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O Z N Á M E N Í  

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 25.02.2021 zveřejnilo záměr města  

prodat níže uvedené pozemky: 

 podíl ve výši ½ pozemku p. č. 246/28 o výměře 348 m2 k.ú. Bělá u Děčína; 

 část pozemku p.č. 805/1 o výměře dle GP, který bude vyhotoven, k.ú. Loubí u 
Děčína; 

 pozemek p.č. 337/2 o výměře 104 m2 k.ú. Březiny u Děčína; 

 část pozemku p.č. 945/6 a část pozemku p.č. 920/1, o výměře dle GP, který bude 
vyhotoven (cca 360 m2), k.ú. Děčín-Staré Město; 

 část pozemku p.č. 462 k.ú. Děčín-Staré Město o výměře dle GP, který bude 
vyhotoven; 

 pozemek p.č. 337 o výměře 60 m2 a části pozemků p.č. 339/2, p.č. 574 o výměrách 
dle GP, který bude vyhotoven vše k.ú. Dolní Žleb; 

 pozemky p.č. 1222 o výměře 113 m2 a p.č. 1223 o výměře 236 m2 k.ú. Prostřední 
Žleb; 

směnit níže uvedené pozemky: 

 

 z majetku města části pozemků dle geometrického plánu č. 2585-80/2018 oddělené z 
pozemků p. č. 2395/19 - díl „b“ o vým. 6966 m2, p. č. 2401/1 - díl „c“ o vým. 1814 m2, 
p. č. 2919/2 - díl „d“ o vým. 321 m2, p. č. 2939/6 - díl „h“ o vým. 146 m2, p. č. 2292/2 - 
díl „a“ o vým. 1888 m2, p. č. 2925/1 - díl „e“ o vým. 47 m2, p. č. 2938/1 – díl „f“ o vým. 
140 m2

 a p. č. 2938/2 - díl „g“ o vým. 30 m2, vše v k. ú. Děčín a pozemek p. č. 1369 o 
vým. 30 m2

 v k. ú. Prostřední Žleb, do majetku Správy železnic, s. p., Praha a  
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 do majetku města pozemky p. č. 164/1 o vým. 1846 m2, p. č. 164/3 o vým. 87 m2, p. č. 
164/6 o vým. 474 m2, p. č. 2403/1 o vým. 2191 m2, p. č. 2403/2 o vým. 3151 m2, p. č. 
2403/3 o vým. 36 m2, p. č. 671 o vým. 985 m2

 a p. č. 673/4 o vým. 733 m2
 k. ú. Děčín, 

z majetku Správy železnic, s. p., Praha a  

souhlasí 

s technickými podmínkami stanovenými pro převod pozemků z majetku Správy železnic, 
s.o. Praha. 

       

Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství - odd. nakládání s majetkem 

města. 

Připomínky a námitky lze uplatnit na odboru místního hospodářství – odd. nakládání s 

majetkem města, prostřednictvím podatelny, v termínu do 22.3.2021. 6 

 

Ing. Martin Kříž  
Vedoucí odboru místního hospodářství   
 
 
Z pověření: Ing. Ilona Šeneklová     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: snímky   
 


