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O Z N Á M E N Í  

Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 27.05.2021 zveřejnilo záměr města  

prodat níže uvedené pozemky: 

 pozemky p. č. 29 o výměře 1163 m2, p.č. 30 o výměře 1437 m2 a část pozemku p.č. 
32 o výměře dle geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše k.ú. Chrochvice; 

 pozemek p.č. 1289/4 o výměře 58 m2 k.ú. Březiny u Děčína; 
 pozemek p.č. 1484/2 o výměře 15 m2 a část pozemku p.č. 1484/1 o výměře dle 

geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše k.ú. Podmokly; 
 část pozemku p.č. 259/1 k.ú. Bělá u Děčína o výměře dle geometrického plánu, 

který bude vyhotoven; 
 pozemek p.č. 195 o výměře 761 m2 a část pozemku p.č. 216/5 o výměře dle 

geometrického plánu, který bude vyhotoven, vše k.ú. Bělá u Děčína; 
  

 
                                                   bezúplatně převést níže uvedené pozemky: 
 

 formou daru pozemky p. č. 169/10 o vým. 326 m2 p.č.1404 o vým. 1483 m2 v k. ú. 
Děčín-Staré Město, p. č. 784 o vým. 1983 m2 v k. ú. Křešice u Děčína, p. č. 27 o 
vým. 522 m2 v k. ú. Boletice nad Labem, p. č. 678, část dle GP č. 400-116/2019 
nově ozn. jako p. č. 678/2 o vým. 16 m2, p. č. 763/2 o vým. 329 m2, p. č. 766/1, část 
dle GP č. 421-93/2020 nově ozn. jako p. č. 766/7 o vým. 280 m2, 818/4 o vým. 229 
m2, p. č. 818/37 o vým. 8 m2, p. č. 818/38 o vým. 104 m2 vše v k. ú. Nebočady a p. č. 
2408/6, část dle GP č. 2627-118/2018 nově ozn. jako p. p. č. 2408/8 o vým. 65 m2, 
v k.ú. Děčín. 

 

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

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

majetkem města, prostřednictvím podatelny, v termínu do 2.7.2021. 6 

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


