
Zápis 
z jednání komise p ři Radě města Litom ěřice 

(Majetková komise)  

Záznam z majetkové komise konané dne 29.10.2012 od 15:30 hod. v kancelá ři vedoucího OSMM 

Přítomni: 

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

Omluveni: 

• Pavel Remeň 
• Marek Hamšík 
• Ing. Zdeněk Bezděka 

Jednání řídil: Mgr. Härting 

Zapisovatel: Lenka  Jindřichová 

Program: 

1. Záměr prodeje pozemku par.č. 123 o výměře 1176 m2 (zast.plocha) a 126 o výměře 186 m2 (zahrada) 
v k.ú. Litoměřice 
2. Nákup pozemků parc.č. 3718/147 o výměře 188 m2, 3718/148 o výměře 17 m2 a 3718/149 o výměře 7 
m2 ( vše ostatní plocha) v k.ú. Litoměřice 
3. Prodej nemovitostí  ( jiné stavby bez č.p. ) včetně pozemků : p.č. 4008/15 o výměře 718 m2, p.č. 4008/16 
o výměře 693 m2, p.č. 4008/18 o výměře 670 m2 a p.č. 4008/22 o výměře 659 m2 v k.ú. Litoměřice ( areál 
bývalých KDH) 
4. Obnovení komunikace na pozemcích  parc.č. 4627, 4671 4630, 4669, o celkové výměře 16.836 m2 v k.ú. 
Litoměřice k pozemkům parc.č.4676/12 a parc.č. 4677/3 v k.ú. Litoměřice 
5. Převod pozemků parc..č. 2472/42, orná o výměře 895m 2 a parc.č. 24772/91, orná o výměře 2.365m2 
v k.ú. Litoměřice ( pozemky Miřejovická stráň – pod budoucí  komunikací, nezaps. GP) 

1. Prodej pozemku par. č. 123 o vým ěře 1176 m2 (zast.plocha) a 126 o vým ěře 186 m2 (zahrada) v k.ú. 
Litom ěřice 
Žadatel: Ing. P.S. a S.Ch., Litoměřice 
Odůvodnění:  Záměr žadatelů je vybudovat novou a funkční tržnici, přepokládají, že po dobu výstavby by 
zachovali částečný provoz tržnice a to za využití průchodu na pozemek parc. č. 121 „ horní tržnice“ ( který 
vlastní) s možností propojení s ul. Okružní. 
Stanovisko OÚRM : Z hlediska záměrů rozvoje obce nedoporučujeme prodej předmětných pozemků, nýbrž i 
nadále jejich pronájem. Pro areál tržnice byla zpracována projektová dokumentace řešící modernizaci dané 
lokality. Tato dokumentace byla projednána ve stavebním řízení a město vlastní pravomocné stavební 
povolení. Současně však lze konstatovat, že dosud nebyl vyhlášen žádný dotační titul hodící se pro 
požadovaný účel, přičemž získání dotace je podmínkou realizace akce. V případě, že bude takový dotační 
titul vyhlášen, lze v případě vlastnictví města k dotčeným pozemkům, podat žádost o poskytnutí dotace. 
Stanovisko OSMM : ZM dne 11.12.2008 schválilo prodej pozemků parc.č. 121 a 122 o celkové výměře 969 
m2 včetně stavby  za cenu smluvní ve výši 3.500.000,- Kč dle zastavovací studie v dané lokalitě smlouvou o 
BKS.  
S odkazem na sdělené stanovisko  OÚRM je nutné zvážit realizaci již vypracovaného projektu rekonstrukce 
stávající tržnice s ohledem na termín provedení této modernizace. Pokud by tato rekonstrukce neměla 
proběhnout v příštím, maximálně následujícím roce (nutno rozpočtově krýt), tak upřednostňujeme a 
doporučujeme prodej stávajícího pozemku za přesně definovaných podmínek (nejlépe smlouvou o budoucí 
kupní smlouvě). Nový vlastník pozemku by měl být vázán provedením stavební podoby tržnice dle zadání 
města (pod dohledem městského architekta). Tento způsob se již osvědčil u prodeje pozemku horní tržnice, 
kde nový vlastník splnil požadavky města.     
Hlasováním  pro:0  proti:5      zdržel se :0 
MK nedoporu čuje 
Záměr prodeje pozemku par. č. 123 o vým ěře 1176 m2 (zast.plocha) a 126 o vým ěře 186 m2 (zahrada) 
v k.ú. Litom ěřice  formou ve řejné nabídky   



 
 

 
 
2. Nabídka nákupu pozemku parc. č. 3718/147 o vým ěře 188 m2, 3718/148 o vým ěře 17 m2 a 3718/149 
o vým ěře 7 m2 ( vše ostatní plocha) v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel: Ing. arch. V.P., Litoměřice a Ing. J.P., Jesenice 
Odůvodnění: V rámci výstavby bytového domu Rezidence Marie byly vybudovány i chodníky (Březinova 
cesta a M.Majerové), Žadatelé nabízejí prodej pozemků pod chodníkem za cenu smluvní ve výši 750,-Kč/m2 
s tím, že  součástí převodu bude i stavba chodníku, která byla v souběhu výstavby bytového domu. 
Stanovisko OSMM: Dle přiloženého stavebního povolení je chodník veden jako veřejně přístupová účelová 
komunikace.  
Město Litoměřice v roce 1994  v této lokalitě prodalo pozemky za 150,- Kč/m2 .   
Dle předchozích uzavřených smluv městem  vychází cena průměrná za nákup pozemků pod komunikacemi 
a chodníky cca 240,- Kč/m2 v tomto případě však investor chodníku byl žadatel.  
Hlasováním  pro:0  proti:5  zdržel se :0 
MK nedoporu čuje 
Nákup pozemk ů parc.č. 3718/147 o vým ěře 188 m2, 3718/148 o vým ěře 17 m2 a 3718/149 o vým ěře 7 
m2 ( vše ostatní plocha) v četně stavby chodníku v k.ú. Litom ěřice za nabídkovou cenu 750,- K č/m2. 
 

 
 
3. Prodej nemovitostí  ( jiné stavby bez č.p. ) včetně pozemk ů : p.č. 4008/15 o vým ěře 718 m2, p.č. 
4008/16 o vým ěře 693 m2, p.č. 4008/18 o vým ěře 670 m2 a p.č. 4008/22 o vým ěře 659 m2 v k.ú. 
Litom ěřice ( areál bývalých KDH) 
Žadatel:  Ing. J.J. a Ing.arch. J.J., Litoměřice 
Odůvodnění : Výše uvedené skladové objekty včetně přilehlého pozemku ( dle situace) mají zájem 
zrekonstruovat na bytové domy spojené s komerčními prostory pro drobné podnikání v oblasti služeb pro 
obyvatelstvo. Záměr není v rozporu se strategickým záměrem města na využití a revitalizaci území bývalých 
kasáren, došlo by ke zvýšení bytové kapacity, zkvalitnění služeb a zvýšení zaměstnanosti. 
ZM dne 4.8. 2011 pod bodem 208/7/11 schválilo záměr prodeje výše uvedených nemovitostí. 
Prodej nemovitostí byl připraven do ZM dne 15.12.2011 a nebyl projednán. 
Stanovisko BH: Požadované budovy jsou pronajímány (nájemní smlouvy na nebytové prostory na dobu 
neurčitou s 3-měsíční výpovědní lhůtou) 
Celkový roční nájem činí 313 640,- Kč, nájemníci se dále podílejí na úhradě srážkové vody, elek.energie a 
vody. 



Kalkulace za nemovitosti : Vycházejí z podmínek  z poskytnutí úvěru na financování projektu a předběžného 
propočtu nákladů a příjmů z realizace projektu. Výsledný rozdíl mezi předpokládanými náklady a příjmy 
z projektu je ve výši 3 320 000,- Kč. 
Kupní cenu navrhují 500 000,- Kč při podpisu KS 
Po skončení realizace projektu doplatek do výše ½ předpokládaného zisku z projektu tj.  
1 160 000,- Kč. 
Ceny dle znaleckého posudku ze dne 20.08.2010  
znalecký posudek č. 40/0189/10     

p.č. výměra 
m2 

cena stavba 
reprodukční 
Kč 

cena stavby věcná 
hodnota Kč 

cena stavby 
výnosová hodnota 
Kč 

cena pozemek 
1 000,-Kč/m2 

cena pozemku v 
dané lokalitě 
867,-Kč/m2 

4008/22 659 12 336 939 2 203 007 1 773 684 659 000 571 353 
4008/18 670 14 264 795 2 547 264 1 831 579 670 000 580 890 
4008/16 693 12 015 944 2 145 687 1 957 895 693 000 600 831 
4008/15 718 13 862 410 2 475 411 2 081 579 718 000 622 506 

celkem    7 644 737 2 740 000 2 375 580 

Hlasováním  pro:5  proti:0  zdržel se :0 
MK doporu čuje 
Prodej nemovitostí ( jiné stavby bez č.p. ) včetně pozemk ů : p.č. 4008/15 o vým ěře 718 m2, p.č. 
4008/16 o vým ěře 693 m2, p.č. 4008/18 o vým ěře 670 m2 a p.č. 4008/22 o vým ěře 659 m2 v k.ú. 
Litom ěřice ( areál bývalých KDH) za cenu smluvní ve výši 5 .511.980,- Kč (tato cena vychází z 10-ti 
násobku ro čního nájemného a  ceny pozemk ů v dané lokalit ě) 
 

 
 
4. Obnovení komunikace na pozemcích  parc. č. 4627, 4671 4630, 4669, o celkové vým ěře 16.836 m2 
v k.ú. Litom ěřice k pozemk ům parc. č.4676/12 a parc.č. 4677/3 v k.ú. Litom ěřice 
Žadatel : H.M., Lovosice 
Odůvodnění: Předmětem žádosti je výzva žadatele k zaměření, obnovení a následné údržby v současné 
době rozorané neexistující cesty na pozemcích  parc.č. 4627, 4671( ostatní plocha) komunikace o výměře 
10.340 m2, vč. součástí-remízků  na parc.č. 4630, 4669 (orná) o výměře 6496 m2 vše v k.ú. Litoměřice 
z důvodu zřízení přístupové cesty k pozemkům parc.č. 4676/12 (orná) a 4677/3 (ostatní plocha, neplodná 
půda). Z původní cesty zbyly pouze části na jejím začátku a konci, pro výjezd pole. Ve výkresu komunikací, 
který je součástí ÚP z roku 2009 není komunikace nikterak znázorněna.  
Pozemky parc.č. 4627, 4630, 4669, 4671 o celkové výměře 16.836 m2 jsou pronajaty spol. Sempra 
Litoměřice, s.r.o. k pěstování zemědělských plodin. 
Žadatel poukazuje na skutečnost, že Město Litoměřice pronájmem pozemků znemožnilo přístup 
k pozemkům v jeho vlastnictví, byť pouze legalizovalo skutečný stav užívání pozemků, trvající desetiletí. 
Vyjádření Sempry Litoměřice s.r.o. 10.8.2012: Pozemky parc.č. 4627,4669,4630 v k.ú. Litoměřice jsou jako 
ucelené pole užívány před r.1992 Šlechtitelskou stanicí Těchobuzice (založena v r. 1954) následně od r. 92 - 
97 spol. Sempra Praha a.s. a v současné době od r. 1997 Semprou Litoměřice s.r.o. 
Jednatel spol. Sempra Litoměřice, s.r.o. ( Ing.P.) přislíbil žadateli zajištění přístupu na pozemek v jejich 
vlastnictví z kraje pole směrem k Labi.  
Žadatel i po tomto příslibu požaduje obnovení cesty ze strany města. 
V roce 2010 se žadatel obrátil na OSMM z důvodu udělení formálního souhlasu pro SÚ přes část pozemku 
parc.č. 4630 v k.ú. Litoměřice. Souhlas byl vyhotoven dne 21.7.2010. Jednalo se o rozdělení pozemku 
z důvodu uspořádání jejich vlastnických vztahů. Byl upozorněn, že pozemky jsou v pronájmu a užívány jako 
ucelené k zemědělské činnosti. 



Před projednáním v komisích zřízených při RM proběhlo místní šetření za účasti zástupců OÚRM, ODaSH a 
OSMM. 
Komise ÚRM 17.9.2012: Pozemky tvoří využívanou souvislou zemědělskou plochu. V územně plánovací 
dokumentaci není cesta nikterak vyznačena. Nedoporučují zaměření, obnovu a následnou údržbu. Pozemky 
jsou v umístěny v ploše nezastavěného území k využití pro zemědělskou činnost. 
Komise dopravy 10.9.2012: Pozemky jsou využívány k zemědělským účelům, nedoporučují realizovat 
obnovení cesty a následnou údržbu. 
Hlasováním  pro:0  proti:5  zdržel se :0 
MK nedoporu čuje 
Realizovat ve prosp ěch vlastník ů pozemk ů parc.č. 4676/12 a 4677/3 obnovení komunikace na 
pozemcích  parc. č. 4627/0, 4671 4630, 4669, o celkové vým ěře 16.836 m2 vše v k.ú. Litom ěřice,  
spo čívající v zam ěření pozemk ů, terénních úpravách a následné údržb ě z důvodu jejich dlouholetého 
užívání k zem ědělskému ú čelu, který je v souladu s územn ě plánovací dokumentací. 

MK doporu čuje dále jednat s žadatelem o jiných možnostech řešení jeho žádosti. 
 

 
 
5. Převod pozemk ů parc..č. 2472/42, orná o vým ěře 895m 2 a parc.č. 2472/91, orná o vým ěře 2.365m2 
v k.ú. Litom ěřice ( pozemky Mi řejovická strá ň – pod budoucí  komunikací, nezaps. GP) 
Žadatel:  
(1/3) B.F., Louny 
(1/6) B.J., Holany 
(1/6) P.H.,Ústí nad Labem 
(1/3) U.D., Litoměřice 

Odůvodnění:  Žadatelé jsou spoluvlastníci pozemku parc.č. 2472/42 (orná) o celkové výměře 15869m2 v k.ú. 
Litoměřice. Na části pozemku  jsou plánovány komunikace, místní -páteřní – veřejně prospěšná stavba a 
účelové.  
Po dohodě s OÚRM došlo k následnému rozdělení pozemku ( GP 3985-178/2012) podle potřeb výstavby 
budoucí dopravní infrastruktury. 
Žadatelé nabízejí  převod pozemku parc.č. 2472/42 o výměře 895 m2 úplatně za cenu danou ZP- poslední 
známá cena pozemků pro budoucí komunikace byla 240,-/m2 v r. 2011, tj. 214.800,- Kč. 
Žádaná kupní cena je v souladu s usnesením ZM usn. č. I/13  ze dne 10.9.2009 
Zbylou část pozemků pro účelovou komunikaci parc.č. 2472/91 o výměře 2.365m2  převedou bezúplatně, 
formou darovací smlouvy. 
U odkoupení  pozemků pro VPS – daň hradí prodávající;ostatní poplatky spojené znaleckým posudkem a 
vkladem do KN bude hradit  Město Litoměřice. 
Stanovisko OÚRM ze dne 18.9.2012: Souhlasí s převodem obou částí pozemků na Město Litoměřice 
Hlasováním  pro:5  proti:0      zdržel se :0 
MK doporu čuje 
Nákup pozemku parc.. č. 2472/42 (orná) o vým ěře 895 m2  za cenu obvyklou, stanovenou znaleckým 
posudkem, vyhotoveným na náklady M ěsta Litom ěřice a dále p řijetí daru pozemku parc. č. 2472/91 
(orná) o vým ěře 2.365 m2  vše v k.ú. Litom ěřice ( nezaps. GP) od spoluvlastník ů pozemk ů F.B., Louny, 
J.B., Holany, H.P. Ústí nad Labem a D.U., Litom ěřice pro výstavbu komunikací na Mi řejovické stráni. 



 
Příští MK:26.11.2012 

Konec jednání: 17:00 hod. 

Termín příštího jednání: 26.11.2012 

Zapsal(a): Lenka Jindřichová 

 


