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Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
 

DODATEK Č. 38 

KE  

ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 214/2002 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 

 

Psychiatrická léčebna Petrohrad, příspěvková organizace  

se sídlem č.p. 1, 439 85 Petrohrad, IČ: 00829137 
(dále jen organizace) 

 

vydané Okresním úřadem Louny dne 1.10.1991, ve znění změn a doplňků,  

doplněk č. 1 ze dne 1.1.1992, doplněk č. 2 ze dne 1.12.1996, doplněk č. 3 ze dne 1.1.2001, 

 ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 182/49/2002 ze dne 4.12.2002 (dodatek č. 4), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 85/54/2003 ze dne 12.2.2003 (dodatek č. 5), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 29/60/2003 ze dne 8.4.2003  (dodatek č. 6), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 56/65/2003 ze dne 18.6.2003 (dodatek č. 7), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 66/91/2004 ze dne 7.4.2004 (dodatek č. 8), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 46/101/2004 ze dne 7.7.2004 (dodatek č. 9), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 128/105/2004 ze dne 13.10.2004 (dodatek č. 10),  

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 239/8R/2005 ze dne 11.5.2005 (dodatek č. 11), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 65/32R/2006 ze dne 8.3.2006 (dodatek č. 12), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 195/52R/2006 ze dne 16.8.2006 (dodatek č. 13), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 101/78R/2007 ze dne 28.3.2007 (dodatek č. 14), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 154/106R/2008 ze dne 12.3.2008 (dodatek č. 15), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/14R/2009 ze dne 8.4.2009 (dodatek č. 16), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 17), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7.10.2009 (dodatek č. 18), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16.12.2009 (dodatek č. 19), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 21/44R/2010 ze dne 7.4.2010 (dodatek č. 20), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 17/58R/2010 ze dne 29.9.2010 (dodatek č. 21), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 20/65R/2010 ze dne 8.12.2010 (dodatek č. 22), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/72R/2011 ze dne 9.3.2011 (dodatek č. 23), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 25/92R/2011 ze dne 7.12.2011 (dodatek č. 24), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 13/99R/2012 ze dne 21.3.2012 (dodatek č. 25), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23.5.2012 (dodatek č. 26), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 18/10R/2013 ze dne 13.3.2013 (dodatek č. 27), 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27.3.2013 (dodatek č. 28),  

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 19/10Z/2013 ze dne 30.10.2013 (dodatek č. 29),  

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 101/12Z/2013 ze dne 11.12.2013 (dodatek č. 30),  

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 69/13Z/2014 ze dne 26.2.2014 (dodatek č. 31),  

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 22/23Z/2015 ze dne 29.6.2015 (dodatek č. 32),  

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 14/25Z/2015 ze dne 2.11.2015 (dodatek č. 33),  

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 017/3Z/2017 ze dne 20.2.2017 (dodatek č. 34),  

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 038/4Z/2017 ze dne 24.4.2017 (dodatek č. 35),  

ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. 032/7Z/2017 ze dne 11.9.2017 (dodatek č. 36),  



ve znění usnesení Zastupitelstva ÚK č. …/..Z/2018 ze dne 10.12.2018 (dodatek č. 37),  

 

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. ../..Z/2018 ze dne 10. prosince 2018 se výše 

uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 

 

1. V příloze č. 1 – „Specifikace dlouhodobého majetku – nemovité věci“ zřizovací listiny 

se doplňuje následující položka majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 

 

Katastrální území:   Petrohrad 

Parcela  výměra2  druh pozemku  způsob využití 

80/7  265   trvalý travní porost 

 

 

 

 

 

 

 

Tento dodatek nabývá účinnosti dne 10. 12. 2018 

 

 

V Ústí nad Labem dne 10. 12. 2018 

 

 

 

 

RSDr. Stanislav Rybák 

náměstek hejtmana Ústeckého kraje 

na základě pověření dle usnesení Rady Ústeckého kraje 

č. 005/24R/2017 ze dne 20.9.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


