
Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních 
údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů v platném znění. 

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 13.1

29. zasedání zastupitelstva konané dne 20. 4. 2020

Věc:
Změna zřizovací listiny Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Úprava přílohy č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace jako podklad pro zápis práva hospodaření k 
nemovitému majetku v jednotlivých katastrech nemovitostí

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet Ústeckého kraje.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 1. 4. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Přílohy: 

13.1-1 Název: bod 13.1 priloha 1.pdf Dodatek č. 68 Zřizovací listiny SUS U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 35 odst. 2 písm. j.) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
o změně zřizovací listiny:

č.j. 130/2001, ze dne 28.11.2001, ve znění změn a dodatků, příspěvkové organizace: Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace
sídlo: Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČ: 00080837
dodatkem č. 68 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:
Odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Ústeckého kraje navrhuje provést změnu zřizovací 
listiny dodatkem. Předmětem dodatku je svěření majetku Ústeckého kraje do hospodaření Správy a údržby 
silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace. Majetek je specifikován v dodatku zřizovací listiny.
Jedná se o pozemky pod silnicemi II. a III. tříd včetně součástí a příslušenství na území Ústeckého kraje.
Po schválení uvedeného dodatku v Zastupitelstvu Ústeckého kraje, na zasedání 20.4.2020, budou provedeny 
rovněž příslušné změny zápisem v katastru nemovitostí.



Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

Ing. Jindřich Franěk,
vedoucí odboru dopravy a silničního 
hospodářství

Jaroslav Komínek,
náměstek hejtmana Ústeckého kraje

Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 Ing. Jindřich Franěk (vedoucí odboru)   Ing. Jindřich Franěk 6. 4. 
2020

2 Jaroslav Komínek (uvolněný zastupitel)   Jaroslav Komínek 6.4.2020

Podpis zpracovatele:  Petra Ježková 6. 4. 2020


