 (60), v 
podélných spádech větší než 4% ve stoupání s přídatným pruhem pro pomalá vozidla. Celková délka trasy 
obou posuzovaných variant se skládá z úvodního úseku předložky silnice I/13 mezi okružní křižovatkou (OK) 
Benešovská na východním okraji Děčín a provizorním napojením na stávající silnici II/262 v Březinách a 
vlastní Folknářskou spojkou mezi OK Březiny a napojením na stávající silnici I/13 východně Ludvíkovic.
S výstavbou Folknářské spojky přímo souvisí záměr „I/13 Děčín – okružní křižovatky Benešovská“ (dále jen 
OK Benešovská). Jde o přestavbu stávající stykové křižovatky ulic Benešovské a Folknářské na okružní, 



včetně úpravy navazujícího úseku (cca 160 m) silnice II/262 (k. ú. Děčín). Na tuto stavbu navazuje stavba 
Folknářské spojky, přičemž místem napojení je dle varianty 2 KÚ Benešovská. Ve variantě 1 posuzovaného 
záměru je ZÚ Folknářské spojky posunout cca o 60 m ve směru na Březiny. Záměrem dojde ke zkapacitnění 
komunikace II/262 a ve spojení s Folknářskou spojkou k odlehčení přetížené ulice Kamenické (I/13) 
procházející přes zastavěné území Děčína a Ludvíkovic.
Záměr „I/13 Děčín – okružní křižovatka Benešovská“ prošel procesem posuzování EIA. Dle závěru 
zjišťovacího řízení ze dne 23. 02. 2010 (čj. 193/ZPZ/210/615 – záv.) záměr nemá významně negativní vliv na 
životní prostředí a nebyl proto dále posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Výstavba okružní křižovatky Benešovská je v platném ÚP Děčín vymezena jako součást přeložky silnice I/13 
(VPS D6). V návrhu nového ÚP Děčín, je tato stavba součástí koridoru Folknářské spojky KOR2_ 2 (včetně 
vymezení jako VPS).

Popis variant

Varianta 1

V ZÚ je trasa předložky silnice I/13 napojena na konec úpravy OK Benešovská. Přeložka se odpojuje z trasy 
stávající silnice II/262 a dvěma protisměrnými směrovými oblouky o poloměrech 600 m a 750 m a je vedena 
ve směru na Benešov nad Ploučnicí severozápadně od Březin až ke křižovatce s Folknářskou spojkou v délce 
cca 1,300 km. Ve směru na Benešov nad Ploučnicí trasa v km 1,755 mimoúrovňově kříží stávající silnici 
II/262, na níž je následně provizorně napojena cca v km 2,110. Tento úsek o délce 2,110 km tvoří první etapu 
předložky budoucí silnice I/13 ve směru na Benešov nad Ploučnicí.
V km 1,300 z navržené okružní křižovatky (cca 180 m sv. od hřbitova v Březinách) odbočuje Folknářská 
spojka tj. propojení na stávající silnici I/13 nad Ludvíkovicemi. Spojka má délku 3,42 km a je vedena po okraji 
lesního komplexu Pustého a Sokolího vrchu východně od Folknářů. Trasa kříží silnici III/26228, údolí 
Folknářského potoka a údolí Kumpoltického potoka. Stávající silnice I/13 je křížena v místě bývalého 
motorestu, východně Ludvíkovic pravostranným obloukem (R = 500 m ). Zaústění Folknářské spojky do silnice 
I/13 (KÚ – 3,420) je situováno cca o 600 m dále směrem na Huntířov. Napojení na I/13 ve směru na 
Ludvíkovice je řešeno křižovatkou v km 2,664 a cca 400 m dlouhou předložkou silnice v kategorii S9,5.
Celková délka trasy posuzovaného záměru je v této variantě 5,530 km, z toho délka předložky silnice I/13 je 
2,110 km a délka Folknářské spojky je 3,420 km.

Varianta 2

V ZÚ je trasa napojena stejně jako u varianty 1 na konec úpravy OK Benešovská. Přeložka se odpojuje v km 
0,150 z trasy stávající silnice II/262 a levostranným směrovým obloukem o poloměru 450 m protíná členitý 
strmý svah a stáčí se na sever tak, aby byla vedena po okraji lesního komplexu Pustého vrchu a Sokolího 
vrchu. Příčné údolí, cca mezi školním statkem Libverda a západním okrajem Březin, trasa překonává mostem 
o délce cca 520m s max. výškou cca 16 m nad terénem. Zástavbu Folknářů obchází trasa varianty 2 
východním obchvatem ve svahu nad zástavbou a je vedena v souběhu s koridorem linek VN. Přibližně od km 
2,000 je trasa této varianty shodná s variantou 1 a je vedena ve společné trase až do KÚ (km 4,540). 
Napojení na stávající silnici I/13 východně Ludvíkovic je v obou směrech stejné jako u varianty 1.
V km 1,280 je navržena v trase Folknářské spojky okružní křižovatka, z které odbočuje trasa předložka silnice 
I/13 směrem na Benešov nad Ploučnicí s provizorním napojením na stávající silnici II/262 (km 1,092) 
východně Březin. V porovnání s variantou 1 je okružní křižovatka umístěna západněji, cca 150m severně od 
hřbitova v Březinách.
Celková délka této varianty je 5,632 km, z toho délka předložky silnice I/13 od OK Benešovská po napojení na 
stávající II/262 je 2,372 km. Délka trasy Folknářské spojky od OK v km 1,280 po napojení na stávající I/13 
východně Ludvíkovic 3,260 km.

Porovnání variant

Směrové vedení obou posuzovaných variant se vzájemně liší pouze ve své jižní části. Severní část trasy 
vedená po úbočích Pustého a Sokolího vrchu dále ve směru na Ludvíkovice až po zaústění do stávající I/13 je 
víceméně identická. To je i hlavním důvodem skutečnosti, že z převážné většiny sledovaných hledisek jsou 
vlivy obou variant velmi podobné. Prakticky jediným kritériem, podle kterého je možné obě varianty 
diferencovat je vliv na krajinný ráz. V Územním plánu města Děčín v platném znění a ani v platném Územním 



plánu Ludvíkovice nově posuzované varianty přeložky silnice I/13 Folknářská spojka vymezeny nejsou.
Konečné rozhodnutí o výběru varianty doporučuji provést až na základě podrobnějších znalostí, zejména o 
inženýrskogeologických a hydrogeologických podmínkách ovlivňujících proveditelnost bezpečného založení 
stavby.

Vyjádření:

Příloha: mapový podklad schéma 
variant.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Mgr. Jiří Hykš OZP 20.2.2019 09:38 podepsáno

Předkladatel: Ing. Vladislav Raška 20.2.2019 10:08 podepsáno



Obr. 1: Schéma posuzovaných variant dle Dokumentace EIA (2016)
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Obr. 2: Schéma posuzovaných variant v Dokumentaci EIA (2018)
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 05 11

Název:
Zápis č. 2/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 11. 2. 2019

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo Zápis č. 2/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 11. 2. 2019 a tento
bere na vědomí

.

Stanovisko RM:

Cena: 0,00
Návrh postupu: FV doporučuje ZM vzít na vědomí

Důvodová zpráva:
Viz příloha - Zápis č. 2/2019 ze zasedání finančního výboru ZM dne 11. 2. 2019

Vyjádření:

Příloha: Zapis_FV_ZM_2_2019_an
onym.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Hana Hlaváčková OE 18.2.2019 14:57 podepsáno

Předkladatel: Václav Němeček 18.2.2019 16:35 podepsáno











MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 01

Název:
Prodej pozemku p.č. 1416/1 k.ú. Děčín – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a 
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 1416/1 o vým. 212 m2 v k.ú. Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 29. 1. 2019 návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a 
usnesením č. RM 19 02 37 15 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 1416/1 o vým. 212 
m2 v k.ú. Děčín. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost spoluvlastníků bytového domu č.p. 1017 o prodej pozemku p.č. 1416/1 k.ú. Děčín na zahradu a 
zázemí k domu, pozemek je takto užíván na základě uzavřené nájemní smlouvy.

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji 
pozemku p. č. 1416/1 v k.ú. Děčín na zahradu.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace 
města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny SM – smíšená zóna městská. S prodejem 
souhlasíme.
Funkční využití SM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín zahrnuje dominantní obytné území města na obou 
březích Labe s vysokým podílem kolektivního bydlení Boletice nad Labem, Březiny u Děčína, Bynov, 
Děčín-Nové Město, Děčín-Staré Město, Želenice.
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura.
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM.
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb.
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3-4, intenzita zastavění pozemku v %: 50.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy BI-bydlení individuální v rodinných domech-městské.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p.č. 1416/1 k.ú. Děčín za účelem 
užívání zahrady a zázemí k domu.

OMH – eviduje žádost spoluvlastníků domu č.p. 1017 na pozemku p.č. 1417 o prodej pozemku p.č. 1416/1 
k.ú. Děčín. Pozemek je, a i nadále bude, užíván jako zahrada a zázemí k domu.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 1416/1 o vým. 212 m2 v k.ú. Děčín.

Cena pozemku dle „Zásad“:
II. cenové pásmo 1000,- Kč/m2 zahrada – koeficient 0,3, tj. 300,00 Kč/m2 – celkem 63.600,00 Kč

Nájemní smlouva: 1x žadatelé

Účel dle žádosti: zahrada, zázemí

Žadatelé:
******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:



Příloha: 1416 dc zad an.pdf Komentář:          

Příloha: 1416 dc km.pdf Komentář:          

Příloha: 1416 dc a foto.pdf Komentář:          

Příloha: 1416 dc b foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:26 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:15 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 02

Název:
Prodej pozemku p.č. 474/1 k.ú. Lesná u Děčína – záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Lesná u Děčína a 
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 474/1 o vým. 778 m2 v k.ú. Lesná u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 29. 1. 2019 návrh na prodej pozemku v k.ú. Lesná u Děčína a 
usnesením č. RM 19 02 37 14 doporučila ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 474/1 o vým. 778 
m2 v k.ú. Lesná u Děčína. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 474/1 k.ú. Lesná u Děčína. Pozemek bude využíván jako louka na sekání 
trávy.

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji 
pozemku p.č. 474/1 v k.ú. Lesná u Děčína. Pozemek bude využíván jako louka na sekání trávy.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace 
města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – Zóna zemědělských kultur. S prodejem 
souhlasíme.
Funkční využití ZPF zóny dle čl. 8 odst. 2 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín zahrnuje zemědělský půdní fond na území města. 
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé travní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, 
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, 
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro 
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v 
rámci soukromých pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a 
plochy, přístupové komunikace.
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady.
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících 
zahrádkářských osad max. 25 m², u ostatních zohlednit speciální charakter.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek p. č. 
474/1 k. ú. Lesná u Děčína do plochy SV – plocha smíšená obytná vesnická.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p.č. 474/1 k.ú. Lesná u Děčína. 
Pozemek bude využíván jako louka (kosení trávy, sušení sena atd.).

OMH – eviduje žádost o prodej pozemku p.č. 474/1 v k.ú. Lesná u Děčína. Jedná se o neudržovaný, svažitý 
pozemek v okrajové části města, navazující na pozemek ve vlastnictví žadatele. Pozemek bude využíván jako 
louka na sekání trávy.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 474/1 o vým. 778 m2 v k.ú. Lesná u Děčína.

Cena pozemku dle „Zásad“:
III. cenové pásmo louka – (ne k zemědělským účelům) 100,00 Kč/m2 – celkem 77.800,00 Kč

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: louka, sekání trávy

Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:



Příloha: 474 zadost an.pdf Komentář:          

Příloha: 474 km map.php.pdf Komentář:          

Příloha: 474 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:27 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:16 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 03

Název:
Prodej části pozemku p. č. 794 v k. ú. Loubí u Děčína - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a
zveřejňuje

záměr města prodat část pozemku p. č. 794 k. ú. Loubí u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který 
bude vyhotoven, za cenu dle „Zásad“, tj. 600,00 Kč/m2 + ostatní náklady.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 15.1.2019 návrh na prodej části pozemku v k. ú. Loubí u Děčína a usnesením 
č. RM 19 01 37 07 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat část pozemku p. č. 794 k. ú. 
Loubí u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, za cenu dle „Zásad“, tj. 600,00 
Kč/m2 + ostatní náklady.

Dále rada města projednala variantu č. 2,tj. doporučit zastupitelstvu města prodat část pozemku p. č. 794 k. ú. 
Loubí u Děčína o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, za cenu dle žádosti, tj. 200,00Kč/m2

+ ostatní náklady.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 445/4 a částí pozemků p. č. 794 obojí v k. ú. Loubí u Děčína; 

- žadatel vlastní sousední nemovitost na pozemku st. p. č. 106 k. ú. Loubí u Děčína a o požadované části 
pozemků žádá za účelem vytvoření parkovacích míst a vybudování zahrady pro obyvatele domu č. p. 2; 

- pozemek p. č. 445/4 k. ú. Loubí u Děčína je v katastru nemovitostí veden jako zahrada; 

- pozemek p. č. 794 k. ú. Loubí u Děčína je v KN veden jako ostatní plocha, na požadované části pozemku se 
nachází únikový východ z bývalého krytu, který je součástí domu; 

- na pozemcích p. č. 794 a p. č. 445/3 k. ú. Loubí u Děčína, kde se nachází místní komunikace se připravuje 
projektová dokumentace na její opravu; 

- v současné době OMH eviduje nájemní smlouvu na pozemku p. č. 445/4 k. ú. Loubí u Děčína, v případě 
zveřejnění záměru města bude jednáno i se současným nájemcem. 

- RM se touto problematikou zabývala na svém zasedání dne 18.9.2018 a odložila s tím, že OMH vyvolá 
jednání s žadatelem a nabídne k prodeji pouze část pozemku p. č. 794 k. ú. Loubí u Děčína za účelem 
narovnání majetkoprávního nesouladu; 

Nové skutečnosti: 

- OMH vyvolal jednání s žadatelem o pozemky v k. ú. Loubí u Děčína – viz. záznam; 

- OMH následně obdržel vyjádření žadatele, ve kterém sděluje, že z důvodu znečištění části pozemku 
chemickým a jiným stavebním materiálem nelze akceptovat cenu dle „Zásad“,tj. 600,00 Kč/m2 a navrhuje cenu 
200,00 Kč/m2.

Poznámka: 
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 445/4 v katastrálním území 
Loubí u Děčína na zahradu. Prodej části pozemku parc. č. 794 v katastrálním území Loubí u Děčína 
nedoporučujeme, neboť se jedná o součást místní komunikace. 
OSU - oddělení územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemky se dle platné 
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny SM – 
smíšená městská zóna, kde je vybudování parkovací plochy a zahrady přípustné. S prodejem pozemku p.č. 
445/4 k.ú. Loubí u Děčína na zahradu souhlasíme. S prodejem části pozemku p.č. 794 k.ú. Loubí u Děčína za 
účelem parkovacích stání nesouhlasíme z důvodu možného budoucího využití. 
Funkční využití SM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM, 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3 - 4 intenzita zastavění pozemku v %: 50 
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
přís lušného prostoru či lokality. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 445/4 do 
plochy BH – bydlení hromadné a pozemek p.č. 794 do plochy DS – plocha pro silniční dopravu, vše k.ú. Loubí 



u Děčína.

OSU – odd. územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemky se dle platné 
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny SM – 
smíšená městská zóna, kde je vybudování parkovací plochy a zahrady přípustné. S prodejem pozemku p.č. 
445/4 k.ú. Loubí u Děčína na zahradu souhlasíme. S prodejem části pozemku p.č. 794 k.ú. Loubí u Děčína za 
účelem parkovacích stání nesouhlasíme z důvodu možného budoucího využití.

OZP - jako pověřený orgán státní správy lesů podle § 48 odst. 2 písm. c) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o 
změně a doplnění některých zákonů (dále jen „lesní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, k předloženým 
podkladům žadatele uvádí, že nedoporučuje prodej pozemku parcelního čísla 445/4, k. ú. Loubí u Děčína. 
Důvodem je skutečnost, že se předmětná pozemková parcela nachází v ochranném pásmu lesa, a to v jeho 
bezprostřední blízkosti. Zamýšlená stavba by mohla být ohrožena pádem stromů. Do 50 m od okraje lesa by 
neměly být umisťovány stavby a jiné činnosti, které by mohly ohrozit již existující les (vzniká potencionální 
nebezpečí, že vlastníci staveb budou iniciovat rozhodnutí o zajištění bezpečnosti osob a majetku podle 
ustanovení § 22 odst. 2 lesního zákona – tím by docházelo k postupnému odlesňování). V neposlední řadě je 
k vydání závazného stanoviska vyžadován souhlas vlastníka lesního pozemku, který nemusí být vždy kladný. 
Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, dále nesouhlasí s prodejem částí p.p.č. 794 (druh pozemku 
ostatní plocha – ostatní komunikace) v k.ú. Loubí u Děčína, jelikož se jedná o přístupové komunikace ať už do 
lesa, či ke stávajícím zahrádkám.

OSC - jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji, případně k pronájmu p.p.č. 445/4 k.ú. Loubí 
u Děčína na zahradu. K prodeji části p.p.č 794 k.ú. Loubí u Děčína sdělujeme, že vytvoření nového 
parkovacího stání bude podléhat vydání rozhodnutí o připojení sjezdu na místní komunikaci. K vydání 
rozhodnutí je příslušný Magistrát města Děčín, OSC po předchozím souhlasu správce komunikace a KŘ 
Policie ČR-DI Děčín.

OKD – Na místní komunikaci ležící na pozemku p.č. 794 a p.č. 445/3 k.ú. Loubí u Děčína se připravuje PD na 
opravu (nové odvodňovací prvky). Do doby realizace této opravy nelze prodat žádnou část pozemku p.č. 794 
k.ú. Loubí u Děčína. Pozemek p.č. 445/4 hraničí s pozemkem p.č. 445/3 k.ú. Loubí u Děčína. Žádáme o 
prověření hranice a v případě potřebnosti k oddělení části. K vytýčení žádáme přizvat pracovníka odboru 
komunikací a dopravy. Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej části pozemku p.č. 794 k.ú. Loubí u 
Děčína a k prodeji pozemku p.č. 445/4 k.ú. Loubí u Děčína nemá námitek po prověření hranice.

OMH – na požadované části pozemku p. č. 794 k. ú. Loubí u Děčína se nachází vstup do bývalého 
protiletadlového krytu, který je součástí obytného domu, část pozemku p. č. 794 (díl „A“) je v těsné blízkosti 
lesa, OMH souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 794 (díl „A“) a s prodejem pozemku p. č. 445/4 k. ú. Loubí 
u Děčína na zahradu, u prodeje části pozemku p. č. 794 (díl „B“) na parkování, z důvodu možného budoucího 
využití nesouhlasíme. V současné době OMH eviduje nájemní smlouvu na pronájem pozemku p. č. 445/4 k. ú. 
Loubí u Děčína na zahradu, v případě zveřejnění záměru města bude informován současný nájemce 
pozemku.

OMH – vzhledem k tomu, že rada města nedoporučila na svém jednání dne 18.9.2018 prodej všech 
požadovaných částí pozemků v k. ú. Loubí u Děčína, vyvolal OMH s žadatelem jednaní, na kterém souhlasil s 
odprodejem části pozemku, avšak s ohledem na stav pozemku nemůže akceptovat požadovanou cenu 600,00 
Kč/m2.

Prodejem části pozemku p. č. 794 (díl „A“) dojde k narovnání majetkoprávního nesouladu, který historicky trvá 
již od předání bytového domu z majetku ČSPLO privatizačním projektem přes FNM ČR do majetku města a 
následným odprodejem v roce 2002 z majetku města, včetně součástí a příslušenství, tj. včetně krytu pod 
domem.

Jedná se o část pozemku p. č. 794 o výměře cca 300 m2 k. ú. Loubí u Děčína.
Návrh ceny za prodej částí pozemků dle „Zásad“
Část pozemku p. č. 794 k. ú. Loubí u Děčína II. pásmo - 1000,00 Kč/m2 x koef. 0,6 (za účelem bydlení) tj. 
600,00 Kč/m2 + ostatní náklady



Návrh ceny za prodej části pozemku 
dle žádosti 200,00 Kč/m2 + ostatní náklady

Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OKD OMH          
A A N A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: KM 794 - 106 zakres 2.pdf Komentář:          

Příloha: ANONYM zadost 
445-4_794_106.pdf Komentář:          

Příloha: ANONYM zapis 
794-106.pdf Komentář:          

Příloha: ANONYM vyjadreni k 
cene 794-106.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 794 - 106 A.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 794 - 106 B.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:30 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:23 podepsáno
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MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 04

Název:
Prodej pozemku p. č. 1532/12 k. ú. Horní Oldřichov- záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek p. č. 1532/12 k. ú. Horní Oldřichov o výměře 141 m2. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 15.1.2019 návrh na prodej pozemku v k. ú. Horní Oldřichov a usnesením 
č. RM 19 01 37 06 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p. č. 1532/12 
k. ú. Horní Oldřichov o výměře 141 m2.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

-OMH obdržel žádost o prodej pozemku p. č. 1532/12 k. ú. Horní Oldřichov z důvodu zabezpečení 
volného přístupu do garáží ve vlastnictví žadatelů; 

- žadatelé jsou spoluvlastníky přilehlého domu, včetně přístupové cesty a garáží v těsné blízkosti 
požadovaného pozemku; 

- pozemek p. č. 1532/12 k. ú. Horní Oldřichov je v katastru nemovitostí veden jako ostatní plocha – 
ostatní komunikace.

Poznámka: 
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku parc. č. 1532/12 
v katastrálním území Horní Oldřichov. 
OSU – odd. územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek se dle platné 
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je veden jako ostatní 
komunikace v zóně SM – smíšená městská zóna. S prodejem pozemku souhlasíme. 
Funkční využití SM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM, 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3 - 4 
intenzita zastavění pozemku v %: 50 
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy DS - plocha pro silniční dopravu. 

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p.p.č. 1532/12 v k.ú. Horní Oldřichov za účelem 
uvolnění vjezdů do garáží na soukromém pozemku. Domníváme se však, že by předmětný pozemek měl 
zůstat v majetku města vzhledem k zachování přístupu k dalším nemovitostem, které nejsou pouze ve 
vlastnictví žadatelů!!! 

OSC - nemá námitek k prodeji p.p.č. 1532/12 k.ú. Horní Oldřichov. 

OKD - nemá námitek k prodeji pozemku p.č. 1532/12 k.ú. Horní Oldřichov. 

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že přístup do rodinného domu, který žadatelé vlastní v podílovém 
spoluvlastnictví spolu s dalším spoluvlastníkem je v současné době veden přes pozemek, který je ve 
vlastnictví žadatelů, garáže, které se nacházejí v těsné blízkosti požadovaného pozemku p. č. 1532/12 k. ú. 
Horní Oldřichov jsou také ve vlastnictví žadatelů. 
S prodejem pozemku souhlasíme. 

Jedná se o pozemek p. č. 1532/12 k. ú. Horní Oldřichov o výměře 141 m2. 

Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo - (pozemky pod stávající účel. komunikací) 300,00 Kč/m2, tj. celkem 42300,00 Kč + ostatní náklady. 
Účel dle žádosti: zabezpečení přístupu 



Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OSU OZP OSC OKD OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: KM 1532-12-104 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANONYM Zadost 
1532-12-104.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1532-12-104 A.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1532-12-104 B.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:29 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:21 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 05

Název:
Prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína - záměr

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a
zveřejňuje

záměr města prodat pozemek st. p. č. 81 o výměře 124 m2, pozemek p. č. 496 o výměře 1056 m2 a pozemek 
p. č. 503/1 o výměře 1036 m2 vše k. ú. Lesná u Děčína. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 15.1.2019 návrh na prodej pozemků v k. ú. Lesná u Děčína a usnesením 
č. RM 19 01 37 05 doporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek st. p. č. 81 o 
výměře 124 m2, pozemek p. č. 496 o výměře 1056 m2 a pozemek p. č. 503/1 o výměře 1036 m2 vše k. ú. 
Lesná u Děčína. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučuje zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace: 

- OMH obdržel žádost o prodej pozemků st. p. č. 81, p. p. č. 496 a p. č. 503/1 vše k. ú. Lesná u Děčína 
za účelem založení zahrady a ovocného sadu; 

- žadatelé jsou vlastníky rodinného domu č. p. 120, který se nachází v blízkosti požadovaných 
pozemků; 

- dle platného územního plánu se pozemky p. č. 496 a p. č. 503/1 k. ú. Lesná u Děčína nachází mimo 
zastavěné území.

Poznámka: 
OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemků st. p. č. 81, parc. 
č. 496, 503/1 v katastrálním území Lesná u Děčína na zahradu. 
OSU - úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek st.p.č. 81 k.ú. 
Lesná u Děčína se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je 
součástí zóny BV – smíšená zóna s RD venkovského typu, kde je možné využití na zahradu přípustné. 
Pozemky p.č. 496 a 503/1 k.ú. Lesná u Děčína se nacházejí v nezastavěném území a jsou součástí zóny ZPF 
– zóna zemědělských kultur, kde je možné využití na zahradu přípustné. S prodejem pozemků st.p.č. 81, p.č. 
496, 503/1 k.ú. Lesná u Děčína za účelem zahrady souhlasíme. 
Funkční využití BV zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící výrobní 
aktivity a služby, 
Nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 - 2 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: 15 
Funkční využití ZPF zóny dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. 
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, 
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, 
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro 
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v 
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a 
plochy, přístupové komunikace, 
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady, 
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví 
intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit 
speciální charakter. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do 
plochy SM – plocha smíšená obytná městská. 

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji p. p. č. 496, st. p. č. 81 a p. p. č. 503/1 v k. ú. 
Lesná u Děčína za účelem užívání zahrady a založení ovocného sadu. 

OMH – pozemky jsou v katastru nemovitostí vedeny jako zahrada, v současné době jsou bez využití, s 



prodejem za účelem založení zahrady a ovocného sadu souhlasíme. Dotazem na OSU byla doplněna 
informace o možnosti využití pozemků pro případnou stavbu rodinného domu - pozemek st. p. č. 81 je dle 
platného územního plánu v zastavěném území, pozemky p. č. 496 a 503/1 jsou již mimo zastavěné území. 
Aby bylo možné pozemky pro případnou stavbu využít, bylo by nutné, aby byl minimálně ještě i pozemek p.č. 
496 v zastavěném území. Z tohoto důvodu nelze na uvedených pozemcích stavbu RD realizovat.

Jedná se o prodej pozemků v k.ú. Lesná u Děčína 
- st.p.č. 81 o vým. 124 m2

- p.p.č. 496 o vým. 1056 m2

- p.p.č. 503/1 o vým. 1036 m2

Předpokládaná cena za prodej dle „Zásad“ 
III. pásmo 200,- Kč/m2 (zahrada) x 2216 m2, tj. celkem 443 200,- Kč

Nájemní smlouva: 0 

Účel dle žádosti: zahrada, založení ovocného sadu 

Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OZP OSU OMH                            
A A A A                            

Vysvětlivky:

Příloha: KM 496,81,503-1-121 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANONYM Zadost 
496-1,81,503-1-121.pdf Komentář:          

Příloha: Foto - Lesní Mlýn 1.pdf Komentář:          

Příloha: Foto - Lesní Mlýn 2.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:29 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:22 podepsáno















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 06

Název:
Pozemky pod stavbou „Cyklostezka Ploučnice“ – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na bezúplatný převod pozemků pod stavbou „Cyklostezka Ploučnice“ a 
zveřejňuje

záměr města bezúplatně převést – formou daru pozemky p.č. 306/11 o vým. 74 m2, p.č. 306/17 o vým. 802 
m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, p.č. 2636/4 o vým. 13 m2, p.č. 2636/32 o vým. 341 m2, p.č. 2636/34 o vým. 
1318 m2, p.č. 2947/4 o vým. 38 m2, p.č. 2947/5 o vým. 21 m2, p.č. 2947/6 o vým. 526 m2, 2949/10 o vým. 
583 m2 vše v k.ú. Děčín, p.č. 184/16 o vým. 75 m2, p.č. 184/17 o vým. 26 m2, p.č. 241 o vým. 228 m2, p.č. 
324/9 o vým. 320 m2, p.č. 428/13 o vým. 40 m2, p.č. 450/6 o vým. 228 m2, p.č. 450/7 o vým. 240 m2, p.č. 
848/5 o vým. 866 m2, p.č. 860/6 o vým. 839 m2, p.č. 879/7 o vým. 3622 m2, p.č. 900/7 o vým. 9 m2 a část 
pozemku p.č. 1301/6, dle GP č. 790-070/2018 nově ozn. jako p.p.č. 1301/9 o vým. 465 m2, vše v k.ú. Březiny 
u Děčína.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 12. 2. 2019 návrh na bezúplatný převod pozemků – formou 
daru pod stavbou „Cyklostezka Ploučnice“ a usnesením č. RM 19 03 37 12 doporučila ZM zveřejnit záměr 
města bezúplatně převést – formou daru pozemky p.č. 306/11 o vým. 74 m2, p.č. 306/17 o vým. 802 m2 v k.ú. 
Děčín – Staré Město, p.č. 2636/4 o vým. 13 m2, p.č. 2636/32 o vým. 341 m2, p.č. 2636/34 o vým. 1318 m2, 
p.č. 2947/4 o vým. 38 m2, p.č. 2947/5 o vým. 21 m2, p.č. 2947/6 o vým. 526 m2, 2949/10 o vým. 583 m2 vše 
v k.ú. Děčín, p.č. 184/16 o vým. 75 m2, p.č. 184/17 o vým. 26 m2, p.č. 241 o vým. 228 m2, p.č. 324/9 o vým. 
320 m2, p.č. 428/13 o vým. 40 m2, p.č. 450/6 o vým. 228 m2, p.č. 450/7 o vým. 240 m2, p.č. 848/5 o vým. 866 
m2, p.č. 860/6 o vým. 839 m2, p.č. 879/7 o vým. 3622 m2, p.č. 900/7 o vým. 9 m2 a část pozemku p.č. 
1301/6, dle GP č. 790-070/2018 nově ozn. jako p.p.č. 1301/9 o vým. 465 m2, vše v k.ú. Březiny u Děčína, tj. 
variantu č. 2.
Dále rada města projednala variantu č. 1, tj. doporučit ZM zveřejnit záměr města prodat pozemky p.č. 306/11 
o vým. 74 m2, p.č. 306/17 o vým. 802 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město, p.č. 2636/4 o vým. 13 m2, p.č. 2636/32 
o vým. 341 m2, p.č. 2636/34 o vým. 1318 m2, p.č. 2947/4 o vým. 38 m2, p.č. 2947/5 o vým. 21 m2, p.č. 
2947/6 o vým. 526 m2, 2949/10 o vým. 583 m2 vše v k.ú. Děčín, p.č. 184/16 o vým. 75 m2, p.č. 184/17 o vým. 
26 m2, p.č. 241 o vým. 228 m2, p.č. 324/9 o vým. 320 m2, p.č. 428/13 o vým. 40 m2, p.č. 450/6 o vým. 228 
m2, p.č. 450/7 o vým. 240 m2, p.č. 848/5 o vým. 866 m2, p.č. 860/6 o vým. 839 m2, p.č. 879/7 o vým. 3622 
m2, p.č. 900/7 o vým. 9 m2 a část pozemku p.č. 1301/6, dle GP č. 790-070/2018 nově ozn. jako p.p.č. 1301/9 
o vým. 465 m2, vše v k.ú. Březiny u Děčína. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila zveřejnit záměr města pozemky bezúplatně převést



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost Ústeckého kraje o bezúplatný převod pozemků formou daru v k.ú. Děčín – Staré Město, k.ú. Děčín a 
k.ú. Březiny u Děčína pod stavbou „Cyklostezka Ploučnice“;

- pozemky jsou Ústeckým krajem, který je investorem stavby, užívány na základě smluv o výpůjčce pozemků 
uzavřených za účelem realizace projektu „Cyklostezka Ploučnice“ na dobu určitou, tj. do 18. 11. 2019.

OMH – eviduje žádost Ústeckého kraje o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Děčín, Děčín-Staré Město a 
Březiny u Děčína pod stavbou „Cyklostezka Ploučnice“. Pozemky jsou ÚK užívány na základě uzavřených 
smluv o výpůjčce pozemků, které byly stavbou dočasně, či trvale dotčeny. Stavba byla realizována se 
záměrem, že po jejím dokončení bude převedena z majetku UK do majetku města. Smlouvy byly uzavřeny pro 
potřeby stavebního a dotačního řízení na dobu určitou, a to na dobu 5 let od finančního ukončení projektu, tj. 
do doby povinné udržitelnosti projektu z důvodu poskytnuté dotace z rozpočtových prostředků Regionální rady 
regionu soudržnosti Severozápad, tj. do 18. 11. 2019. Rada ÚK na svém zasedání dne 12. 12. 2018 
usnesením č. 061/55R/2018 odsouhlasila ponechání vybudovaných úseků stavby „Cyklostezka Ploučnice“ v 
majetku Ústeckého kraje. Následně byla, z důvodu narovnání majetkoprávního nesouladu – stavba na cizím 
pozemku, podána žádost o bezúplatný převod dotčených pozemků do majetku ÚK.
Dle sdělení ÚK byly všechny dotčené obce osloveny s žádostí o bezúplatné převody pozemků pod ostatními 
úseky stavby „Cyklostezka Ploučnice“, tedy stejným způsobem, jakým je řešena i stavba „Labská stezka“, v 
rámci, které již proběhly bezúplatné převody od obcí Velké Březno, Malé Březno, Těchlovice, Polepy a další 
jsou ve schvalovacím procesu např. od Statutárního města Ústí nad Labem.
OMH nechává na zvážení orgánů města, kterou z navrhovaných variant usnesení schválí, a to m.j. s ohledem 
na budoucí náklady ÚK vynakládané na celkovou údržbu cyklostezky pro její další využití, a to nejen pro 
potřeby obyvatel Děčína.
Ostatní pozemky uváděné v dopise UK, tj. 2468/2, p.č. 2540/14, p.č. 2540/16 (chybně uvedeno p.č. 2410/16), 
p.č. 2636/20 a p.č. 2936 v k.ú. Děčín, nejsou v návrhu na usnesení uváděny, neboť se jedná o pozemky, 
kterou jsou součástí komunikace ul. Oblouková, případně tvoří prostor – přístup, zeleň, před zimním 
stadionem a nejsou předmětem žádosti.

Jedná se o pozemky pod stavbou cyklostezky -
p.č. 306/11 o vým. 74 m2
p.č. 306/17 o vým. 802 m2 v k.ú. Děčín – Staré Město
p.č. 2636/4 o vým. 13 m2
p.č. 2636/32 o vým. 341 m2
p.č. 2636/34 o vým. 1318 m2
p.č. 2947/4 o vým. 38 m2
p.č. 2947/5 o vým. 21 m2
p.č. 2947/6 o vým. 526 m2
p.č. 2949/10 o vým. 583 m2 vše v k.ú. Děčín
p.č. 184/16 o vým. 75 m2
p.č. 184/17 o vým. 26 m2
p.č. 241 o vým. 228 m2
p.č. 324/9 o vým. 320 m2
p.č. 428/13 o vým. 40 m2
p.č. 450/6 o vým. 228 m2
p.č. 450/7 o vým. 240 m2
p.č. 848/5 o vým. 866 m2
p.č. 860/6 o vým. 839 m2
p.č. 879/7 o vým. 3622 m2
p.č. 900/7 o vým. 9 m2 a
část nově ozn. jako p.p.č. 1301/9 o vým. 465 m2 vše v k.ú. Březiny u Děčína – celkem 10674 m2

Cena pozemku: v případě, že je pozemek pod komunikací odprodáván do majetku kraje, je možné stanovit 
cenu pouze dle Cenového věstníku ministerstva financí ČR. Výměrem MF č.01/2019 je cena pod silnicí II. a 
III. třídy určena ve výši 50,00 Kč/m2. V případě, že se jedná o cyklostezku, je tato zařazena do IV. třídy, pro 
kterou není tato cena stanovena.



Smlouva o výpůjčce: 4x

Účel dle žádosti: vypořádání majetkoprávního nesouladu – stavba na cizím pozemku

Žadatel: Ústecký kraj 

Vyjádření:

Příloha: cyklo uk zadost an.pdf Komentář:          

Příloha: cyklo trasa.pdf Komentář:          

Příloha: cyklo gp an.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:27 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:17 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 07

Název:
Prodej pozemku p.č. 1233 k.ú. Horní Oldřichov – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a 
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 1233 o vým. 281 m2 v k.ú. Horní Oldřichov. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 29. 1. 2019 návrh na prodej pozemku v k.ú. Horní Oldřichov a 
usnesením č. RM 19 02 37 16 nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 1233 o vým. 281 
m2 v k.ú. Horní Oldřichov, tj. variantu č. 1.
Dále RM projednala variantu č. 2, tj. zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 1233 o vým. 281 m2 v k.ú. 
Horní Oldřichov. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 1233 k.ú. Horní Oldřichov za účelem zajištění přístupu k pozemkům žadatele a 
umístění odpadní kanalizace z domu žadatele;

- pozemek je v katastru nemovitostí evidován jako „ostatní plocha-ostatní komunikace“;

- dle územního plánu je pozemek dotčen veřejně prospěšnou stavbou cyklotrasy a dále i stavbou dešťové 
kanalizace.

Vyjádření:
OR – k žádosti o prodej pozemku p.č. 1233 k.ú. Horní Oldřichov sdělujeme, že pozemek je dotčen stavbou 
dešťové kanalizace.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nedoporučuje k prodeji 
pozemek p.č. 1233 v k.ú. Horní Oldřichov, neboť se jedná o komunikaci. Pozemek je dále dle územního plánu 
dotčen veřejně prospěšnou stavbou cyklotrasy.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace 
města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF. Přeš výše zmíněný pozemek je 
vymezena veřejně prospěšná stavba dopravy – D12 – cyklotrasa, vedená údolím Jílovského potoka Podmokly 
– Jílové. S prodejem vzhledem k vedení veřejně prospěšné stavby přes výše zmíněný pozemek 
nesouhlasíme.
Funkční využití ZPF zóny dle čl. 8 odst. 2 písm. b vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. Zahrnuje zemědělský půdní fond na území města. 
Přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé travní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, 
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, 
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro 
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v 
rámci soukromých pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a 
plochy, přístupové komunikace.
Výjimečně přípustné: zahrádkářské osady.
Nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících 
zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy BI – bydlení individuální v rodinných domech – městské.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nedoporučuje prodej p.p.č. 1233 k.ú. Horní Oldřichov. Uvedený 
pozemek je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha – komunikace a je možným přístupem k p.p.č. 
1047/36 k.ú. Horní Oldřichov a dále na lesní pozemek ve vlastnictví města Děčín. Pro vedení trativodu a 
budoucí kanalizace doporučujeme zřízení věcného břemene.

OKD – na pozemku p.č. 1233 k.ú. Horní Oldřichov se nenachází místní komunikace. Pozemek slouží pro 
přístup více vlastníků. V územním plánu města Děčína je plocha pozemku navrhována na výstavbu 
komunikace. Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej pozemku p.č. 1233 k.ú. Horní Oldřichov.

OZP – upozorňuje, že dle § 63 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších 
předpisů (dále „zákon“) není dovoleno zřizovat nebo rušit veřejně přístupné účelové komunikace, stezky a 
pěšiny mimo zastavěné území obce bez souhlasu orgánu ochrany přírody. S odkazem na § 76 zákona odst. 2 
písm. d) zákona vydávají ke zřizování nebo rušení veřejně přístupných účelových komunikací, stezek a pěšin 
mimo zastavěná území obcí pověřené obecní úřady s výjimkou území národních parků, chráněných 
krajinných oblastí, národních přírodních památek, přírodních památek a jejich ochranných pásem. Zároveň 
upozorňujeme, že p.p.č. 1233 v k.ú. Horní Oldřichov je místní komunikací k plochám navrhovaným k výstavbě 
RD dle platného územního plánu města Děčín. Z výše uvedených důvodů nedoporučujeme prodej p.p.č. 1233 
v k.ú. Horní Oldřichov.

OMH – eviduje žádost o prodej pozemku p.č. 1233 v k.ú. Horní Oldřichov za účelem zajištění přístupu k 
pozemkům žadatele a dále pro uložení odpadní kanalizace z domu žadatele. Prodej pozemku byl projednáván 



již v minulosti a ZM usnesením č. ZM 09 04 05 10 ze dne 23. 4. 2009 záměr města pozemek prodat 
nezveřejnilo, neboť pozemek je v evidenci katastru nemovitostí veden jako komunikace a dle platného 
územního plánu je zde navrhována trasa cyklostezky. Současně je pozemek dotčen stavbou dešťové 
kanalizace.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 1233 o vým. 281 m2 v k.ú. Horní Oldřichov.

Cena pozemku dle „Zásad“:
II. pásmo – na stavbu účelové komunikace tj. 300,00 Kč/m2 – celkem 84.300,00 Kč

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: přístup k nemovitosti, umístění kanalizace

Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
N N N N N N          

Vysvětlivky:

Příloha: 1233 zad an.pdf Komentář:          

Příloha: 1233 km.pdf Komentář:          

Příloha: 1233 foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:27 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:17 podepsáno













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 12. 2. 2019 ZM 19 02 06 08

Název:
Prodej pozemku p.č. 1333/1 k.ú. Prostřední Žleb – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a 
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 1333/1 o vým. 88 m2 v k.ú. Prostřední Žleb. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém z asedání dne 29. 1. 2019 návrh na prodej pozemku v k.ú. Prostřední Žleb a 
usnesením č. RM 19 02 37 18 nedoporučila ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 1333/1 o vým. 88 
m2 v k.ú. Prostřední Žleb, tj. varianta č. 1. 
Dále RM projednala variantu č. 2, tj. doporučit ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 1333/1 o vým. 
88 m2 v k.ú. Prostřední Žleb. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 1333/1 k.ú. Prostřední Žleb za účelem parkování automobilu a skládání uhlí v 
topné sezoně.

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji 
pozemku p.č. 1333/1 v k.ú. Prostřední Žleb na zázemí k domu ve vlastnictví žadatele.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek p. č. 1333/1 k. ú. Prostřední Žleb se dle platné 
územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BM-RD 
městského typu. S prodejem celého pozemku p.č. 1333/1 k.ú. Prostřední Žleb souhlasíme.
Funkční využití BM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. c vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín. Zahrnuje nejkvalitnější obytné území města s 
nejlepšími podmínkami pro trvalé bydlení Bělá u Děčína, Čechy, Folknáře, Horní Oldřichov, Chrochvice, 
Jalůvčí, Křešice, Letná, Nebočady, Popovice, Škrabky, Vilsnice.
Přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení.
Výjimečně přípustné: nerušící služby a „malé podnikání“.
Nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 25.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí pozemek p.č. 1333/1 
k.ú. Prostřední Žleb do plochy – Plocha pro silniční dopravu.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nedoporučuje prodej p.p.č. 1333/1 k.ú. Prostřední Žleb. Na 
uvedeném pozemku se nachází opěrná zeď komunikace ul. Žlebská. Prodejem p.p.č. 1333/1 k.ú. Prostřední 
Žleb by v budoucnosti nemohlo dojít k rozšíření přístupové komunikace na p.p.č. 634/7 k.ú. Prostřední Žleb a 
případné opravě opěrné zdi komunikace ul. Žlebská, Děčín XI.

OKD – pozemek se nachází nad opěrnou zdí. Případě prodeje je nutné prodat pozemek včetně části opěrné 
zdi. Odbor komunikací a dopravy nedoporučuje prodej pozemku p.č. 1333/1 k.ú. Prostřední Žleb, k pronájmu 
pozemku p.č. 1333/1 k.ú. Prostřední Žleb nemá námitek.

OZP – nedoporučuje z hlediska životního prostředí prodej p.p.č. 1333/1 v k.ú. Prostřední Žleb za účelem 
zřízení parkoviště a skladovací plochy. Jedná se o pozemek v záplavovém území, proto doporučujeme pouze 
pronájem a pouze za účelem parkování.

OMH – eviduje žádost o prodej pozemku p.č. 1333/1 v k.ú. Prostřední Žleb za účelem parkování automobilu a 
skládání uhlí v topné sezoně. Žadatel vlastní dům na pozemku p.č. 331 a pozemek p.č. 631/4 k.ú. Prostřední 
Žleb. Součástí pozemku p.č. 1333/1 je část opěrné zdi, která bude v případě zveřejnění záměru města 
pozemek prodat, rovněž předmětem prodeje. OMH s ohledem na stanovisko OSC rovněž prodej pozemku 
nedoporučuje. V případě nezveřejnění záměru města prodat pozemek, bude OMH dále jednat s žadatelem o 
možném pronájmu.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 1333/1 o vým. 88 m2 v k.ú. Prostřední Žleb.

Cena pozemku dle „Zásad“:
II. pásmo 1000,00 Kč/m2 – ostatní účely jinde neuvedené (koef. 0,9) tj. 900,00 Kč/m2 – celkem 79.200,00 Kč 

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: parkování, skládání uhlí

Žadatel: ******



Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
A A N N N N          

Vysvětlivky:

Příloha: 1333 zad an.pdf Komentář:          

Příloha: 1333 km.pdf Komentář:          

Příloha: 1333_1a foto.pdf Komentář:          

Příloha: 1333_1b foto.pdf Komentář:          

Příloha: 1333_1c foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:23 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:10 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 09

Název:
Prodej pozemku p.č. 2794/4 k.ú. Děčín – záměr 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a 
nezveřejňuje

záměr města prodat pozemek p.č. 2794/4 o vým. 1539 m2 v k.ú. Děčín. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 29. 1. 2019 návrh na prodej pozemku v k.ú. Děčín a 
usnesením č. RM 19 02 37 13 nedoporučila zastupitelstvu města zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 
2794/4 o vým. 1539 m2 v k.ú. Děčín, tj. varianta č. 1.
Dále rada města projednala variantu č. 2., tj. doporučit ZM zveřejnit záměr města prodat část pozemku p.č. 
2794/4 o vým. dle GP, který bude vyhotoven, v k.ú. Děčín, s podmínkou zřízení věcného břemene práva 
chůze a jízdy (služebnost cesty) na části pozemku p.č. 2794/4 k.ú. Děčín v rozsahu dle GP, který bude 
vyhotoven a dále variantu č. 3, tj.doporučit ZM zveřejnit záměr města prodat pozemek p.č. 2794/4 o vým. 
1539 m2 v k.ú. Děčín. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučila zveřejnit záměr 



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemku p.č. 2794/4 k.ú. Děčín na zahradu;

- jedná se o pozemek, který byl vzhledem k jeho umístění a dlouhodobému přírodnímu charakteru začleněn 
do interaktivního prvku územního systému ekologické stability. Dle vyjádření CHKO je jeho ochrana povinností 
všech vlastníků a uživatelů pozemků;

- prodej pozemku ZM projednávalo již v minulosti, záměr nebyl zveřejněn.

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad doporučuje k prodeji pouze 
část pozemku p. č. 2794/4 v k.ú. Děčín, a to tu část, která není dle územního plánu v zóně chráněného území 
(viz situace-přílohou).
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že západní cíp pozemku p.č. 2794/4 k.ú. Děčín je dle platné 
územně plánovací dokumentace města Děčín součástí chráněného území v zóně CHÚ – zóna chráněných 
území (interakční prvek č. 139), ve které je využití pozemku na zahradu a oplocení nepřípustné. Východní cíp 
pozemku p.č. 2794/4 k.ú. Děčín je součástí zóny BM – RD městského typu, ve které je možnost využití 
pozemku na zahradu a oplocení přípustné. Doporučujeme prodej pouze východního cípu pozemku p.č. 
2794/4 k.ú. Děčín, který se nenachází v území s interakčním prvkem č. 139.
Funkční využití CHÚ zóny dle čl. 8 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín:
- přípustné: přírodní fenomény s vyhlášenými regulativy využití a ochrany dle zákonných ustanovení, v 
podstatě bez dalšího možného funkčního využití, nezbytné opravy a rekonstrukce stávajících děl nebo 
zařízení;
- výjimečně přípustné: naučné stezky, turistické trasy;
- nepřípustné: všechny formy výrobních aktivit, volná těžba na lesním půdním fondu a strukturní zeleně, 
regulace vodního toku, výstavba všech forem.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 0, intenzita zastavění pozemku v %: 0.
Funkční využití BM zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín:
- přípustné: trvalé bydlení v rodinných domech, rodinné domy izolované, dvojdomy a řadové rodinné domy s 
obytnými zahradami, garáže, lokální zařízení škol, maloobchodu, stravování a tělovýchovy, nezbytné 
přístupové komunikace s MHD, plochy dopravy v klidu, zeleň plošná, strukturní i liniová, zahrádkářské osady, 
nezbytné technické vybavení;
- výjimečně přípustné: nerušící služby a "malé podnikání";
- nepřípustné: trvalé bydlení ve vícepodlažních bytových domech, výrobní podnikatelské aktivity, sklady a 
zařízení dopravy, rušící výrobní a opravárenské služby a aktivity, objekty pro chov hospodářského zvířectva. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: do 2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 25.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy ZO – zeleň ochranná a izolační, ostatní veřejná zeleň, kde je možné využití pozemku na zahradu a 
oplocení přípustné.

OZP – doporučuje k prodeji pouze část pozemku p. č. 2794/4 v k.ú. Děčín, která není v zóně chráněného 
území. Západní cíp pozemku p.č. 2794/4 k.ú. Děčín je dle platné územně plánovací dokumentace města 
Děčín součástí chráněného území v zóně CHÚ – zóna chráněných území (interakční prvek č. 139), ve které je 
využití pozemku na zahradu a oplocení nepřípustné. Východní cíp pozemku p.č. 2794/4 k.ú. Děčín je součástí 
zóny BM – RD městského typu, ve které je možnost využití pozemku na zahradu a oplocení přípustné.

OMH – eviduje žádost o prodej pozemku p.č. 2794/4 v k.ú. Děčín na zahradu. Dle vyjádření OSU a OZP je 
pozemek součástí chráněného území a jeho využití na zahradu je omezené, z tohoto důvodu je předkládán 
návrh na prodej využitelné části pozemku, tj. varianta č. 2. V tomto případě bude prodej realizován s 
podmínkou zřízení věcného břemene práva chůze (služebnost stezky), neboť zbývající část pozemku zůstane 
pro vlastníka bez možnosti přístupu.
OMH obdržel stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny ČR – SCHKO České středohoří, která ve svém 
vyjádření m.j. uvádí, že se jedná o pozemek, který byl vzhledem k jeho umístění a dlouhodobému přírodnímu 



charakteru začleněn do interaktivního prvku územního systému ekologické stability. Územní systém 
ekologické stability zajišťuje uchování a reprodukci přírodního bohatství v lokalitě a příznivě působí na okolní 
měně stabilní části. Jeho ochrana je povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků. Navrhovaná obnova 
zahrady by podpořila snížení migračních schopností interakčního prvku krajiny a zvýšila jeho zatížení 
intenzivním způsobem hospodaření, včetně jeho doprovodných aktivit (např. oplocování, chemizace, 
pěstování nevhodných rostlin, doprovodné stavby a sítě). Vzhledem k umístění pozemku a s ohledem na jeho 
dlouhodobý přírodní charakter Agentura doporučuje vlastníkovi zvážit změnu druhu v souladu se skutečným 
stavem na pozemku.
S ohledem na toto vyjádření je předkládána varianta č. 1, tj. nezveřejnit záměr města pozemek prodat. Prodej 
pozemku byl v minulosti již několikrát projednáván, ZM tento záměr nezveřejnilo. S ohledem na stanovisko 
CHKO se OMH domnívá, že by bylo vhodné ponechat pozemek i nadále v majetku města.

Jedná se o prodej pozemku p.č. 2794/4 o vým. 1539 m2 v k.ú. Děčín.

Cena pozemku dle „Zásad“: II. cenové pásmo 1000,00 Kč/m2
a) varianta č. 2 – část pozemku–cca 700 m2 zahrada–koeficient 0,3, tj. 300,00 Kč/m2–celkem 210.000,00 Kč
b) varianta č. 3 – celý pozemek zahrada – koeficient 0,3, tj. 300,00 Kč/m2 – celkem 461.700,00 Kč

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: zahrada

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
A A/N A/N N                            

Vysvětlivky:

Příloha: 2794_4 zad an.pdf Komentář:          

Příloha: 2794_4 pril osu.pdf Komentář:          

Příloha: 2794_4 km map.php.pdf Komentář:          

Příloha: 2794_4 dc a foto.pdf Komentář:          

Příloha: 2794_4 dc b foto.pdf Komentář:          

Příloha: 2794_4 dc c foto.pdf Komentář:          



Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:23 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:10 podepsáno



STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN 
MAGIS I RÁT MĚSTA DĚČÍN 551

Došlo: 27.09.2018 v 14:19:26 
MDC/95270/2018

Odbor
Č.J.:

Č.clop,:

Lislů: 1 Příloh: 0
Druh: písemné

Zpiaf.

Jméno a adresa žadatele(i^, datum narození:

. MDC461 1 5580

v případě, že záměrem je koupě nemovitostí do tzv. společného jmění manželů - nutno uvést oba z manželů

Číslo telefonu:

E-maíl:

Statutární město Děčín 
pod adresou;
Magistrát města Děčín
Odbor místního hospodářství-oddělení nakládání s majetkem města 
Mírové náměstí 1175/5 
405 38 Děčín IV

v Děčíně dne ...
Žádost o prodej nemovitostí ípozemkůl

Mílípare. číslo (v případě části pozemku uvést přibližnou výměru)

SĚSÍv katastrálním území.
Zdůvodnění k jakému účelu bude pozemek sloužit:

/ 7------------------------------------------------------------
{ji/Q>&JT Iu;PE suPc/í/F PíFfřiFM

/
^ J)oSs^

OPFo T/F.

Prohlašuji:
- že v případě odstoupení od koupi nemovitosti se zavazuji, že uhradím paušální částku ve výši 

3000,- Kč jako náhradu za výdaje spojené s projednáváním prodeje předmětné nemovitosti;
- že jsem se před podáním žádosti o prodej pozemku seznámil(a) se zásadami nazvanými „Postup 

zásady nabytí a převodu pozemků do vlastnictví a z vlastnictví Statutárního města Děčín" a
podmínky v těchto zásadách uvedené přijímám.
že nemám vůči Statutárnímu městu Děčín žádné neuhrazené závazky plynoucí ze samosprávy ani 
nedoplatky na pokutách a místních poplatcích.
že souhlasím s prověřením této skutečnosti v jednotlivých databázích města, a zprošťuji pověřené

a



pracovníky mlčenlivosti podle § 52 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších 
předpisů, ve věci projednání mé záležitosti v orgánech města.

Poučení:
Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány za účelem řádného projednání a rozhodnutí věci 
v příslušných orgánech města, tj. v radě města, zastupitelstvu města a finančním výboru a případném 
uzavření smlouvy. Doba zpracování osobních údajů nepřek

Podpis žadatele(ú

Přílohy:
snímek katastrální mapy se zákresem pozemku, příp. jeho částí
výpis z obchodního rejstříku - pokud žadatelem je právnická osoba, kopie živnostenského listu, aj.













MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 10

Název:
Prodej části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chlum u Děčína a
schvaluje

prodej části pozemku p.č. 1037/1, dle GP č. 265-201/2018 nově ozn. jako p.p.č. 1037/13 o vým. 402 m2, v 
k.ú. Chlum u Děčína, se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 80.400,00 Kč + poplatek ve výši 
12.060,00 Kč za užívání pozemku bez nájemního vztahu + ostatní náklady. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 12. 2. 2019 návrh na prodej části pozemku v k.ú. Chlum u 
Děčína a usnesením č. RM 19 03 37 08 doporučila ZM schválit prodej části pozemku p.č. 1037/1, dle GP č. 
265-201/2018 nově ozn. jako p.p.č. 1037/13 o vým. 402 m2, v k.ú. Chlum u Děčína, se všemi součástmi a 
příslušenstvím pro ******, za cenu 80.400,00 Kč + poplatek ve výši 12.060,00 Kč za užívání pozemku bez 
nájemního vztahu + ostatní náklady. 

Cena: 80 400,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost o prodej užívané části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína – zahrada, zázemí k domu;

- pozemek je v evidenci katastru nemovitostí uveden jako ostatní plocha – ostatní komunikace, prodejem 
nedojde ke zúžení jízdního profilu místní komunikace ani pomocného silničního pozemku a nebude omezen 
přístup k jiné nemovitosti;

- RM záměr – usn. č. RM 18 14 37 22 ze dne 21. 8. 2018
- ZM záměr – usn.č. ZM 18 07 06 02 ze dne 20. 9. 2018

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nemá námitek k prodeji části 
pozemku p.č. 1037/1 v katastrálním území Chlum u Děčína o výměře cca 394 m², za účelem rozšíření zázemí 
a zahrady k domu.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětná část pozemku se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny BV – smíšená zóna s RD 
venkovského typu. S prodejem části pozemku souhlasíme.
Funkční využití BV zóny dle čl. 8 odst. 1 písm. d) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín:
- přípustné: individuální trvalé bydlení v příměstské zóně ve spojení s užitkovými zahradami a 
samozásobitelským hospodářstvím, ojediněle i v bytových domech, individuální rekreace, lokální občanské 
vybavení (maloobchod, veřejné ubytování a stravování, sportovní zařízení), nerušící podnikatelské aktivity, 
odpovídající komunikace (přístupové a účelové), turistické trasy, odstavná parkoviště, MHD, garáže, všechny 
formy zeleně, nezbytná technická infrastruktura;
- výjimečně přípustné: objekty zemědělské výroby (pásmo hygienické ochrany), rodinné farmy, nerušící 
výrobní aktivity a služby;
- nepřípustné: ostatní rušící výrobní aktivity a služby.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1-2 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: 15.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy SM – plocha smíšená obytná městská.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji části p.p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína dle 
předložené situace.

OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p.č. 1037/1 k.ú. Chlum u Děčína.

OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 1037/1 o vým. cca 394 m2 v 
k.ú. Chlum u Děčína za účelem užívání jako zázemí a zahrady k domu na st.p.č. 19 v k.ú. Chlum u Děčína. 

OMH – žadatel má zájem o prodej části pozemku p.č. 1037/1 o vým. cca 394 m2 v k.ú. Chlum u Děčína, která 
je užívána jako zázemí a zahrada k domu na pozemku st.p.č. 19, který vlastní žadatel společně se svou 
dcerou. Jedná se o oplocenou část pozemku, která byla takto užívána i předchozími vlastníky domu. Z 
důvodu ochrany majetku, tj. provedení opravy stávajícího oplocení má žadatel zájem o koupi této části 
pozemku.
Prodejem nedojde k zúžení jízdního profilu místní komunikace, ani pomocného silničního pozemku a nebude 
omezen přístup k jiné nemovitosti.
Za užívání části pozemku bez právního důvodu je účtován poplatek ve výši nájemného, a to za tři roky zpětně.

Jedná se o prodej části pozemku p.č. 1037/1 o vým. 402 m2 v k.ú. Chlum u Děčína.

Cena pozemku dle „Zásad“:
III. cenové pásmo – ostatní samostatně prodávané pozemky výše neuvedené (zahrada, zázemí k 
nemovitosti), tj. 200,00 Kč/m2 – celkem 80.400,00 Kč + ost. náklady
Poplatek ve výši nájemného:



zahrada k domu - 10,00 Kč/m2/rok – za 402 m2 - 4.020,00/rok, celkem 12.060,00 Kč

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: zahrada, zázemí

Žadatel: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:

Příloha: 1037 chl zad an.pdf Komentář:          

Příloha: 1037 chl km.pdf Komentář:          

Příloha: 1037 chl gp an.pdf Komentář:          

Příloha: 1037 chlum foto1.pdf Komentář:          

Příloha: 1037 chlum foto2.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:24 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:11 podepsáno





























MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 11

Název:
Prodej pozemků v k.ú. Podmokly 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje

prodej pozemků p.č. 3652/1 o vým. 210 m2, p.č. 3652/2 o vým. 52 m2, p.č. 3656/1 o vým. 260 m2, p.č. 
3656/3 o vým. 78 m2 a p.č. 3656/4 o vým. 12 m2 v k.ú. Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro 
Constellium Extrusions Děčín s.r.o., Ústecká 751/37, Děčín V-Rozbělesy, za cenu 489.600,00 Kč + ostatní 
náklady, s podmínkou zatížení části pozemků p.č. 3652/2 a p.č. 3656/1 služebností inženýrské sítě – práva 
umístění, užívání a údržby podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení včetně příslušenství v 
rozsahu dle GP č. 4171-15/2019, pro oprávněného statutární město Děčín, bezúplatně.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 12. 2. 2019 návrh na prodej pozemků v k.ú. Podmokly a 
usnesením č. RM 19 03 37 07 doporučila ZM schválit prodej pozemků p.č. 3652/1 o vým. 210 m2, p.č. 3652/2 
o vým. 52 m2, p.č. 3656/1 o vým. 260 m2, p.č. 3656/3 o vým. 78 m2 a p.č. 3656/4 o vým. 12 m2 v k.ú. 
Podmokly, se všemi součástmi a příslušenstvím, pro Constellium Extrusions Děčín s.r.o., Ústecká 751/37, 
Děčín V-Rozbělesy, za cenu 489.600,00 Kč + ostatní náklady, s podmínkou zatížení části pozemků p.č. 
3652/2 a p.č. 3656/1 služebností inženýrské sítě – práva umístění, užívání a údržby podzemního kabelového 
vedení veřejného osvětlení včetně příslušenství v rozsahu dle GP č. 4171-15/2019, pro oprávněného 
statutární město Děčín, bezúplatně 

Cena: 489 600,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit prodej



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- žádost spol. Constellium Extrusions Děčín s.r.o., Ústecká 751/37, Děčín V-Rozbělesy o prodej částí 
pozemků p.č. 3652/4, 3652/5, 3656/1, 3656/6, 3656/7, 3656/5 a 3656/4 v k.ú. Podmokly na vybudování 
parkoviště osobních vozidel a k vytvoření parkové úpravy pozemků před vjezdem do areálu společnosti;

- jedná se o prodej zbývajících částí pozemků, které nejsou dotčené stavbou „Prodloužení ul. Ovocná“;

- prodej pozemků je realizován až po kolaudaci stavby „Prodloužení ul. Ovocná“ a stavby „Silnice I/62“, tak, 
aby nedošlo k narušení průběhu prací na obou akcích;

- RM záměr - usn. č. RM 18 06 37 14 ze dne 20. 3. 2018
- ZM záměr - usn. č. ZM 18 04 04 01 ze dne 26. 4. 2018

Vyjádření:
OR – k žádosti o prodej částí pozemků p. č. 3652, 3656/1, 3656/3 k.ú. Podmokly sdělujeme, že odbor rozvoje 
nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji částí pozemků p.č. 3652, 
3656/1, 3656/3 v katastrálním území Podmokly za účelem vybudování parkoviště. Upozorňujeme, že stavba 
parkoviště vyžaduje vydání povolení podle stavebního zákona.
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že předmětné pozemky se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a jsou součástí zóny D – plochy a areály dopravy. 
Upozorňujeme, že pozemky p.č. 3652, 3656/1, 3656/3 k.ú. Podmokly jsou dotčeny již realizovanou veřejně 
prospěšnou stavbou D5 – Komplexní rekonstrukce ulice Práce (přeložka sil. I/62) v Rozbělesích a realizace 
mimoúrovňové křižovatky na levém předmostí Nového mostu. S prodejem částí pozemků p.č. 3652, 3656/1, 
3656/3 k.ú. Podmokly a pozemku p.č. 3656/4 k.ú. Podmokly za účelem parkoviště souhlasíme.
Funkční využití zóny D dle čl. 8 odst. 1 písm. i) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín:
- přípustné: dopravní skelet města tvořený stávajícími i navrženými silnicemi, komunikacemi a trasami všech 
kategorií, veřejná osobní a nákladní doprava, MHD, účelové stavby a provozní objekty, přístavy, nádraží, 
služby pro motoristy, parkovací a odstavná stání povrchová a podpovrchová, garážové dvory individuální i 
hromadné, terminál hromadné dopravy;
- výjimečně přípustné: podnikatelská činnost (stravování, informace, související služby), veřejné WC, bydlení s 
podmínkou zachování dominantní funkce zóny a za podmínky splnění hygienických limitů. Možnost výjimečně 
přípustného bydlení se nevztahuje na lokalitu Podmokly, zahrnující areály podél ulice Dělnická dle schématu 
ve Výkresu základního členění území;
- nepřípustné: všechny ostatní provozy a činnosti neodpovídající svým provozem a charakterem přípustné 
činnosti.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1–2 (pro HG až 3), intenzita zast. pozemku v %: 90 (zohlednit speciální 
charakter).
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do 
plochy V – plocha výroby a skladování.

OSC – jako příslušný silniční správní úřad nemá námitek k prodeji částí p.p.č. 3652, 3656/1, 3656/3 k.ú. 
Podmokly na zřízení parkoviště pro zaměstnance společnosti Constellium Extrusions Děčín s.r.o. 
Upozorňujeme na skutečnost, že realizace parkoviště bude podléhat vydání stavebního povolení.

OKD – doporučuje prodej částí pozemku p.č. 3652, p.č. 3656/1, p.č. 3656/3 k.ú. Podmokly po kolaudaci 
stavby „přeložka silnice č. I/62- Vilsnice, stavba I., II., III.“

OZP – souhlasí s prodejem částí pozemků p.č. 3652, 3656/1 a 3656/3 o výměrách dle GP č. 4044-136/2017 a 
dále pozemku p.č. 3656/4 vše v k.ú. Podmokly za účelem vybudování parkoviště osobních vozidel před 
výrobní halou a částečně k vytvoření parkové úpravy pozemků před vjezdem do areálu společnosti 
Constellium Extrusions Děčín s.r.o., za podmínky, že nebude kácena stávající vzrostlá zeleň a v případě 
nutnosti kácení bude, v souladu s platnými právními předpisy, požádáno o povolení ke kácení dřevin. Během 
stavebních prací v okolí stromů budou dodrženy níže uvedené podmínky: 1) Hloubení výkopů pro stavbu musí 



být vedeno takovým způsobem, aby nedošlo k zásahům do kořenové zóny zeleně. Za kořenovou zónu se 
pokládá plocha půdy pod korunou stromů (ohraničená okapovou linií koruny) zvětšená o 1,5 m po celém 
obvodu koruny (okapové linii), u sloupovitých forem dřevin o 5 m. Je-li nevyhnutelné vést hloubené výkopy 
kořenovou zónou, musí být tyto prováděny ručně a nesmí vést blíže než 2,5 m od paty kmene stromu. Při 
pokládání sítí technického vybavení se doporučuje vést je, pokud možno pod kořenovým prostorem tzv. 
protlakem. Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Případná poranění 
je nutno ošetřit. Kořeny je možné přerušit pouze nožem a řezná místa zahladit. Konce kořenů o průměru 
menším než 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, kořeny o průměru větším než 2 cm pak ošetřit 
prostředky k ošetření ran. 2) V kořenové zóně dřevin nebude prováděna navážka, snižování ani zhutňování 
terénu, skladován stavební materiál, suť, škodlivé látky pro dřeviny a půdu (např. minerální látky, 
rozpouštědla, oleje, barviva atp.), zřizovány deponie, či mezideponie zeminy nebo umisťováno zařízení 
staveniště.

OMH eviduje žádost spol. Constellium Extrusions Děčín s.r.o., Ústecká 751/37, Děčín V-Rozbělesy o prodej 
částí pozemků p.č. 3652/4, 3652/5, 3656/1, 3656/6, 3656/7, 3656/5 a 3656/4 v k.ú. Podmokly na vybudování 
parkoviště osobních vozidel a k vytvoření parkové úpravy pozemků před vjezdem do areálu společnosti.
Na pozemcích původně označených jako p.p.č. 3652, p.č. 3656/3, p.č. 3656/1 a 3658/7 k.ú. Podmokly byla 
realizována stavba „Prodloužení ul. Ovocná“. Jedná se o prodej zbývajících částí pozemků, které nejsou touto 
stavbou dotčené a o navazující pozemek p.č. 3656/4 k.ú. Podmokly.
Odborem rozvoje byl doložen GP č. 4020-121/2017 a zaměření skutečného provedení stavby vyhotoveného 
pro potřeby kolaudace stavby „Prodloužení ul. Ovocná“, ze kterých je patrné uložení nového podzemního 
kabelového vedení a umístění lamp veřejného osvětlení a nové dělení a slučování pozemků. Geometrický 
plán byl po kolaudaci stavby vložen do katastru nemovitostí, prodej pozemků je realizován již podle nových 
mapových podkladů.
Pro zatížení části pozemků p.č. 3652/2 a p.č. 3656/1 služebností inženýrské sítě – práva umístění, užívání a 
údržby podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení včetně příslušenství pro oprávněného, statutární 
město Děčín, bezúplatně, byl vyhotoven GP č. 4171-15/2019. 
Některé pozemky, jejichž části má společnost Constellium Extrusions Děčín s.r.o. zájem odkoupit, byly 
součástí Výpůjční smlouvy č. 4/2010/Vil/Če-35011uzavřené mezi městem Děčín a ŘSD ČR, Správa 
Chomutov, ve znění uzavřených dodatků, pro realizaci stavby „Silnice I/62 Děčín – Vilsnice, stavba I., II., III. 
Tato smlouva byla k 31. 12. 2018 ukončena.

Jedná se o prodej pozemků
- p.č. 3652/1 o vým. 210 m2
- p.č. 3652/2 o vým. 52 m2
- p.č. 3656/1 o vým. 260 m2
- p.č. 3656/3 o vým. 78 m2
- p.č. 3656/4 o vým. 12 m2, tj. celkem 612 m2, vše v k.ú. Podmokly 

Cena pozemku dle „Zásad“:
II. pásmo 1000,- Kč/m2 – podnikání (koef. 0,8) tj. 800,00 Kč/m2 – celkem 489.600,00 Kč

Nájemní smlouva: 0

Účel dle žádosti: parkoviště osobních vozidel a vytvoření parkové úpravy

Žadatel: Constellium Extrusions Děčín s.r.o., Ústecká 751/37, Děčín V-Rozbělesy

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OSC OKD OZP OMH          
A A A A A A          

Vysvětlivky:



Příloha: constellium zad an.pdf Komentář:          

Příloha: constellium KM 
map.php.pdf Komentář:          

Příloha: const gp vb an.pdf Komentář:          

Příloha: constellium foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:24 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:13 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 12

Název:
Prodej částí pozemků v k. ú. Bynov

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a
schvaluje

prodej částí pozemků st. p. č. 197/2 o výměře 369 m2 a část p. č. 1202/1 (nově dle GP 773-148/2018 ozn. 
jako p. č. 1202/3) o výměře 7 m2 vše k. ú. Bynov se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za cenu 
225.600,00 Kč + ostatní náklady. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 29.1.2019 návrh na prodej částí pozemků v k. ú. Bynov a usn. č. RM 19 02 37 20
doporučila zastupitelstvu města schválit prodej částí pozemků st. p. č. 197/2 o výměře 369 m2 a část p. č. 
1202/1 (nově dle GP 773-148/2018 ozn. jako p. č. 1202/3) o výměře 7 m2 vše k. ú. Bynov se všemi součástmi 
a příslušenstvím pro ******, za cenu 225.600,00 Kč + ostatní náklady. 

Cena: 225 600,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit prodej



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- žadatelé jsou vlastníci rodinného domu č. p. 52, který se nachází na pozemku st. p. č. 197/2 k. ú. Bynov ve 
vlastnictví města, pozemek p. č. 1585/23 využívají jako zahradu k RD; 

- v současné době mají žadatelé výše uvedené pozemky v pronájmu, z důvodu prodeje nemovitosti zažádali o 
pozemky za účelem vytvoření jednotného funkčního celku; 

- pozemek st. p. č. 197/2 k. ú. Bynov hraničí s chodníkem a nachází se v těsné blízkosti křižovatky Teplická x 
Vítova (konečná MAD Bynov), z tohoto důvodu bylo nutné vytyčení pozemků; 

- zastupitelstvo města usn. č. ZM 18 05 06 01 ze dne 31.5.2018 zveřejnilo záměr města prodat pouze tu část 
pozemku st. p. č. 197/2 k. ú. Bynov, která se nachází pod zastavěnou plochou; 

- pozemky se nacházejí v těsné blízkosti místních komunikací, z tohoto důvodu zajistil OMH vytyčení hranic 
pozemku za účelem oddělení přilehlého chodníku; 

- vytyčením bylo dále zjištěno, že opěrné zdi, stávajícího oplocení zasahují do pozemku p. č. 1202/1 (nově dle 
GP č. 773-148/2018 p. č. 1202/3) k. ú. Bynov o výměře 7 m2; 

- zastupitelstvo města usn. č. ZM 18 09 07 05 ze dne 13.12.2018 zveřejnilo záměr města prodat část pozemku 
p. č. 1202/1 (nově dle GP č. 773-148/2018 označen jako p. č. 1202/3) k. ú. Bynov o výměře 7 m2 za účelem 
vyřešení majetkoprávního nesouladu; 

- uvedené pozemky jsou součástí řešení Územní studie Bynov, v současné době je zpracována koncepce, 
která řeší předmětné území; 

- orgány města projednávaly i žádost o odprodej pozemku p. č. 1585/23 k. ú. Bynov – zahrada k domu, záměr 
města zveřejněn nebyl s ohledem na budoucí revitalizaci sídliště Bynov.

st. p. č. 197/2 k. ú. Bynov 
RM záměr – usn. č. RM 18 08 37 08 ze dne 24.4.2018 
ZM záměr – usn. č. ZM 18 05 06 01 ze dne 31.5.2018 

p.č.1202/1 (nově p. č. 1202/3) k. ú. Bynov 
RM záměr – usn. č. RM 18 17 37 18 ze dne 9.10.2018 
ZM záměr – usn. č. ZM 18 09 07 05 ze dne 13.12.2018

Poznámka: 

OR – výše uvedený pozemek je součástí řešení Územní studie Bynov. V současné době je zpracován návrh 
řešení úpravy území, který bude koncem roku finalizován. V příloze posílám dvě stránky z koncepce územní 
studie, která řeší předmětné území. Na tuto lokalitu se zpracovatelé studie důkladně zaměřili zejména z toho 
hlediska, že zde došlo v roce 2011 k usmrcení chodce nákladním vozidlem, poblíž přechodu pak v říjnu 2017 
ke zranění chodce. Navíc v okolí p.č. 197/2, k.ú. Bynov zcela chybí chodník. K prodeji pozemků p.č. 1585/23 
a p.č. 197/2 v k.ú. Bynov jsme se Vám již v březnu vyjadřovali dopisem MDC/21153/2018. I nadále 
doporučujeme pozemek pouze pronajímat. Nebo je-li možné uvést podmínku k prodeji pozemků, 
doporučujeme nakládat s pozemky v souladu s Územní studií Bynov, resp. dalšími dokumenty z ní 
vyplývajícími. Teprve projektová dokumentace jasně určí rozsah řešení okolí pozemků. Momentálně 
nemůžeme s jistotou říci, zda části pozemků města nebudou potřeba k výstavbě chodníků.

OSU - oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji pozemku st. p. č. 197/2 v 
katastrálním území Bynov pod stavbou rodinného domu a dále pozemku parc. č. 1585/23 v katastrálním 



území Bynov na zahradu. OSU - úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 
odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že 
předmětné pozemky se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území 
a jsou součástí zóny SM – smíšená městská zóna. S prodejem pozemků souhlasíme. 
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín:
OSU – oddělení územního rozhodování a památkové péče nemá námitek k prodeji části pozemku parc. č. 
1202/1 v katastrálním území Bynov o výměře cca 7 m² z důvodu majetkoprávního nesouladu. OSU- odd. 
územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že pozemek se dle platné územně plánovací 
dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území a je součástí zóny SM – smíšená centrální zóna. S 
prodejem části pozemku souhlasíme. 
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM, 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3 - 4 
intenzita zastavění pozemku v %: 50 
Doporučené typy domů: polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým 
bydlením, bytové domy a „vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek 
příslušného prostoru či lokality. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do 
plochy O – plocha občanské vybavenosti.

OZP - nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji pozemku p. č. 1585/23 a st. p. č. 197/2 v k. ú. 
Bynov, které jsou v současné době v nájmu žadatelů. Jedná se o pozemek pod stavbou RD a zahradu k 
předmětnému RD. OZP – nemá z hlediska životního prostředí námitek k prodeji části pozemku p.č. 1202/1 v 
k.ú. Bynov (dle GP č. 773-148/2018 se jedná p.p.č. 1202/3) o výměře 7 m2 z důvodu narovnání 
majetkoprávního nesouladu.

OSC - nemá námitek k prodeji p. p. č. 1585/23 a st. p. č. 197/2 k. ú. Bynov. OSC – jako příslušný silniční 
správní úřad nemá námitek k prodeji části p.p.č. 1202/1 k.ú. Bynov.

OKD - pozemek p. č. 1585/23 k. ú. Bynov hraničí s chodníkem, který šířkově neodpovídá. V současné době 
se zpracovává projektová dokumentace na opravu chodníku ul. Teplická při silnici č. I/13, II. etapa. Při jednání 
k této akci PČR DI vyžaduje úpravu křižovatky Teplická x Vítova a úpravy chodníku. Odbor komunikací a 
dopravy do doby realizace opravy chodníku ul. Teplická, silnice č. I/13 nedoporučuje prodej pozemků p. č. 
1585/23 a st. p. č. 197/2 k. ú. Bynov. OKD – nemá námitek k prodeji části pozemku p. č. 1202/1 k. ú. Bynov.

OMH – zajistil po zveřejnění záměru města prodat část pozemku p. č. 197/2 k. ú. Bynov vytýčení hranic tohoto 
pozemku a geometrický plán za účelem oddělení přilehlého chodníku v ul. Teplická. Vytýčením bylo mj. 
zjištěno, že stávající oplocení včetně podezdívky (v ul. Vítova) zasahuje nepatrným, přesahem, tzv. 
přestavkem, do pozemku p. č. 1202/1 (nově dle GP ozn. jako 1202/3) k.ú. Bynov o výměře 7 m2. Oplocení ve 
svém stávajícím průběhu pokračuje stavbou garáže ve vlastnictví žadatelů, v požadovaném místě je situován 
vjezd do garáže. Případná stavba chodníku musí tento stav respektovat, jinak dojde k zásahu do vlastnictví 
žadatelů. Plynulému navázání – propojení nového chodníku se stávajícím brání stavba garáže a šířkové 
uspořádání komunikace. Plánovaná výstavba chodníku až na hranici pozemku (po zbourání opěrné zdi a 
plotu) by skončila v objektu garáže a nemohla by pokračovat do sídliště. Pro upřesnění uvádíme, že na 
protilehlé straně ul. Vítova již v současné době stavba chodníku existuje. Při zachování stávajícího stavu 
oplocení lze realizovat rozšíření – prodloužení současného chodníku před domem na křižovatce ul. Teplická a 
Vítova tak, aby se zlepšili rozhledové poměry pro chodce a byla tak zvýšena jejich bezpečnost v silničním 
provozu. S prodejem částí pozemků souhlasíme.

Jedná se o část pozemku p. č. 1202/1 (nově dle GP č. 773 -148/2018 p. č.1202/3) o výměře 7 m2 a část 
pozemku st. p. č. 197/2 o výměře 369 m2 vše k. ú. Bynov.



Návrh ceny za prodej pozemku dle „Zásad“ 
II. pásmo – 1000,-Kč/m2 x koef. 0,6 (za účelem bydlení)), tj. 600 Kč/m2 x 376 m2, tj. celkem 225.600,00 Kč.

Nájemní smlouva: pronájem pozemku (pod domem) st. p. č. 197/2 k. ú. Bynov žadateli, tj. 4.200,- Kč/rok. 

Účel dle žádosti: majetkoprávní nesoulad 

Žadatelé: ****** 

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města

Vyjádření:

pozemek OR OSU OZP OSC OKD OMH
st.p.č. 197/2 A A A A N - pozn. A - pozn.
p.č.1202/1 N - pozn. A A A A A

Vysvětlivky:

Příloha: KM 197-2-1202-3-103 
zakres.pdf Komentář:          

Příloha: ANO GP 773-148-2018.pdf Komentář:          

Příloha: teplická-vítova-prodej.pdf Komentář:          

Příloha: ANONYM zadost 
1585_23,197_2_103.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 197-2-103 a.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 197-2-103 b.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1202-3-103 A.pdf Komentář:          

Příloha: Foto 1202-3-103 B 
zakres.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:30 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:25 podepsáno









 



 















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 13

Název:
Pozemek p.č. 709/1 k.ú. Děčín-Staré Město – bezúplatný převod 

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR – ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku v k.ú. Děčín-Staré 
Město do majetku města a

schvaluje

nabytí pozemku p.č. 709/1 o vým. 25 m2 v k.ú. Děčín-Staré Město bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 12. 2. 2019 nabídku ČR – ÚZSVM na bezúplatný převod 
pozemku v k.ú. Děčín-Staré Město do majetku města a usnesením č. RM 19 03 37 10 doporučila ZM schválit 
nabytí pozemku p.č. 709/1 o vým. 25 m2 v k.ú. Děčín-Staré Město bezúplatným převodem od ČR – Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha, do majetku města. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila převod schválit



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku p.č. 709/1 v k.ú. Děčín-Staré Město do majetku města;

- na pozemku se nachází místní komunikace III. třídy (chodník) zařazená v pasportu MK pod evidenčním 
číslem 510 c, z tohoto důvodu nebyla vyžadována stanoviska odborů;

- jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemku pod stavbou komunikace dle zákona č. 13/1997 
Sb. o pozemních komunikacích.

OMH eviduje nabídku ÚZSVM na bezúplatný převod pozemku pod stavbou chodníku v ul. Zelená v k.ú. Děčín 
– Staré Město. Jedná se o vypořádání majetkoprávního nesouladu pozemků pod stavbou komunikace dle 
zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Stavba chodníku byla součástí revitalizace veřejného 
prostranství v rámci IPRM Děčín-sídliště Staré Město, dokončena byla v roce 2015.
Po projednání nabídky v orgánech města a dokončení schvalovacího procesu ze strany ÚZSVM obdrží OMH 
návrh příslušné smlouvy, která bude rovněž předložena orgánům města k projednání a schválení tak, aby 
mohlo dojít k ukončení řízení a převedení pozemku do majetku města.

Jedná se o nabytí pozemku p.č. 709/1 o vým. 25 m2 v k.ú. Děčín-Staré Město do majetku města.

Cena: bezúplatný převod

Vlastník: ČR ÚZSVM, Praha 

Vyjádření:

Příloha: 709 nab an.pdf Komentář:          

Příloha: 709 km map.php.pdf Komentář:          

Příloha: 709 km det map.php.pdf Komentář:          

Příloha: 709 pasp an.pdf Komentář:          

Příloha: 709 a foto.pdf Komentář:          

Příloha: 709 b foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:29 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:20 podepsáno



















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 14

Název:
Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Podmokly

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo nabídku ČR - ÚZSVM na převod pozemků v k.ú. Podmokly a
schvaluje

uzavření smlouvy č. 18/U/Ha/2019 o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení 
věcného práva mezi ČR – ÚZSVM a statutárním městem Děčín na bezúplatný převod pozemků p.č. 3155/14 
o výměře 24 m2 a p.č. 3155/50 o výměře 475 m2 vše v k.ú. Podmokly do vlastnictví statutárního města Děčín.

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 12.2.2019 nabídku ČR-ÚZSVM na převod pozemků v k.ú. Podmokly a usnesením 
č. RM 19 03 37 13 doporučila zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy č. 18/U/Ha/2019 o bezúplatném 
převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva mezi ČR – ÚZSVM a statutárním 
městem Děčín na bezúplatný převod pozemků p.č. 3155/14 o výměře 24 m2 a p.č. 3155/50 o výměře 475 m2 
vše v k.ú. Podmokly do vlastnictví statutárního města Děčín.

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM doporučila schválit uzavření smlouvy



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- OMH obdržel opětovnou nabídku ÚZSVM k převodu výše uvedených pozemků 

- pro informaci OMH uvádí, že v minulosti byl bezúplatný převod pozemků již řešen v orgánech města, 
a to takto: - usn. č. ZM 11 12 07 21 ze dne 15.12.2011 neschválilo bezúplatný převod pozemků z důvodu 
hospodárnosti - usn. č. ZM 15 07 06 31 ze dne 24.9.2015 neschválilo bezúplatný převod pozemků z 
důvodu hospodárnosti, tj., že převodem by městu vznikla povinnost údržby zeleně i přístupových 
chodníků a komunikace k domu čp. 1626 (LV - vlastníci b.j.) a dále povinnost údržby schodiště a 
mobiliáře na pozemku p.č. 3155/50 k.ú. Podmokly 

- dne 10.4.2018 byl do jednání RM předložen materiál na převod pozemků v k.ú. Podmokly ve 
variantním řešení, který byl stažen a úkolem PVO č. 180709 bylo uloženo prověřit, zda je možné 
bezúplatně převést pozemky získané od ÚZSVM třetí osobě (tj. vlastníkům b.j. domu čp. 1626, kteří v 
minulosti jednali s ÚZSVM o možném bezúplatném převodu pozemků do jejich vlastnictví) 

- OMH zažádal ÚZSVM o sdělení, zda se bude jednat o bezúplatný převod, zda součástí převodu budou 
omezující podmínky, které by poté bránily možnému převodu na další subjekt

- ÚZSVM sdělil, že Komise pro nakládání s majetkem státu souhlasí s bezúplatným převodem výše 
uvedených pozemků do vlastnictví statutárního města Děčín s omezujícími podmínkami na dobu 5 let, 
tj. 5 let nebude možno s pozemky nakládat - viz. příloha 

- na OMH se dostavili zástupci vlastníků b.j. v domě čp. 1626 s dotazem, že obdrželi informaci od 
ÚZSVM, že pozemky byly nabídnuty městu a zda dojde k jejich převzetí 

- dne 10.7.2018 byl do jednání RM předložen materiál na převod pozemků ve variantním řešení a usn. 
č. RM 18 13 37 12 doporučilo ZM schválit převod pozemků. Dále bylo úkolem PVO 181302 OMH 
uloženo, jednat se Společenstvím vlastníků Severní 1626, Děčín, o možném pronájmu pozemků. 

- SV Severní 1626, Děčín písemně sdělilo, že bude mít zájem o uzavření nájemní smlouvy na tyto 
pozemky, a to za cenu tzv. údržby těchto pozemků na náklady SV 

- usn. č. ZM 18 07 06 37 ze dne 20.9.2018 schválilo převod pozemků v k.ú. Podmokly do vlastnictví 
města 

- v předkládané smlouvě č. 18/U/Ha/2019 jsou uvedeny omezující podmínky na dobu 5 let, tj. 
převáděný pozemek nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat 
ani přenechat do pachtu 

- ověřeno u ÚZSVM - po dobu trvání omezujících podmínek nelze pozemky pronajmout ani bezúplatně, 
tedy vypůjčit a ani pronajmout za údržbu 

převod v RM 10. 07. 2018 - usn. č. RM 18 13 37 12 
převod v ZM 20. 09. 2018 - usn. č. ZM 18 07 06 37 

Vyjádření: 

OR - nemá v uvedené lokalitě žádný záměr. 

OZP - z hlediska životního prostředí nemá námitek k převodu pozemku p.č. 3155/14 o vým. 24 m2 a p.č. 
3155/50 o vým. 475 m2 v k.ú. Podmokly z majetku ÚZSVM do majetku statutárního města Děčín. 

OSU - Stavební úřad Magistrátu města Děčín oddělení územního rozhodování nedoporučuje k převodu 



pozemky parc. č. 3155/14, 3155/50 v katastrálním území Podmokly (do vlastnictví města). Tyto pozemky jsou 
pro město nevyužitelné. Úřad územního plánování Magistrátu města Děčín, příslušný dle ust. § 6 odst. 1 
písm. g) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění sděluje, že 
předmětné pozemky se dle platné územně plánovací dokumentace města Děčín nachází v zastavěném území 
a jsou součástí zóny SM – smíšená městská zóna. Z důvodu hospodárnosti a dále údržby schodiště a 
mobiliáře na pozemku p.č. 3155/50 k.ú. Podmokly, nedoporučujeme převod pozemků do majetku města. 
Funkční využití zóny SM dle čl. 8 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín: 
Přípustné: trvalé bydlení v městských i bytových domech, individuální trvalé bydlení, zařízení obchodu, 
veřejného stravování, školství, tělovýchovné areály, vybavenost celoměstského a lokálního charakteru 
(zdravotní a sociální, kulturní, církevní, ubytování), odpovídající komunikační síť (hlavní ulice s charakterem 
městské třídy), MHD, parkovací plochy, zeleň liniová i plošná, nezbytná technická infrastruktura, 
Výjimečně přípustné: nerušící provozy drobné výroby a služeb, garáže, čerpací stanice PHM, 
Nepřípustné: areály výroby, skladů, dopravních zařízení a rušících výrobních služeb. 
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 3 - 4 
intenzita zastavění pozemku v %: 50 
Doporučené typy domů: 
polyfunkční městské domy s odpovídajícím uspořádáním parteru a 50 % trvalým bydlením, bytové domy a 
„vila“ domy se 100 % trvalým bydlením vymezené regulativy, vyplývající z podmínek příslušného prostoru či 
lokality. 
Poznámka: Pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tyto pozemky do 
plochy BH – bydlení hromadné.

OSC - pro město Děčín není nezbytné vlastnit výše uvedené parcely. Tyto pozemky slouží k obsluze 
panelového domu a doporučuje, aby ÚZSVM nabídl prodej pozemků společenství vlastníků b.j. přilehlého 
panelového domu. Na základě požadavku OMH zaslal doplňující stanovisko, a to, že dne 31.10.2016 se 
silniční úřad vyjadřoval SVJ Severní 1626 ve smyslu, že část pozemku p.č. 3155/50 k.ú. Podmokly slouží k 
zabezpečení úkolů složek integrovaného záchranného systému. 

OKD - na pozemku p.č. 3155/50 k.ú. Podmokly se nenachází místní komunikace. Pozemky p.č. 3155/14 a 
p.č. 3155/50 k.ú. Podmokly slouží jako zázemí a přístup k panelovému domu na p.č. 3158/1 k.ú. Podmokly a 
nejsou potřebné ke správě komunikací a zeleně. Nedoporučuje převod pozemků p.č. 3155/14 a p.č. 3155/50 
k.ú. Podmokly. 

OMH - obdržel opětovnou nabídku ÚZSVM (bylo řešeno již v minulosti - viz. rekapitulace) k převodu pozemků 
p.č. 3155/14 a p.č. 3155/50 v k.ú. Podmokly. Dle sdělení ÚZSVM, je zpevněná část pozemku p.č. 3155/50 k.ú. 
Podmokly, prostranstvím sloužícím k zabezbečení úkolů složek integrovaného záchranného systému. OMH 
předložil materiál do jednání RM ve variantním řešení, který byl stažen a úkolem PVO č. 180709 bylo uloženo 
prověřit, zda je možné bezúplatně převést pozemky získané od ÚZSVM třetí osobě. ÚZSVM sdělil, že celá 
záležitost bude předložena do jednání Komise pro nakládání s majetkem státu. 
Na OMH se dostavili zástupci společenství vlatníků b.j. v domě čp. 1626 s tím, že od ÚZSVM obdrželi 
informaci, že pozemky byly nabídnuty městu a zda dojde k jejich převzetí. Dále sdělili, že v minulosti jednali s 
ÚZSVM o možném bezúplatném převodu pozemků, který nebyl zrealizován. Zároveň také sdělili, že část 
pozemku p.č. 3155/50 k.ú. Podmokly slouží k zabezpečení úkolů složek integrovaného záchranného systému. 
OMH zažádal o tuto doplňující informaci OSC, který tuto skutečnost potvrdil. 
ÚZSVM sdělil, že Komise pro nakládání s majetkem státu souhlasí s bezúplatným převodem výše uvedených 
pozemků do vlastnictví statutárního města Děčín s omezujícími podmínkami na 5 let, tj. 5 let nebude možno s 
pozemky nakládat. OMH nechal na zvážení orgánů města, zda pozemky převést do vlastnictví města, a to s 
ohledem na hospodárnost, tj. převodem by vznikla povinnost údržby zeleně, přístupových chodníků, 
komunikace, schodiště a mobiliáře na těchto pozemcích po dobu 5 let. 
Po projednání celé záležitosti v RM dne 10.7.2018, bylo úkolem PVO 181302 uloženo OMH jednat se SV o 
pronájmu výše uvedených pozemků. SV sdělilo, že má zájem o pronájem těchto pozemků za cenu tzv. údržby 
těchto pozemků na náklady SV. 
Ve smlouvě o bezúplatném převodu a o zřízení věcného práva jsou uvedeny omezující podmínky na dobu 5 
let, tj. převáděný majetek nelze využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze jej pronajímat ani 
přenechat do pachtu. 
V této věci ÚZSVM sdělil, že omezení pronájmu se vztahuje i na bezúplatný pronájem. 



Vlastník pozemku: ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové 
Město, Praha 2 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

OR OZP OSU OSC OKD OMH          
A A N N N pozn.          

Vysvětlivky:

Příloha: snimek KM.pdf Komentář:          

Příloha: nabidka UZSVM.pdf Komentář:          

Příloha: sdeleni UZSVM.pdf Komentář:          

Příloha: Smlouva o bezupl. 
prevodu.pdf Komentář:          

Příloha: ZM foto a_A.pdf Komentář:          

Příloha: ZM foto b.pdf Komentář:          

Příloha: ZM foto c.pdf Komentář:          

Příloha: ZM foto d.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:31 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:29 podepsáno































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 15

Název:
Část pozemku p.č. 210 v k.ú. Boletice nad Labem - výkup

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a 
schvaluje

výkup části pozemku p.č. 210, dle GP č. 854-050/2018 nově ozn. jako p.č. 210/2 o vým. 104 m2, k.ú. Boletice 
nad Labem, se všemi součástmi a příslušenstvím, z vlastnictví PEGYN, spol. s r.o., Spojenců 193, Děčín 
XXXII-Boletice nad Labem do vlastnictví statutárního města Děčín, za cenu 52.000,00 Kč. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala dne 29. 01. 2019 návrh na výkup části pozemku v k.ú. Boletice nad Labem a 
usnesením č. RM 19 02 37 22 doporučila zastupitelstvu města schválit výkup části pozemku p.č. 210, dle GP 
č. 854-050/2018 nově ozn. jako p.č. 210/2 o vým. 104 m2, k.ú. Boletice nad Labem, se všemi součástmi a 
příslušenstvím, z vlastnictví PEGYN, spol. s r.o., Spojenců 193, Děčín XXXII-Boletice nad Labem do 
vlastnictví statutárního města Děčín, za cenu 52.000,00 Kč. 

Cena: 52 000,00
Návrh postupu: RM doporučuje schválit výkup



Důvodová zpráva:

Rekapitulace: 

- v minulosti byl na základě žádosti Centra sociálních služeb Děčín, p. o. řešen majetkoprávní 
nesoulad mezi pozemky p.č. 210, jehož součástí je stavba čp. 193 (LV - PEGYN, spol. s r.o.) a p.č. 211 
(LV - město) vše k.ú. Boletice nad Labem a dále mezi pozemky p.č. 210 (LV - PEGYN, spol. s r.o.) a p.č. 
212/1, jehož součástí je stavba čp. 214 (LV - město) vše k.ú. Boletice nad Labem, tj., že stávající ploty 
mezi pozemky neodpovídají skutečnému stavu hranic pozemků v katastru nemovitostí 

- na základě této skutečnosti bylo jednáno s vlastníkem pozemku p.č. 210 k.ú. Boletice nad Labem a 
na základě jednání byl v orgánech města schválen záměr na směnu částí pozemků dle stávajícího 
zaplocení pozemků 

- na pozemku p.č. 210 k.ú. Boletice nad Labem (LV - PEGYN, spol. s r.o.) vázlo omezení vlastnického 
práva (předkupní právo) a bylo dohodnuto, že vlastník pozemku musí nejdříve zajistit zrušení 
předkupního práva a poté bude pokračováno ve směně pozemků 

- PEGYN, spol. s r.o. nezajistil zrušení předkupního práva - z tohoto důvodu nebylo možno pokračovat 
v realizaci směny

- v současné době je nutno pro rekonstrukci objektu „DOZP Boletice nad Labem“ (LV - město), který 
se nachází na sousedním pozemku p.č. 212/1 k.ú. Boletice nad Labem, vykoupit zaplocenou část p.č 
210 k.ú. Boletice nad Labem do majetku města 

- na jednání dne 22.8.2018 zástupce vlastníka pozemku p.č. 210 k.ú. Boletice nad Labem odsouhlasil 
odprodej zaplocené části pozemku p.č. 210 k.ú. Boletice nad Labem za cenu dle znaleckého posudku 
do majetku města 

- předkupní právo na pozemku p.č. 210 k.ú. Boletice nad Labem bylo zrušeno 

- OMH zajistil vyhotovení GP, technické zprávy a ZP 

- plot mezi pozemky p.č. 210 (LV - PEGYN, spol. s r.o.) a p.č. 211 (LV - město) bude v rámci 
rekonstrukce objektu „DOZP Boletice nad Labem“ posunut na skutečnou hranici mezi pozemky dle 
katastru nemovitostí a tímto bude narovnán letitý majetkoprávní nesoulad (viz. technická zpráva) 

- na jednání dne 16.1.2019 vlastník pozemku p.č. 210 k.ú. Boletice nad Labem odsouhlasil odprodej 
části pozemku dle vyhotoveného GP za cenu 52.000,00 Kč dle vyhotoveného ZP

OMH se v minulosti na základě žádosti Centra sociálních služeb zabýval možnou směnou částí pozemků p.č. 
210 a p.č. 211 k.ú. Boletice nad Labem dle skutečné hranice plotů, která není v souladu se skutečným stavem 
hranic pozemků v katastru nemovitostí. Směna nebyla zrealizována z důvodu, že vlastník pozemku p.č. 210 
k.ú. Boletice nad Labem nezajistil zrušení předkupního práva u tohoto pozemku. 

V současné době je nutno vykoupit zaplocenou část pozemku p.č. 210 k.ú. Boletice nad Labem pro 
rekonstrukci objektu „DOZP Boletice nad Labem“, který se nachází na sousedním pozemku p.č. 212/1 k.ú. 
Boletice nad Labem. 

S ohledem na skutečnost, že se jedná o pozemek nutný pro rekonstrukci objektu ve vlastnictví města a 
zároveň narovnání letitého majetkoprávního nesouladu - nebyla vyžadována stanoviska dotčených odborů. 

Pro úplnost OMH dodává, že plot mezi pozemky p.č. 210 a p.č. 211 bude v rámci rekonstrukce objektu
posunut na skutečnou hranici pozemků dle katastru nemovitostí - viz. technická zpráva. Podklady, tj. technická 
zpráva a data v digitální podobě dwg, byly předány odboru rozvoje pro potřeby projektanta. 

Cena za výkup: 



dle návrhu prodávajícího (dle ZP) - 52.000,00 Kč dle „Zásad“ - III. cenové pásmo - 800,- Kč/m2 - pozemky 
určené k podnikání, tj. cena celkem 83.200,00 Kč 

Účel: narovnání majetkoprávního nesouladu 

Vlastník pozemku: PEGYN, spol. s r.o., Spojenců 193, Děčín XXXII-Boletice nad Labem 

Závazky a pohledávky vůči městu: 0

Vyjádření:

Příloha: snimek KM.pdf Komentář:          

Příloha: zaznam z jednani 
22.8.2018.pdf Komentář:          

Příloha: GP.pdf Komentář:          

Příloha: technicka zprava.pdf Komentář:          

Příloha: cast ZP.pdf Komentář:          

Příloha: zapis z jednani 
16.1.2019.pdf Komentář:          

Příloha: ZM foto a.pdf Komentář:          

Příloha: ZM foto b.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:31 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:30 podepsáno







































MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 16

Název:
Nabídka na výkup vodního zdroje v k.ú. Křešice u Děčína

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na výkup vodního zdroje v k.ú. Křešice u Děčína a
neschvaluje

výkup vodního zdroje z majetku Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, který je 
tvořen 2 jímkami a podzemní nádrží umístěnými na pozemku jiného vlastníka, a to p.p.č. 288 k.ú. Křešice u 
Děčína. 

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 12. 2. 2019 návrh na výkup vodního zdroje v k.ú. Křešice u 
Děčína a usnesením č. RM 19 03 37 11 nedoporučila ZM vykoupit vodní zdroj z majetku Severočeské 
vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, který je tvořen 2 jímkami a podzemní nádrží 
umístěnými na pozemku jiného vlastníka, a to p.p.č. 288 k.ú. Křešice u Děčína, tj. variantu č. 1.
Dále RM projednala variantu č. 2, tj. doporučit ZM výkup vodního zdroje z majetku Severočeské vodárenské 
společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice, který je tvořen 2 jímkami a podzemní nádrží umístěnými na 
pozemku jiného vlastníka, a to p.p.č. 288 k.ú. Křešice u Děčína. 

Cena: 0,00
Návrh postupu: RM nedoporučila ZM výkup vodního zdroje



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:

- nabídka Severočeské vodárenské společnosti a.s., Přítkovská 1689, Teplice na prodej vodního zdroje, který 
je tvořen 2 jímkami a podzemní nádrží umístěnými na pozemku jiného vlastníka, a to p.p.č. 288 k.ú. Křešice u 
Děčína;

- jedná se pravděpodobně o součást bývalé historické soustavy vodárenského zařízení – prameniště, jehož 
součástí byla stavba vodojemu, drenážní pera, štola a sběrné a pramenní jímky, zařízení je v současnosti 
nevyužívané.

Vyjádření:
OR – nemá v uvedené lokalitě žádný záměr.

OSU – odd. územního rozhodování, památkové péče a speciální stavební úřad nepovažuje za vhodné 
vykupovat vodní zdroj. Tento vodní zdroj nebude městu k užitku a mimo jiné je umístěn na cizím pozemku. 
OSU – odd. Úřad územního plánování sděluje, že pozemek se dle platné územně plánovací dokumentace 
města Děčín nachází v nezastavěném území a je součástí zóny ZPF – zóna zemědělských kultur. Dále je 
předmětný pozemek součástí zastavitelné plochy územní rezervy pro bydlení BV – smíšená zóna s RD 
venkovského typu s ozn. VII/10. Upozorňujeme, že Úřad územního plánování neeviduje na pozemku p.č. 288 
k.ú. Křešice u Děčína žádný vodní zdroj pitné vody. Na základě poskytnutých dat od poskytovatele (SČVK, 
a.s.) jevu č. 44 – vodní zdroje pro zásobování pitnou vodou a jejich ochranná pásma dle vyhlášky č. 500/2006 
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti evidujeme vodní zdroj pitné vody na pozemku p.č. 305 k.ú. Křešice u Děčína (viz příloha). 
Nedoporučujeme odkup výše uvedeného vodního zdroje z důvodu možného omezení přístupu na soukromém 
pozemku.
Funkční využití ZPF zóny dle čl. 8 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 3/2002 o závazné části územního plánu města 
Děčín ve znění 8. změny Územního plánu města Děčín -
- přípustné: produkční zemědělská výroba (orná půda, trvalé trávní porosty, sady, zahrady, zahradnictví, 
školkařství), účelové stavby sloužící pro využití pozemků, nadřazené trasy technické infrastruktury, 
komunikační síť s převahou účelových komunikací, turistické cesty a vyhlídky, cykloturistika, opatření pro 
zachování průchodnosti krajiny, obnova stabilizačních a protierozních opatření (strukturní zeleň, meze) v 
rámci souhrnných pozemkových úprav, nelesní ekosystémy, doprovodná a strukturní zeleň, vodní toky a 
plochy, přístupové komunikace;
- výjimečně přípustné: zahrádkářské osady;
- nepřípustné: nesouvisející činnost s využitím pozemků zemědělského půdního fondu.
Prostorové uspořádání: počet podlaží: 1 + podkroví, intenzita zastavění pozemku v %: u stávajících 
zahrádkářských osad max. 25 m2, u ostatních zohlednit speciální charakter.
Poznámka: pro informaci uvádíme, že rozpracovaný návrh Územního plánu Děčín řadí tento pozemek do 
plochy NZ.1 – plocha zemědělská půda.

OZP – nedoporučuje odkoupení vodního zdroje na p.p.č. 288 v k.ú. Křešice u Děčína do majetku statutárního 
města Děčín, a to z níže uvedených důvodů:
1) Není znám důvod využití vodního zdroje. Lokalita má veřejný vodovod zásobovaný z Hřenska.
2) Jedná se o malý vodní zdroj, u kterého nelze zaručit trvale kvalitu vody.
3) Pro případné využití zdroje je třeba povolení nakládání s vodami s popisem účelu využití zdroje.
4) Vodoprávní úřad zastává názor, že vzhledem k ekonomickým nákladům, které by souvisely s opravou a 
údržbou zdroje není jeho odkoupení v zájmu statutárního města Děčín.
5) V neposlední řadě se stavba nachází na pozemku ve vlastnictví třetí, a to soukromé osoby.

OMH – místním šetřením bylo zjištěno, že se pravděpodobně jedná o součást historické soustavy vodojemu, 
štoly a sběrných jímek, které byly v k.ú. Křešice u Děčína vybudovány v 1. polovině min. století pro 
zásobování lokality pitnou vodou. V současné době je toto zařízení nevyužívané, nefunkční. Nabízený vodní 
zdroj je umístěn na pozemku p.č. 288 k.ú. Křešice u Děčína, který je ve vlastnictví soukromé osoby. Cesta 
vyznačená v katastrální mapě je v terénu neznatelná, vodní zdroj je pro případnou techniku prakticky bez 
možnosti přístupu. S ohledem na stanovisko OSU bylo u vlastníka zařízení prověřeno jeho umístění – viz 
příloha. Pozemek p.č. 305 k.ú. Křešice u Děčína, na kterém by měla být jímka případně umístěna, je rovněž 
ve vlastnictví soukromé osoby a pro město bez možnosti přístupu.



Cena za výkup: bude stanovena znaleckým posudkem

Vlastník: Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, Teplice

Závazky a pohledávky vůči městu: 0 

Vyjádření:

OR OSU OZP OMH                            
N N N N                            

Vysvětlivky:

Příloha: 288 kres nabidka an.pdf Komentář:          

Příloha: 288 km map.php.pdf Komentář:          

Příloha: 288 pril osu an.pdf Komentář:          

Příloha: 288 pril scvk.pdf Komentář:          

Příloha: 288 a foto.pdf Komentář:          

Příloha: 288 b foto.pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:31 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:31 podepsáno

















MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 2. 2019 ZM 19 02 06 17

Název:
Prodej pozemků k.ú. Prostřední Žleb – revokace

Mimořádný materiál:  

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo návrh na částečnou revokaci usnesení RM a ZM a 
schvaluje

 částečnou revokaci usnesení č. ZM 18 07 06 18 ze dne 20. 9. 2018, týkající se výše kupní ceny, z původního 
textu“ „za cenu 130.600,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text: „za cenu dle znaleckého posudku o ceně 
obvyklé č. 947-149/2018, tj. 50.000,00 Kč + ostatní náklady“, v návaznosti na žádost kupujících a s odkazem 
na čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“.

Stanovisko RM:
Rada města projednala na svém zasedání dne 29. 1. 2019 návrh na částečnou revokaci usnesení RM a ZM a 
usnesením č. RM 19 02 37 19 schválila částečnou revokaci usnesení č. RM 18 15 37 20 ze dne 4. 9. 2018, 
týkající se výše kupní ceny, z původního textu“ „za cenu 130.600,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text: „za 
cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 947-149/2018, tj. 50.000,00 Kč + ostatní náklady“, v 
návaznosti na žádost kupujících a s odkazem na čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“ a doporučila zastupitelstvu 
města schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 18 07 06 18 ze dne 20. 9. 2018, týkající se výše kupní 
ceny, z původního textu“ „za cenu 130.600,00 Kč + ostatní náklady“ na nový text: „za cenu dle znaleckého 
posudku o ceně obvyklé č. 947-149/2018, tj. 50.000,00 Kč + ostatní náklady“, v návaznosti na žádost 
kupujících a s odkazem na čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“, tj. variantu č. 1.
Dále RM projednala variantu č. 2, tj. nedoporučit ZM schválit částečnou revokaci usnesení č. ZM 18 07 06 18 
ze dne 20. 9. 2018, týkající se výše kupní ceny, z původního textu“ „za cenu 130.600,00 Kč + ostatní náklady“ 
na nový text: „za cenu dle znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 947-149/2018, tj. 50.000,00 Kč + ostatní 
náklady“, v návaznosti na žádost kupujících a s odkazem na čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“. 

Cena: 50 000,00
Návrh postupu: RM doporučila ZM schválit revokaci



Důvodová zpráva:
Rekapitulace:
- žádost o prodej pozemků p.č. 374/1, p.č. 372/1 a p.č. 375/1 k.ú. Prostřední Žleb na zahradu k domu;

- prodej částí pozemku p.č. 374/1 k.ú. Prostřední Žleb byl schválen usnesením č. ZM 17 09 05 12-13 ze dne 
30. 11. 2017 mezi spoluvlastníky domu, smlouva byla uzavřena a vložena do katastru nemovitostí;

- prodej pozemků p.č. 372/1 a p.č. 375/1 byl schválen usnesením č. ZM 18 07 06 18 ze dne 20. 9. 2018 za 
cenu dle „Zásad“, tj. 130,600,00 Kč + ostatní náklady“, žadatelé byli písemně informováni a pozváni k 
uzavření kupní smlouvy;

- OMH následně obdržel sdělení kupujících k výši stanovené ceny a následně byl z jejich strany doložen 
znalecký posudek k novému projednání prodeje pozemků v RM a ZM za cenu dle doloženého znaleckého 
posudku o ceně obvyklé č. 947-149/2018, tj. 50.000,00 Kč + ostatní náklady;

- dle ZP se jedná o svažité, strmé a kamenité pozemky se skalnatým podložím, bez možnosti přístupu z místní 
komunikace, pozemky jsou vlhké s odvodňovacím rygolem, zamechované. V horní části pozemku jsou 
náletové dřeviny a plevelné rostliny z přiléhajícího lesa – původní velmi kamenitý úvoz, nyní vhodný a užívaný 
pro pastvu ovcí. Spodní část pozemku spíše louka, horní část zhoršená pastvina. Ovocné a okrasné stromy 
ve spodní části zahrady byly pořízeny žadateli;

- Rada města projednala návrh na částečnou revokaci usnesení na svém zasedání dne 15. 1. 2019 (usn. č. 
RM 19 01 37 08 V), usnesení nebylo přijato, z tohoto důvodu byl materiál opětovně předkládán k projednání v 
RM dne 29.1. 2019.

Přijatá usnesení:

usn. č. RM 18 15 37 20 ze dne 04. 09. 2018
RM projednala návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a doporučila ZM schválit prodej pozemků p.č. 
372/1 o vým. 195 m2 a p.č. 375/1 o vým. 458 m2 v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím 
pro ******, za cenu 130.600,00 Kč + ostatní náklady.

usn. č. ZM 18 07 06 18 ze dne 20. 9. 2018
ZM projednalo návrh na prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb a schválilo prodej pozemků p.č. 372/1 o vým. 
195 m2 a p.č. 375/1 o vým. 458 m2 v k.ú. Prostřední Žleb, se všemi součástmi a příslušenstvím pro ******, za 
cenu 130.600,00 Kč + ostatní náklady.

Usnesením č. ZM 18 07 06 18 ze dne 20. 9. 2018 byl schválen prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb na 
zahradu k domu, žadatelé byli písemně informováni a pozváni k uzavření kupní smlouvy. OMH následně 
obdržel jejich sdělení – nesouhlas s cenou ve výši 130.600,00 Kč, která byla stanovena dle „Zásad“. Následně 
byl z jejich strany doložen znalecký posudek o ceně obvyklé k novému projednání prodeje pozemků v RM a 
ZM za cenu dle doloženého znaleckého posudku o ceně obvyklé č. 947-149/2018, tj. 50.000,00 Kč + ostatní 
náklady, a to v souladu s čl. čl. VII odst. 3 „Postupu a zásad“.
Dle ZP schválená cena neodpovídá stavu pozemků – jedná se o svažité, strmé a kamenité pozemky se 
skalnatým podložím, bez možnosti přístupu z místní komunikace, pozemky jsou vlhké s odvodňovacím 
rygolem, zamechované. V horní části pozemku jsou náletové dřeviny a plevelné rostliny z přiléhajícího lesa – 
původní velmi kamenitý úvoz, nyní vhodný a užívaný pro pastvu ovcí. Spodní část pozemku spíše louka, horní 
část zhoršená pastvina. Ovocné a okrasné stromy ve spodní části zahrady byly pořízeny žadateli.
OMH pro úplnost uvádí, že pozemek p.č. 1122/7 k.ú. Prostřední Žleb, který navazuje na pozemek p.č. 375/1, 
není součástí prodeje a zůstane i nadále v majetku města. Pozemek p.č. 1122/7 o vým. 215 m2 tvoří část 
lesního komplexu a je součástí jiné žádosti, kterou je řešena vzájemná směna pozemků mezi městem Děčín a 
spol. Lesy ČR.

Jedná se o prodej pozemků v k.ú. Prostřední Žleb
- p.č. 375/1 o vým. 458 m2 – ostatní plocha – neplodná půda
- p.č. 372/1 o vým. 195 m2 – trvalý travní porost

Cena za prodej pozemku dle „Zásad“ III. pásmo:



ostatní samostatně prodávané pozemky – 200,00 Kč/m2
p.č. 372/1 o vým. 195 m2 – 39.000,00 Kč
p.č. 375/1 o vým. 458 m2 – 91.600,00 Kč – celkem 130.600,00 Kč

Cena dle ZP o ceně obvyklé č. 947-149/2018, tj. 50.000,00 Kč

Účel dle žádosti: zahrada

Žadatelé: ******

Závazky a pohledávky vůči městu: žadatelé nejsou vedeni v evidenci dlužníků města 

Vyjádření:

Příloha: 372 zad rev an.pdf Komentář:          

Příloha: 372 zp 947-149-2018 
an.pdf Komentář:          

Příloha: 372 km map.php.pdf Komentář:          

Příloha: 372 foto (a).pdf Komentář:          

Příloha: 372 foto (b).pdf Komentář:          

Příloha: 372 foto (c).pdf Komentář:          

Příloha: 372 foto (d).pdf Komentář:          

Schvalovací cesta:
Zpracoval: Ing. Martin Kříž OMH 15.2.2019 08:24 podepsáno

Předkladatel: Ing. Jiří Anděl CSc. 15.2.2019 11:14 podepsáno
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