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Město Děčín leží v severní části České republiky při hranici se Spolkovou republikou Německo. Nachází se 
v Ústeckém kraji v okrese Děčín. Území města Děčín tvoří soubor 22 katastrálních území o celkové rozloze  
cca 12 tis. ha a žije zde 50 311 obyvatel (k 1. 1. 2012), z toho je cca 55 % ekonomicky aktivních. Míra 
nezaměstnanosti k 31. 12. 2012 byla 14,8 %. 
Poloha města Děčín je jedinečná, kombinuje hospodářsky výhodné podmínky s přírodními krásami, které jsou 
svým rozsahem a charakterem ve střední Evropě neopakovatelné. Děčín představuje sepětí živé průmyslové 
tradice a zachovalého přírodního prostředí v těsné blízkosti zastavěného území města. Město patřilo na začátku 
devadesátých let minulého století mezi města s výrazně nadprůměrnou zaměstnaností v průmyslu a dopravě. 
V období ekonomické a sociální transformace v 90. letech minulého století došlo k zesílení některých negativních 
jevů. Na území města došlo k prudkému poklesu pracovních příležitostí a likvidaci některých průmyslových 
podniků. Město začalo vykazovat nadprůměrnou míru nezaměstnanosti a velký počet uchazečů na jedno volné 
místo. Některé průmyslové podniky byly privatizovány a rozprodány správci konkurzních podstat. Začala se tvořit 
nová pracovní místa a rozvíjet se terciární sektor. Do města přišel i zahraniční kapitál. 
K 31. 12. 2012 bylo ve městě Děčín registrováno 12 312 podnikatelských subjektů.
I přes pokles zaměstnanosti v průmyslu zůstává průmysl výrazným ekonomickým sektorem ve městě, zaměstnává 
více než 6,6 tis. obyvatel města. 
Dalším ekonomicky významným odvětvím je doprava. Dopravní polohu města lze označit za vysoce exponovanou 
a její význam vysoce překračuje vnitrostátní měřítka. Řeka Labe představuje s komunikacemi využívajících jejich 
břehů významný dopravní koridor. Město leží na labské vodní cestě, která jej spojuje se státy západní Evropy 
(Německem, Francií a státy Beneluxu). Je železničním uzlem celostátního významu. Město má rozvětvenou 
silniční síť, prochází jím silnice I/13 ve směru Karlovy Vary – Liberec, a silnice I/62 ve směru Ústí nad Labem 
– hraniční přechod Hřensko. Je připravováno napojení města na dálnici D8 Praha – Dresden, která je vzdálená 
20 km od města. Hospodářské odvětví dopravy, pošt a telekomunikací ve městě zaměstnává více než 3,6 tis. 
obyvatel. 
Město má velmi dobré předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu. Vedle přírodních krás má město množství 
kulturních památek a sportovních zařízení. Rozvíjí se i podnikatelské aktivity související s kvalitním poskytováním 
služeb. 
Město Děčín je správním, kulturním a vzdělávacím centrem celého regionu. Má bohatou síť školských zařízení od 
mateřských škol až po rozvinuté střední školství a detašované pracoviště ČVUT Praha – Fakulta dopravní a Fakulta 
jaderná a fyzikálně inženýrská.
Disponuje širokou sítí zdravotnických zařízení. Největším z těchto zařízení je Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice 
Děčín, o. z., která zajišťuje státem garantovanou akutní péči pro spádovou oblast, což je pro 132 tis. obyvatel.

Město Děčín
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Osídlení Děčínské kotliny je doloženo archeologickými nálezy již od 7. století n.l.. Staré Město bylo založeno 
ve 13. století. V roce 1942 bylo město Děčín sloučeno s levobřežními Podmokly do jednoho města pod názvem 
Děčín, které dále používá původní znak královského města. Po roce 1945 se město postupně sloučilo s okolními 
samostatnými obcemi, takže současný Děčín má 35 částí. Město se dále dělí na 9 městských sektorů. Pro město 
tohoto typu je v České republice nezvyklé takové množství místních částí.
Po změnách, které sebou přinesl rok 1989, se začal měnit i vzhled města. Domy dostaly nové fasády, rozvinula 
se odvětví zajišťující zázemí pro zvýšený turistický ruch. Děčín zůstává východiskem pro turisty, kteří navštíví 
romantickou krajinu Česko-Saského Švýcarska a zároveň je ideálním centrem pro rekreační cesty do německého 
příhraničí.

Územní plán města Děčín byl schválen v březnu 2002 jako jeden z hlavních rozvojových dokumentů města.  
Určuje funkční využití navrhovaných i stávajících ploch na celém území města Děčín a stanovuje podmínky pro 
přípustné, výjimečně přípustné a nepřípustné aktivity v jednotlivých lokalitách.
Územní plán prošel od svého schválení do nynějška již několika změnami, které se dosud týkaly převážně návrhu 
dalších ploch pro individuální bydlení. Konkrétně se jedná o změny č. 1, č. 2, č. 4 a č. 6.
V současné době se připravuje výběrové řízení na zpracování nového územního plánu, který by měl být v souladu 
s platnou legislativou vydán do konce roku 2020. 
V případě dotazů k této problematice je možno využít následujícího kontaktu: 
Odbor stavební úřad Magistrátu města Děčín - Úřad územního plánování (Ing. Alena Singolová, tel.: 412 591 333, 
e-mail: alena.singolova@mmdecin.cz). V elektronické podobě je územní plán zpřístupněn na www.mmdecin.cz. 

Historie města Děčín

Územní plán města Děčín
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V červnu roku 2000 byl zahájen proces strategického plánování rozvoje města Děčín. Dne 15. 2. 2001 schválilo 
zastupitelstvo města jako základní rozvojový dokument města „Strategický plán rozvoje města Děčín“. V roce 
2003 – 2004 byl tento dokument zaktualizován a schválen jako Strategický plán rozvoje města Děčín - II.
Strategický plán rozvoje města Děčín obsahuje celou řadu cílů, které jsou postupně plněny a naplňují tak 
výše uvedené Globální cíle. Jeho plnění je každoročně předkládáno zastupitelstvu města ke schválení, poté je 
zveřejněno na internetových stránkách Statutárního města Děčín (www.mmdecin.cz). 
V současné době se pracuje na Strategii města pro roky 2014-2020.

Strategická vize:
Děčín bude významným severočeským městem, využívajícím svoji výhodnou polohu a přírodní podmínky,  
a rozvíjejícím tradici sepětí dopravy, průmyslu a cestovního ruchu. Děčín bude poskytovat svým obyvatelům  
a návštěvníkům kvalitní a lákavé prostředí a aktivní spolupráce s partnery na obou stranách hranice bude 
využívat pro posílení svého postavení v široce chápaném Česko-Saském pohraničním prostoru.

Globální cíle:
A. Podmínky pro podnikání:
Město bude systematicky pracovat na revitalizaci starých průmyslových ploch a vytvářet podmínky pro přilákání 
nových investic v oblasti vyspělých technologií, výrob a služeb a bude usilovat o zvýšení podílu zaměstnanosti 
v terciéru.

B. Doprava a technická infrastruktura:
Děčín bude usilovat o udržení pozice významného multimediálního dopravního uzlu a zlepšovat podmínky pro 
rozvoj služeb v dopravě. Město bude dále zvyšovat svoji prostupnost pro vnitřní dopravu a trvale zlepšovat kvalitu 
technické infrastruktury na svém území.

C. Kvalita života:
Děčín je odhodlán stát se fungující komunitou vzdělaných lidí spjatých s městem, ve kterém žijí, stabilizovat svou 
populaci a vytvářet podmínky pro růst a zakořenění středního stavu.

D. Turistický průmysl:
Děčín významně zvýší podíl turistického průmyslu v místní ekonomice. Stane se cílem a zázemím turistů 
přicházejících na Děčínsko a hlavním poskytovatelem služeb cestovního ruchu s důrazem na jejich vysokou 
kvalitu. Město zlepší svoji image a bude aktivně spolupracovat se soukromým sektorem a institucemi.

Strategický plán rozvoje města Děčín
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IPRM představuje strategický implementační dokument města, který je tvořen souborem klíčových projektových 
záměrů města, které jsou časově, obsahově a prostorově provázané. V programovacím období 2007-2013 IPRM 
patří k nejvýznamnějším koordinačním mechanizmům pro intervence Regionálních operačních programů, 
Tématických operačních programů a Integrovaného operačního programu, které jsou cílené na rozvoj měst. 

V současné době město realizuje dva integrované plány rozvoje:
- Integrovaný plán rozvoje města Děčín - zóna Centrum. Projekty zahrnuté v tomto  IPRM budou podpořeny 

zejména z Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad.
- Integrovaný plán rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město, který se týká problematiky bydlení. Projekty 

zahrnuté v tomto IPRM budou podpořeny zejména z Integrovaného operačního programu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR. 

Celý proces realizace IPRM  podporuje vytvoření příznivých podmínek pro život občanů, atraktivních prvků pro 
návštěvníky i vhodné prostředí pro podnikání.

Plán odpadového hospodářství města Děčín byl schválen v roce 2006, je jedním ze základních dokumentů města, 
v němž jsou stanoveny cíle do roku 2013 pro oblast odpadového hospodářství. Jeho plnění je každým rokem 
vyhodnocováno.

Sanace staré zátěže v Nebočadech
Z hlediska ochrany ŽP je pro město důležité provedení sanace a zpevnění svahu na pozemcích s historickou 
ekologickou zátěží v Nebočadech, které jsou lokalizovány na pravém břehu řeky Labe, mezi obcemi Jakuby  
a Nebočady. Pozemky jsou většinově ve vlastnictví Statutárního města Děčín. Plocha pozemků je cca 3,8 ha  
a mocnost až 25 m. Na pozemcích jsou uloženy komunální odpady a odpady z okolního lehkého průmyslu. Provoz 
skládky byl ukončen v roce 1985.  

KONTAKTY:
Magistrát města Děčín - Odbor místního hospodářství a majetku města
Mírové náměstí 1175/5, 405 38  Děčín IV
tel.: 412 593 232
e-mail: pavla.cermanova@mmdecin.cz

Integrované plány rozvoje města Děčín

Plán odpadového hospodářství města Děčín
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Okresní hospodářská komora Děčín (OHK Děčín) vznikla v roce 1994 jako samostatná instituce v rámci 
hospodářských komor ČR z iniciativy místních podnikatelů. Je zakladatelem Krajské hospodářské komory 
Ústeckého kraje.

Komora v rámci legislativních a jiných možností realizuje aktivity regionálního i širšího rozsahu, které vedou 
prioritně k ochraně zájmů svých členů, ale také ve prospěch komunikace městské samosprávy s podnikatelskou 
obcí a snaží se působit také na spotřebitelskou veřejnost. Pořádá odborné semináře a školení pro podnikatele, 
navazuje styky s podnikatelskými jednotlivci i podnikatelskými svazy v tuzemsku a zahraničí, organizuje prezence 
firem a zjišťuje pro potřeby analýzy názory podnikatelů.

Většina pracujících v regionu Děčín v současné době je zaměstnávána některou z cca 140 členských firem. 
Specifickou rolí OHK Děčín je také realizace speciálních vzdělávacích kurzů pro začínající podnikatele – Základy 
podnikání.

V současné době jsou zástupci OHK Děčín členy pracovních komisí pro nastavení strategie města Děčín pro období 
2014–2020, přičemž nejsilnější zastoupení má ve skupině pro podporu podnikání. 

Úřad Okresní hospodářské komory Děčín je jedním z iniciátorů právě probíhajícího projektu s mezinárodním 
partnerstvím, jehož výstupem by mělo být m.j. zřízení informačního centra a „podnikatelského inkubátoru“ pro 
místní podnikatele. Nositelem tohoto úkolu byla pověřena právě OHK Děčín. V projektové činnosti města jde  
o revoluční počin, jehož přínos společně předpokládají všechny zúčastněné strany v projektu. 

Jako řádný kolektivní člen Hospodářské a sociální rady Děčínska je OHK Děčín přítomna všem důležitým jednáním 
místního i krajského dosahu a je ji tedy možno vnímat jako velmi důležitý prvek místní společnosti.
 
KONTAKTY:
Okresní hospodářská komora Děčín
Pohraniční 1
405 01 Děčín I
tel.: +420 412 511 925
e-mail: info@ohkdecin.cz
http:// www.ohkdecin.cz

Okresní hospodářská komora Děčín
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77

Současné investiční nabídky 
A  Areál Hotelu Maxičky
B  Pronájem části výrobního areálu Děčín – Staré Město
C  Pronájem skladových prostor - Podmokly
D  Průmyslová zóna Křešice
E  Průmyslová zóna Děčín VIII - Dolní Oldřichov
F  Děčín II - Benešovská ulice

G  Děčín IX - Bynov
H  Děčín XXXI - Křešice
I   Děčín IV - Teplická ulice
J  Děčín III - Březová ulice
K  Překladiště říční dráhy, Děčín



 A Areál hotelu Maxičky 
  st.p. č. 51/1+ objekt čp.1; st.p.č. 51/2 + objekt; st.p.č. 52 + objekt; st.p.č. 53 + objekt; st.p.č. 67;  
  st.p.č. 68 + objekt; st.p.č. 70, 71 a pozemky p.č. 169, 170, 171, 172, 173/4, 173/7, 173/8, 173/10, 174, 404/2  
  a 427/5 k.ú. Maxičky 

 Vlastník Statutární město Děčín

 Plocha 4,8 ha

 Charakter nemovitost je tvořena souborem staveb v rekreačním areálu s dominantou hotelu a rekreačního rybníka,  
  doplněnou provozními stavbami a plochami pro sport a rekreaci. 
  U nemovitosti je uzavřen nájemní vztah na dobu určitou do 31. 12. 2022.  

 Umístění v okrajové části města, turisticky atraktivní, v lesnatém prostředí severně od souvislé 
  zástavby, v blízkosti rozhledny Děčínský Sněžník

 El. energie ano

 Pitná voda ano

 Kanalizace ne

Nabídky investičních možností
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Bližší informace:
Magistrát města Děčín
odbor místního hospodářství
a majetku města
tel.: 412 593 222



 B Pronájem části výrobního areálu p.č. 323, kú Děčín – Staré Město

 Vlastník soukromý 

 Plocha 3 380 m2

 Charakter bývalý výrobní objekt – pronájem části výrobních hal, celková  výměra plochy cca 1600 m2,  
  nákladní výtah, inženýrské sítě,  parkovací plochy a prostor pro manipulaci kamionu

 Umístění areál stojí v městské části Děčín III - Staré Město 

 El. energie ano

 Pitná voda ano

 Kanalizace ano

 Zemní plyn ano

9

Bližší informace:
tel.: 606 688 820 (p. Milan Tůma)



 C Pronájem skladových prostor 
   p.č. 3473/1 k.ú. Podmokly 

 Vlastník soukromý, 4 U COLOR, s.r.o. 

 Plocha 4 000 m2

 Charakter bývalý velkosklad potravin, komplex 
  budov, k dispozici i administrativní  
  budova, na ploše 4 000 m2  

 Umístění okraj města u silnice  
  I/62 Děčín – Ústí nad Labem

 El. energie ano

 Pitná voda ano

 Kanalizace ano

 Zemní plyn ano

 D Průmyslová zóna Křešice 
  p.č. 812/9, 812/1, 812/7, 812/5, 812/2,  
  812/4, 812/3 k.ú. Křešice 

 Vlastník soukromý, PF 

 Plocha 4,59 ha

 Charakter volná plocha

 Umístění JV část města, mezi řekou Labe a silnicí II/261 
   Děčín – Ústí nad Labem  
  Inženýrské sítě na okraji pozemku

Nabídky investičních možností
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Bližší informace:
tel.: 602 145 343

Bližší informace:
Magistrát města Děčín, 
odbor rozvoje, 
tel.: 412 593 285
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 E Průmyslová zóna Děčín VIII – Dolní Oldřichov 
  p.č. 862/2, 607 a 863/9 k.ú Horní Oldřichov 

 Vlastník Statutární město Děčín 

 Plocha 1,15 ha

 Charakter pozemky leží v Děčíně VIII, k.ú. Horní Oldřichov. Volná plocha k průmyslovému využití.  
  Využívána jako sklady posypových materiálů. Vhodná pro lehký průmysl.  

 Umístění část města Dolní Oldřichov, poblíž silnice I/13 
  Inženýrské sítě nedaleko

 El. energie ano

 Pitná voda ano

 Kanalizace ano

 Zemní plyn ano

Bližší informace:
Magistrát města Děčín,  
odbor místního hospodářství  
a majetku města, 
tel.: 412 593 218



 F Děčín II – Benešovská ulice 

 Vlastník soukromý

 Plocha 

 Charakter stávající využití - obchod, sklady,   
  kancelářské prostory, lehká výroba

 Umístění areál je situován při komunikaci  
Děčín - Česká Lípa, poblíž se nachází 
železniční stanice Děčín - východ.

Areál je tvořen pěti hlavními budovami:
Budova A - administrativní budova
Budova B - výrobní objekt
Budova C - skladový objekt

 Budova D - multifunkční budova
 Budova E - skladový objekt

Nabídky investičních možností
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Bližší informace:
tel.: +420 724 648 864
http://www.benesovska432.cz

 G Děčín IX - Bynov 

 Vlastník soukromý 

 Plocha 20 000 m2

 Charakter stávající využití - výroba, skladování,  
  kancelářské prostory, obchody (bývalá  
  Severočeská Armaturka)  

 Umístění Tento areál je situován v městské části  
Bynov – Děčín IX, která se nachází cca 4km od 
centra města Děčín a cca 15 km od dálnice  
Praha – Drážďany. Nedaleko areálu je stanice 
MHD (50m). K dispozici jsou k pronájmu nebytové 
prostory různých rozměrů, také je zde možnost 
parkování. Areál je oplocen a přizpůsoben i ke 
vjezdu kamiónů. Částečná rekonstrukce areálu byla 
provedena v roce 2008.

Bližší informace:
Teplická 137
405 05 Děčín IX - Bynov
tel.: +420 724 648 864
http://www.benesovska432.cz
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 H Děčín XXXI - Křešice

 Vlastník soukromý

 Plocha 111 622 m2

 Charakter stávající využití - drobná výroba, skladování (bývalá Labena – konzervárny)

 Umístění Tento areál je situován v obci Křešice – Děčín XXXI. Tato obec se nachází cca 5km od centra  
  města Děčín, v opačném směru na ni navazuje sídliště Boletice (6000 obyvatel). Nedaleko  
  areálu je stanice MHD (50m) i vlaková stanice (40m). Závod je z jedné strany ohraničen  
  řekou Labe a z druhé strany silnicí Děčín – Ústí nad Labem a železnicí.

  Objekt je napojen na vodovodní a kanalizační řád,  má vlastní plynovou regulační stanici  
  a trafostanici. Nachází se zde vrtná studna, jejíž termální voda dosahuje na povrchu  
  zhruba 33°C (je zde tlak -> voda se nemusí čerpat). Tento vrt je v hloubce 300m.

Bližší informace:
Vítězství 96
Děčín - Křešice
tel.: +420 724 648 864
http://www.benesovska432.cz



Nabídky investičních možností
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 I Děčín IV – Teplická ulice 

 Vlastník soukromý 

 Plocha 1 109 m2

 Charakter stávající využití - výroba, skladování,  
  garážování, kancelářské prostory  

 Umístění Tento areál leží u centra města, velice  
výhodné jako zázemí pro firmu, která 
využije spojení skladu s prodejnou.  
Uvnitř areálu nabízíme velikou manipulační 
plochu, bezproblémový vjezd pro kamiony 
- avšak nevhodné pro každodenní vykládání 
kamionů. Nemovitost je určena zejména 
k výrobním účelům. Je zde napojení na 
veřejné rozvody inženýrských sítí, rozvody 
elektrické energie, vodovod, kanalizaci  

  a plynovod.

Bližší informace:
Teplická 420/95
405 02   Děčín IV – Podmokly
tel.: +420 724 648 864
http://www.benesovska432.cz

 J Děčín III - Březová ulice

 Vlastník soukromý

 Plocha 5 500 m2

 Charakter využití pro nerušící výrobu (sklady, lehká 
   nerušící výroba, kanceláře)

 Umístění souřadnice GPS 
  50°46‘11.58“N 14°13‘48.12“E 

Jedná se o 2 objekty – 4 podlažní 
nepodsklepený objekt původně využívaný 
jako sklady s expedicí s podlahovou plochou  
1 007 m2 a 2 podlažní administrativní budovu 
s podlahovou plochou 327 m2.

Bližší informace:
http://www.brownfieldy.cz/
decin-brezova-ul-1866/#lokalita
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 K Překladiště říční dráhy, Děčín 

 Vlastník soukromý 

 Plocha 121 563 m2

 Charakter předchozí využití plochy – doprava, překladiště, v současné době je využívána jen část areálu  

 Umístění souřadnice GPS 
  50°47‘31.5“N 14°14‘1.657“E

 Lokalita se nachází na pravém břehu Labe mezi zastavěným územím města Děčín a městskou 
částí Loubí. V záplavovém území. Areál je napojen na komunikaci I/ 62., Labe a železnici 
(železniční stanice Děčín Východ). Vjezd vyhovující, plocha areálu zpevněna (beton, asfalt). Areál 
plnil funkci překladiště železnice/plavba. V sou-časné době je cca 70% překládky realizováno  
z a na automobilovou dopravu, což snižuje využití areálu. Areál je zavlečkován, vybaven váhami, 
kontejnerovým jeřábem, přístavními jeřáby a dalším překladním zařízením. Správní budova je 
opravena a využívána, část skladových budov je pronajímána logistickým firmám. Menší budovy 
jsou hospodářského využití. Lze předpokládat drobné úniky z paliv.

Bližší informace:
http://www.brownfieldy.cz/prekladiste-ricni-drahy-decin-165/
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