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Obsah:

Poř. č. Blok Název

1. Prodej prodej (převod) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, 
hospodaření Krajské majetkové státnímu podniku Povodí 
Ohře s. p. (pozemky o výměře 222 m2 za 34.809,50 Kč) v k. 
ú. Březiny u Děčína, okres Děčín

2. Prodej prodej (převod) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, 
hospodaření SÚS ÚK P.H. a A.H. (pozemek o výměře 100 m2) 
v k. ú. Petlery, okres Chomutov

3. Prodej prodej (převod) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, 
hospodaření Krajské majetkové, do vlastnictví ARMEX Oil, 
s.r.o. (pozemky o výměře 559 m2 za 94.790,- Kč) v k. ú. 
Jiříkov, okres Děčín

4. Prodej prodej (převod) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje 
investorovi SPZ Triangle společnosti CTP Bohemia North 
(pozemky o výměře 5.915 m2 za 29.575 EUR + DPH, 5 
EUR/1 m2) v k. ú. Staňkovice u Žatce, okres Louny

5. Prodej prodej (převod) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, 
hospodaření SÚS ÚK společnosti Weiss spol. s r. o. (pozemky 
uvnitř dobývacího prostoru kamenolomu Soutěsky o výměře 
1567 m2 za 123.140 Kč vč. náhrady za užívání ve výši 22.200 
Kč) v k. ú. Malá Veleň, okres Děčín

6. Poskytnutí daru poskytnutí daru (převod) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého 
kraje, hospodaření SÚS ÚK obci Lobendava (pozemky o 
výměře 199 m2) v k. ú. Severní, okres Děčín 

7. Poskytnutí daru poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městysi Cítoliby 
(pozemky pod lampami veřejného osvětlení o výměře 5 m2) v 
k. ú. Cítoliby, okres Louny

8. Poskytnutí daru poskytnutí daru (převod) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého 
kraje, hospodaření SÚS ÚK obci Podbořanský Rohozec 
(pozemek pod chodníkem o výměře 226 m2) v k. ú. 
Podbořanský Rohozec, okres Louny

9. Poskytnutí daru poskytnutí daru (převod) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého 
kraje, hospodaření SÚS ÚK obci Zbrašín (pozemek pod 
chodníkem a stáním pro OA o výměře 59 m2) v k. ú. Zbrašín, 
okres Louny

10. Poskytnutí daru poskytnutí daru (převod) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého 
kraje, hospodaření SÚS ÚK, městu Litvínov (pozemek pro 
stavbu „K1710 Demolice a výstavba nového mostu přes 
Janovský potok v ul. K. H. Borovského v Litvínově a SO 03 
Veřejné osvětlení ke stavebním úpravám komunikace ul. 
Lidická“ o výměře 7 m2) v k. ú. Janov u Litvínova, okres Most

11. Poskytnutí daru poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městu Meziboří 
(pozemky pro stavbu „Komunikace pro pěší mezi městy 
Litvínov a Meziboří- II. etapa“ o výměře 1994 m2) v k. ú. 
Meziboří u Litvínova, okres Most

12. Poskytnutí daru poskytnutí daru (převod) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého 
kraje, hospodaření ZZS ÚK ŘSD ČR (pozemek o výměře 21 
m2 pod silnicí I/30) v k. ú. Ústí nad Labem, okres Ústí nad 
Labem



13. Poskytnutí daru poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městu Chlumec 
(těleso komunikace a pozemky o výměře 6 109 m2 pod 
komunikací) v k. ú. Žandov u Chlumce a Chlumec u 
Chabařovic, okres Ústí nad Labem 

14. Poskytnutí daru poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městu Chlumec 
(pozemky o výměře 223 m2 pod chodníkem) v k.ú. Stradov u 
Chabařovic, okres Ústí nad Labem 

15. Poskytnutí daru poskytnutí daru (převod) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého 
kraje, hospodaření SÚS ÚK obci Hřensko (nevyužitelný 
pozemek o výměře 372 m2) v k. ú. Hřensko, okres Děčín 

16. Poskytnutí daru poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městu Dolní 
Poustevna (pozemky pod chodníky o výměře 1130 m2) v k. ú. 
Dolní Poustevna, okres Děčín

17. Poskytnutí daru poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městu Šluknov 
(pozemky pro autobusovou zastávku o výměře 32 m2) v k. ú. 
Šluknov, okres Děčín

18. Přijetí daru bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM a 
schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – 
pozemek v k.ú. Teplice o výměře 117 m2, silnice č. III/25328, 
okres Teplice 

19. Přijetí daru bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM a 
schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – 
pozemek v k.ú. Mastířovice o výměře 21 m2, silnice č. 
III/26115, okres Litoměřice 

20. Přijetí daru bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM a 
schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – 
pozemek v k.ú. Jeníkov u Duchcova o výměře 85 m2, silnice 
č. III/25342, okres Teplice 

21. Přijetí daru bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM a 
schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – 
pozemek v k.ú. Radešín u Lipové o výměře 10 m2, silnice č. 
III/26037, okres Ústí nad Labem 

22. Přijetí daru bezúplatný převod (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – Státní 
pozemkový úřad–pozemky v k.ú. Hrdlovka-Nový Dvůr o 
výměře 52 m2, silnice č. III/2569, okres Teplice 

23. Přijetí daru bezúplatný převod (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření Krajské majetkové od ČR, 
Státního pozemkového úřadu a schválení smlouvy o 
bezúplatném převodu a o zřízení věcného práva – pozemky v 
k.ú. Přerov u Těchlovic, k.ú Těchlovice nad Labem, k.ú. 
Křešice u Děčína, k.ú. Boletice nad Labem, k.ú. Prostřední 
Žleb o výměře 3106 m2, po kolaudaci stavby “Labská stezka 
č. 2 – etapa 2b“, okres Děčín



24. Přijetí daru bezúplatný převod (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM a 
schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí – 
pozemky v k.ú. Bílina o výměře 2460 m2, silnice č. III/2538 a 
č. III/25316, okres Teplice 

25. Přijetí daru bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM a 
schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – 
pozemek v k.ú. Litoměřice o výměře 79 m2, silnice č. II/261, 
okres Litoměřice 

26. Přijetí daru bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM a 
schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – 
pozemek v k.ú. Jiříkov o výměře 14 m2, silnice č. III/26328, 
okres Děčín 

27. Přijetí daru bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM a 
schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – 
pozemek v k.ú. Mstišov o výměře 4118 m2, silnice č. III/00822, 
okres Teplice 

28. Přijetí daru bezúplatný převod (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví 
Ústeckého kraje, předání majetku k hospodaření SÚS ÚK od 
ČR, Lesy ČR – pozemky v k.ú. Místo, k.ú. Úbočí u Výsluní, 
k.ú. Prunéřov a k.ú. Petlery o výměře 1575 m2, silnice č. 
III/22318 a č. III/22316, úhrada nákladů spojených s převodem 
ve výši 5.025,--Kč, okres Chomutov 

29. Přijetí daru bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM a 
schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité věci – 
pozemek v k.ú. Hrdlovka-Nový Dvůr o výměře 152 m2, silnice 
č. III/2569, okres Teplice 

30. Přijetí daru bezúplatný převod (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM a 
schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí – 
pozemky v k.ú. Všemily o výměře 5001 m2, silnice č. 
III/25854, okres Děčín 

31. Přijetí daru bezúplatný převod (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM a 
schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí – 
pozemky v k.ú. Ústí nad Labem o výměře 311 m2, silnice č. 
II/613, okres Ústí nad Labem 

32. Přijetí daru přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého 
kraje, hospodaření Oblastního muzea v Děčíně od města 
Varnsdorf (pozemek o výměře 374 m2) v k. ú. Varnsdorf, okres 
Děčín

33. Směna směna nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem - pozemek o 
výměře 3403 m2 a městem Krupka - pozemek pod 
komunikací č. III/25348 o výměře 3681 m2 v k. ú. Fojtovice u 
Krupky, bez doplatku rozdílu ceny, okres Teplice

34. Směna směna nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem - pozemek o 
výměře 45 m2 a obcí Čeradice - pozemek pod komunikací č. 
III/22523 o výměře 36 m2 v k. ú. Čeradice u Žatce, bez 
doplatku rozdílu ceny, okres Louny



35. Směna směna nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem (pozemek o 
výměře 10 m2 – zahrada) a V.B. (pozemek o výměře 10 m2 – 
pod komunikací III/22321) bez doplatku v k. ú. Zelená, okres 
Chomutov

36. Směna budoucí směna nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem 
(pozemky pro rekonstrukci pivovaru o výměře max. 261 m2) a 
městem Šluknov (pozemky o výměře max. 259 m2) v k. ú. 
Šluknov, okres Děčín

37. Směna směna nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem (pozemky pod 
chodníky o výměře 1704 m2) a obcí Lipová (pozemky pod 
silnicí III/26610 o výměře 545 m2) v k. ú. Lipová u Šluknova, 
bez doplatku, okres Děčín

38. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje od P. S. a V. S. - pozemky o 
výměře 27 m2 v k. ú. Habřina u Úštěku, silnice č. II/260 - 
kupní cena 2.700,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

39. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité věci do 
vlastnictví Ústeckého kraje od M. Z. - pozemek o výměře 203 
m2 v k. ú. Lovečkovice, silnice č. II/260 - kupní cena 
20.300,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

40. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje od Biskupství litoměřického - 
pozemky o výměře 366 m2 v k. ú. Litoměřice, silnice č. II/261 - 
kupní cena 36.600,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

41. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité věci do 
vlastnictví Ústeckého kraje od Římskokatolické farnosti 
Libochovany-pozemek o výměře 22 m2 v k. ú. Řepnice, silnice 
č. II/261 - kupní cena 2.200,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres 
Litoměřice

42. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité věci do 
vlastnictví Ústeckého kraje od V. CH. - pozemek o výměře 5 
m2 v k. ú. Libochovany, silnice č. II/261 - kupní cena 500,00 
Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

43. Nákup schválení kupní smlouvy k převodu nemovité věci od 
ČR-ÚZSVM - pozemek pod odpočívkou u cyklostezky o 
výměře 71 m2 v k. ú. Křešice u Děčína, kupní cena 6.100,00 
Kč (86,00 Kč/m2), okres Děčín

44. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité věci do 
vlastnictví Ústeckého kraje od G. A. a I. L. - pozemek o 
výměře 162 m2 v k. ú. Litoměřice, silnice č. II/261 - kupní cena 
16.200,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

45. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité věci do 
vlastnictví Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od 
spoluvlastníků I. H. (podíl 1/2) a H. Ž. (podíl 1/2) (pozemek pro 
stavbu hrazenou z IROP „Reko silnice II/263 hranice okresu 
Česká Lípa – Česká Kamenice“ o výměře 1 m2 za celkovou 
kupní cenu 1.200,-Kč, 1.000,-Kč/m2 + 200,- Kč administrativní 
náklady) v k. ú. Česká Kamenice, okres Děčín

46. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje od spol. AGRO Hoštka a.s. - 
pozemky o výměře 2170 m2 v k. ú. Hoštka, k. ú. Svařenice a 
k. ú. Vrutice, silnice č. II/261 - kupní cena 217.000,00 Kč 
(100,00 Kč/m2), okres Litoměřice



47. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité věci do 
vlastnictví Ústeckého kraje od M. B., K. H., M. K. a Z. L., 
pozemek o výměře 479 m2 v k. ú. Křešice u Litoměřic, silnice 
č. II/261 - kupní cena 47.900,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres 
Litoměřice

48. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje od spol. EUROVIA Kamenolomy, 
a.s. - pozemky o výměře 815 m2 v k. ú. Církvice a k. ú. 
Libochovany, silnice č. II/261 - kupní cena 81.500,00 Kč 
(100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

49. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje od L. F., pozemky o výměře 430 
m2 v k. ú. Hoštka a k.ú. Svařenice, silnice č. II/261 - kupní 
cena 43.000,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

50. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité věci do 
vlastnictví Ústeckého kraje od B. H., pozemek o výměře 187 
m2 v k. ú. Libochovany, silnice č. II/261 - kupní cena 
18.700,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

51. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje od obce Velké Žernoseky - 
pozemky o výměře 408 m2 v k. ú. Velké Žernoseky, silnice č. 
II/261 - kupní cena 40.800,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres 
Litoměřice

52. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje od obce Vrbice, pozemky o výměře 
258 m2 v k. ú. Mastířovice, silnice č. II/261 - kupní cena 
25.800,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

53. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje od obce Žalhostice, pozemky o 
výměře 196 m2 v k. ú. Žalhostice, silnice č. II/261 - kupní cena 
19.600,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

54. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje od Z. P. a R. P., pozemky o výměře 
1204 m2 v k. ú. Vrutice, silnice č. II/261 - kupní cena 
120.400,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

55. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité věci do 
vlastnictví Ústeckého kraje od V. P., pozemek o výměře 9 m2 v 
k. ú. Libochovany, silnice č. II/261 - kupní cena 900,00 Kč 
(100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

56. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité věci do 
vlastnictví Ústeckého kraje od Z. V., pozemek o výměře 22 m2 
v k. ú. Polepy, silnice č. II/261 - kupní cena 2.200,00 Kč 
(100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

57. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité věci do 
vlastnictví Ústeckého kraje od P. V., pozemek o výměře 348 
m2 v k. ú. Hoštka, silnice č. II/261 - kupní cena 34.800,00 Kč 
(100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

58. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité věci do 
vlastnictví Ústeckého kraje od R. Z. a M. Z., pozemek o 
výměře 279 m2 v k. ú. Vrutice, silnice č. II/261 - kupní cena 
27.900,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice



59. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje od města Hoštka pozemky o 
výměře 869 m2 v k.ú. Malešov u Hoštky a k.ú. Střížovice u 
Snědovic, silnice č. III/2691 - kupní cena 52.140,--Kč 
(60,--Kč/m2), okres Litoměřice 

60. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité věci do 
vlastnictví Ústeckého kraje od obce Markvartice pozemek o 
výměře 1608 m2 v k.ú. Markvartice u Děčína, silnice č. 
III/26223 - kupní cena 96.480,--Kč (60,--Kč/m2), okres Děčín

61. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje od M.J., M.R. a R.J - pozemky o 
výměře 2395 m2 v k.ú. Smolnice u Loun, silnice č. III/22940 - 
kupní cena 143.700,--Kč (60,--Kč/m2), okres Louny

62. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje od M.K. - pozemky o výměře 
588m2 v k.ú. Čeradice u Žatce, silnice č. III/22523 - kupní 
cena 35.280,--Kč (60,--Kč/m2), okres Louny 

63. Nákup majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité věci do 
vlastnictví Ústeckého kraje od města Česká Kamenice 
pozemek o výměře 155 m2 v k.ú. Česká Kamenice, silnice č. 
III/26322 - kupní cena 9.300,--Kč (60,--Kč/m2), okres Děčín

64. Nákup nákup (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje, 
hospodaření KM od P.O. (pozemky o výměře 149120 m2 za 
cenu 3.289.801,- Kč – cena sjednaná) v k. ú. Kadaň, okres 
Chomutov

65. Nákup nákup (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje, 
hospodaření SÚS ÚK, od společnosti Lesy JEZEŘÍ, k. s. 
(pozemky pro stavbu „Rekonstrukce mostních objektů 
Želenice, Kyjice a Nová Ves v Horách – 3. část – 
Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách“ o výměře 
102 m2 za 4.000,- Kč) v k. ú. Mikulovice v Krušných horách a 
k.ú. Černice u Horního Jiřetína, okres Most

66. Nákup nákup (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje, 
hospodaření příspěvkové organizace DOZP Ústí nad Labem 
od města Trmice (pozemek o výměře 1257 m2 za 632.130, 
Kč, 502,88 Kč/m2) v k. ú. Trmice, okres Ústí nad Labem

67. Nákup nákup (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje, 
hospodaření SOŠ Rumburk od města Rumburk (budova s 
pozemkem o výměře 194 m2 za 1.838.000 Kč) v k. ú. 
Rumburk, okres Děčín

68. Ostatní neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj podle § 101 
zákona č. 183/2006 Sb. (pozemek o výměře 35778 m2) v k.ú. 
Kadaň, okres Chomutov

69. Ostatní změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
078/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020, okres Louny



Podbod č. 1. prodej (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření Krajské majetkové 
státnímu podniku Povodí Ohře s. p. (pozemky o 
výměře 222 m2 za 34.809,50 Kč) v k. ú. Březiny u 
Děčína, okres Děčín

Blok: Prodej

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.9.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ schválených 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.

2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje státnímu podniku Povodí Ohře s. p., se 
sídlem: Bezručova 4219, 43003 Chomutov, IČO: 70889988, a to:
- pozemek: p.č. 241/2 o výměře 186 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace (oddělen z pozemku p.č. 241 o výměře 228 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení 
pozemku č. 819-54/2020 ze dne 25.3.2019)
- pozemek: p.č. 848/9 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 848/10 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
(odděleny z pozemku p.č. 848/5 o výměře 866 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 
819-54/2020 ze dne 25.3.2019 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru 
nemovitostí)
- pozemek: p.č. 860/7 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 
(oddělen z pozemku p.č. 860/6 o výměře 839 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 
819-54/2020 ze dne 25.3.2019)
obec Děčín, k. ú. Březiny u Děčína, zapsaných na LV č. 1155 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Děčín pro Ústecký kraj, za kupní cenu 34.809,60 Kč (dle ZP č. 5896-13/20 ze dne 
10. 3. 2020) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Krajská 
majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 400 03, Ústí nad Labem 3 - Střekov, 
IČO: 00829048.

Žadatel: Povodí Ohře s. p., Bezručova 4219, 43003 Chomutov, IČO: 70889988

Důvodová zpráva:
Na pozemcích je vybudovaná cyklostezka, jejich oddělené části však nezasahují přímo do komunikace 
cyklostezky. Části pozemků, které budou předmětem převodu jsou dotčeny stavbou „Oprava PB zdi 
Ploučnice v Březinách nad mostem (ř. km 3,900 – 4,515“, jejímž investorem je Povodí Ohře s. p. Kupní cena 
činí 34.809,60 Kč a je stanovena znaleckým posudkem č. 5896-13/20 ze dne 10. 3. 2020 vyhotoveným 
znalcem Pavlem Rejnem. Znalecký posudek byl vyhotoven na náklady kupujícího. Kupní cena činí 156,80 
Kč/m2, 222 m2 tj. 34.809,60 Kč.
Znalecký posudek byl předložen majetkové komisi k nahlédnutí.
Záměr prodeje byl zveřejněn od 14. 5. 2020 do 16. 6. 2020.



Vyjádření odborů:
Vyjádření Krajská majetková p.o.: souhlasí s převodem.
Vyjádření odboru RR: souhlasí se stavbou.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 050/104R/2020

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 005/32MAJ/2020

Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 2. prodej (převod) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého 
kraje, hospodaření SÚS ÚK P.H. a A.H. (pozemek o 
výměře 100 m2) v k. ú. Petlery, okres Chomutov

Blok: Prodej

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 7.6.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ schválených 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
prodeji (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje 
************************************************************************************************* a to:
- pozemek: p.č. 1158/3 o výměře 100 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 
(pozemek oddělen z p.č. 1158/1 o výměře 25335 m2 dle geometrického plánu č. 189-16/2020 ze dne 
23.3.2020),
obec Domašín, k. ú. Petlery, zapsané na LV č. 104 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj za kupní cenu 11.000,- Kč (dle ZP č. 4689-39/2020 ze dne 28. 6. 
2020) a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 
00080837.

Žadatel: P.H. a A.H.

Důvodová zpráva:
Žadatelé, ****************************************************************************, požádali o koupi pozemku p. č. 
1158/3 k. ú. Petlery, který je předán k hospodaření Správě a údržbě silnic Ústeckého kraje, příspěvkové 
organizaci a je oddělen z p.č. 1158/1 k.ú. Petlery. Oddělený pozemek p.č. 1158/3 je pro SÚS ÚK, p. o. 
nepotřebným, jelikož leží mimo průjezdní úsek krajské komunikace. Pozemek sousedí s pozemky p. č. 1113/2 
a 1084/19 k. ú. Petlery a všechny dohromady budou tvořit jeden celek pro výstavbu rodinného domu. Vlastník 
pozemku p.č. 1113/2 je Státní pozemkový úřad, se kterým jsou žadatelé v kontaktu ve věci vykoupení 
pozemku do jejich vlastnictví. Vlastník p. č. 1084/19 jsou rodinní příslušníci 
******************************************************. Geometrický plán pro rozdělení pozemku č. 189-16/2020 ze 
dne 23. 3. 2020 byl vyhotoven na náklady žadatelů. Kupní cena (cena obvyklá – tržní) ve výši 11.000,-- Kč 
(110,- Kč/m2) byla stanovena znaleckým posudkem č. 4689-39/2020 ze dne 28. 6. 2020 znalcem Zbyškem 
Vlasákem. Znalecký posudek byl vyhotoven na náklady žadatele a pozemek není dosud žadateli užíván. S 
kupní cenou žadatel souhlasí. Znalecký posudek byl předložen majetkové komisi k nahlédnutí. O záměru 
prodeje nemovité věci bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne 3. 6. 2020, usnesením č. 102/100R/2020 
a byl zveřejněn na úřední desce v době od 26. 6. 2020 do 28. 7. 2020.

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK, p. o: souhlasí s prodejem.
Vyjádření odboru DS: souhlasí s prodejem.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí s prodejem.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 012/33MAJ/2020

Referent: Sečanská Iveta



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 3. prodej (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření Krajské majetkové, do 
vlastnictví ARMEX Oil, s.r.o. (pozemky o výměře 559 
m2 za 94.790,- Kč) v k. ú. Jiříkov, okres Děčín

Blok: Prodej

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 9.2 black.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 9.3.pdf znalecký posudek U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ schválených 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje do vlastnictví ARMEX Oil, s.r.o., se sídlem: 
Mánesova 2022/13, Děčín VI-Letná, 405 02 Děčín, IČ: 25403460, a to:
- pozemek: st. 1713/4 o výměře 65 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití: 
zbořeniště
- pozemek: p. č. 6361/2 o výměře 235 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 6361/7 o výměře 259 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace (oddělen z pozemku p. č. 6361/4 o výměře 343 m2 geometrickým plánem č. 1599-9/2020 ze 
dne 23. 2. 2020)
obec Jiříkov, k. ú. Jiříkov, zapsaných na LV č. 1523 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj za kupní cenu 94.790,- Kč (dle ZP č. 5419-096/20 + ostatní náklady ve 
výši 2.000,- Kč – viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové 
organizace Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad 
Labem 3 – Střekov, IČ: 00829048.

Žadatel: ARMEX Oil, s.r.o.

Důvodová zpráva:
Ústecký kraj se stal ve 12/2008 na základě Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí vlastníkem tzv. 
bývalého hraničního přechodu v k. ú. Jiříkov. Ústecký kraj se zavázal, že nemovité věci nepřevede na nikoho 
jiné kromě státu po dobu 10 let od nabytí vlastnického práva a v případě, že bude znovu zavedena ochrana 
státní hranice, umožní nabyvatel bezplatně užívat tyto nemovitosti. Tento závazek byl splněn v 12/2018. K 
nemovitým věcem bývalého hraničního přechodu není uzavřen žádný smluvní vztah.
Společnost ARMEX Oil, s.r.o. požádala o převod pozemků, které sousedí s pozemky v jejich vlastnictví, na 
kterých plánuje výstavbu čerpací stanice a přístup na veřejnou komunikaci je přes pozemky kraje, které 
požaduje odkoupit. Po zvážení bylo navrženo této žádosti vyhovět s tím, že pozemek p.č. 6361/4 bude 
rozdělen tak, aby část pozemku sloužila pro vlastníka domu č.p. 617 – viz zákres. Žadatel na své náklady 
nechal zpracovat Geometrický plán pro rozdělení pozemku č. 1599-9/2020 ze dne 23. 2. 2020, který 
specifikuje předmětnou část jako pozemek p. č. 6361/7 o výměře 259 m2.
Cena obvyklá dle znaleckého posudku č. 5419-096/20 zpracovaným Mgr. Otou Zemanem byla stanovena na 
92.790,- Kč (posudek byl zpracován na náklady kraje a je přílohou tohoto materiálu). Náklady na zpracování 
znaleckého posudku činí 2.000,- Kč. V souladu se stanoviskem daňového poradce nebude k výsledné kupní 
ceně ve výši 94.790,- Kč připočtena DPH.
O záměru prodeje bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 069/88R/2020 ze dne 19. 2. 2020. 
Záměr byl zveřejněn od 5. 3. 2020 do 5. 4. 2020.



Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o prodeji.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 010/33MAJ/2020

Referent: Ing. Zeilerová Vladislava

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 4. prodej (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje investorovi SPZ Triangle společnosti 
CTP Bohemia North (pozemky o výměře 5.915 m2 za 
29.575 EUR + DPH, 5 EUR/1 m2) v k. ú. Staňkovice u 
Žatce, okres Louny

Blok: Prodej

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 1.1.pdf Smlouva o koupi nemovitých věcí U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 1.2.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ schválených 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.

2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
o prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti CTP Bohemia North, spol. s 
r.o., se sídlem Humpolec, Central Trade Park D1 1571, PSČ: 396 01, IČ: 08783233, a to:
- pozemek: st.p.č. 365 o výměře 459 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří,
na pozemku stojí stavba: bez čp/če, výroba, LV 125 k.ú. Nehasice
- pozemek: p.p.č. 1010/23 o výměře 1687 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 1010/56 o výměře 210 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 1010/57 o výměře 432 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p.p.č. 1010/58 o výměře 962 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: zeleň
- pozemek: p.p.č. 1010/59 o výměře 2165 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
obec Staňkovice, k. ú. Staňkovice u Žatce, zapsaných u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Žatec pro Ústecký kraj za kupní cenu 29.575,- EUR + DPH (dle Smlouvy o budoucí smlouvě o 
koupi pozemků č. 582/2006 ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2016).

B) souhlasí

 se zněním Smlouvy o koupi nemovitých věcí dle přílohy č. 1.1 tohoto usnesení, týkající se převodu 
nemovitých věcí dle bodu A) 2. tohoto usnesení.

Žadatel: majetkový odbor.



Důvodová zpráva:
Na základě Smlouvy o budoucí smlouvě o koupi pozemků č. 582/2006 ze dne 1. 7. 2006 ve znění jejího 
dodatku č. 1 ze dne 30. 5. 2016 (dále jen „Smlouva“) uzavřené mezi Ústeckým krajem a investorem SPZ 
Triangle (IPS AlphaTechnology Europe s.r.o., od r. 2010 pod názvem Panasonic Liquid Display Czech, s.r.o., 
v r. 2013 převzala výrobní závod CTP Property IX, a.s., od 1. 1. 2020 je jejím nástupcem CTP Bohemia North, 
spol. s r.o.) se kraj zavázal uzavřít s investorem kupní smlouvu na koupi tzv. církevních pozemků 
(blokovaných v minulosti pro církev) za podmínky, že kraj se stane jejich vlastníkem.
Ústecký kraj se ke dni 9. 6. 2020 stal vlastníkem pozemků uvedených výše v usnesení o výměře celkem 
5.915 m2. Tyto pozemky jsou v areálu závodu společnosti CTP Bohemia North, spol. s r.o. a jsou z části 
zastavěny budovou závodu a parkovištěm a komunikacemi.
Dle Smlouvy byla sjednána kupní cena ve výši 5 EUR/m2, celkem tedy 29.575 EUR. Dále se dle ustanovení 
Smlouvy smluvní strany zavázaly uzavřít kupní smlouvu do 90 dnů ode dne, kdy se kraj stane vlastníkem 
pozemků a dle právního řádu České republiky bude oprávněn s nimi nakládat. Vlastnické právo pro Ústecký 
kraj k uvedeným pozemkům bylo do katastru nemovitostí zapsáno dne 30. 6. 2020, smlouvu je třeba uzavřít 
do 28. 9. 2020. Závazek byl sjednán pro obě smluvní strany pod sankcí.
O záměru prodeje rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 063/103R/2020 ze dne 1. 7. 2020. Záměr byl 
zveřejněn od 3. 7. 2020 do 3. 8. 2020.

Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SPZ Triangle, p.o.: souhlasí s navrženým.
Vyjádření odboru KR: souhlasí.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 011/33MAJ/2020

Referent: Bezděková Jana

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 5. prodej (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK společnosti 
Weiss spol. s r. o. (pozemky uvnitř dobývacího 
prostoru kamenolomu Soutěsky o výměře 1567 m2 za 
123.140 Kč vč. náhrady za užívání ve výši 22.200 Kč) v 
k. ú. Malá Veleň, okres Děčín

Blok: Prodej

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 6.8.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

1. o výjimce z „Pravidel pro prodej nemovitostí a jejich částí z majetku Ústeckého kraje“ schválených 
usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 66/14Z/2010 ze dne 5. 5. 2010.
2. dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
prodeji (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje společnosti WEISS spol. s r. o., se sídlem: 
Mírové nám. 4, 40502 Děčín 4, IČO: 44564015, a to:
- pozemek: p. č. 1019 o výměře 396 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: dobývací prostor
- pozemek: p. č. 1021/1 o výměře 1017 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda
- pozemek: p. č. 1056/1 o výměře 148 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p. č. 1067/6 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
obec Malá Veleň, k. ú. Malá Veleň, zapsaných na LV č. 113 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj za kupní cenu 123.140 Kč (dle ZP č. 2330-031-2020 ze dne 
5. 6. 2020 plus ostatní náklady ve výši 4.840 Kč – viz důvodová zpráva) a vyjmutí uvedených nemovitých 
věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.
3. o náhradě za užívání pozemku p. č. 1056/1 uvedeného v bodě A) 2. kupujícím - společností WEISS 
spol. s r. o. bez právního důvodu za období tří let zpětně od data účinnosti smlouvy ve výši 22.200 Kč.

Žadatel: WEISS spol. s r. o., se sídlem: Mírové nám. 4, 40502 Děčín 4, IČO: 44564015

Důvodová zpráva:
Společnost WEISS spol. s r. o. požádala o odprodej pozemků uvnitř dobývacího prostoru kamenolomu 
Soutěsky v katastrálním území Malá Veleň o celkové výměře 1567 m2 ve vlastnictví Ústeckého kraje (u 
silnice č. II/262 ve vlastnictví kraje).
Vyjádření žadatele: Důvodem žádosti je skutečnost, že jako současný provozovatel lomu Soutěsky má 
společnost, v rámci řádně povolené hornické činnosti, zákonnou povinnost provést rekultivaci lomu. 
Předmětné pozemky se nacházejí v sousedství lomu a navazují na pozemky vlastněné a jejich nabytí by 
usnadnilo budoucí rekultivační práce.
Cena v místě a čase obvyklá dle Znaleckého posudku č. 2330-031-2020 znalce Romana Širokého ze dne 5. 
6. 2020 činí 118.300 Kč (75,50 Kč/m2). K této částce je připočítána částka za jeho zpracování ve výši 4.840 
Kč. Kupní cena tedy činí 123.140 Kč.
Dále bude sjednána náhrada za užívání nemovité věci, a to pozemku p. č. 1056/1, bez právního důvodu za 
období tří let zpětně ve výši 22.200 Kč (10 % z ceny pozemku (74.000 Kč) krát 3 roky), jelikož žadatel tento 
pozemek již užívá – jedná se o příjezdovou cestu do areálu lomu
Celková částka tedy činí 145.340 Kč.
O záměru prodeje bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 060/97/2020 ze dne 29. 4. 2020. 
Záměr byl zveřejněn od 12. 5. 2020 do 12. 6. 2020.



Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: souhlasí prodejem pozemků, jelikož navazují na dobývací prostor.
Vyjádření odboru DS: v souladu se stanoviskem správce souhlasí s prodejem.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí s prodejem i s náhradou za užívání. Pozemky navazují na lom Soutěsky, 
který provozuje žadatel, a jsou pro SÚS ÚK zcela nevyužitelné.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Postlová Tereza

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 6. poskytnutí daru (převod) nemovité věci z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK obci Lobendava 
(pozemky o výměře 199 m2) v k. ú. Severní, okres 
Děčín 

Blok: Poskytnutí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 4.1.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Lobendava, se sídlem: 
Lobendava 271, 407 84 Lobendava, IČO: 00555983, a to:
- pozemek: p.č. 73/10 o výměře 111 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p.č. 1860/2 o výměře 50 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p.č. 1951/2 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: koryto vodního 
toku přirozené nebo upravené
obec Lobendava, k. ú. Severní, zapsané na LV č. 113 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Rumburk pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové 
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 
3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

Žadatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o., Ruská 260/13, 417 03 Dubí, IČ: 00080837

Důvodová zpráva:
V souvislosti s vypořádáním pozemků v dané oblasti, byl odbor MAJ upozorněn Správou a údržbou silnic ÚK, 
p.o. na pozemky přilehlé k místní cyklostezce, která je ve vlastnictví obce Lobendava. Cyklostezka bývala 
dříve prodloužením místní komunikace – silnice. Po dokončení investiční akce „REKO silnice II/267 Dolní 
Poustevna – Lobendava/Severní“, byla na této části slepé silnice zřízena cyklostezka, která byla předána 
spolu s pozemky do vlastnictví obce Lobendava. Tyto pozemky jsou pro SÚS ÚK nepotřebné, z důvodu jejich 
polohy mimo silnici.
O záměru darování rozhodla Rada Ústeckého kraje dne 22. 7. 2020. Záměr darování byl zveřejněn v období 
od 24. 7. 2020 do 26. 8. 2020. Celková účetní hodnota daru k 9. 6. 2020 činí 34.968,08 Kč.

Vyjádření odborů:
Správce SÚS ÚK, p.o. navrhuje vypořádat, odbor DS souhlasí, odbor MAJ souhlasí

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 022/33MAJ/2020

Referent: Bořková Jaroslava

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 7. poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městysi Cítoliby 
(pozemky pod lampami veřejného osvětlení o výměře 5 
m2) v k. ú. Cítoliby, okres Louny

Blok: Poskytnutí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 7.1.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městysi Cítoliby, se sídlem 
Zeměšská 219, 439 02 Cítoliby, IČ: 00556262, a to:
- pozemek: p.č. 796/1 díl „a+b“ o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace (pozemek oddělen z p. č. 796/1 o výměře 20443 m2 geometrickým plánem č. 877-14/2020 ze 
dne 11.2.2020),
- pozemek: p.č. 796/1 díl „c“ o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace (pozemek oddělen z p. č. 796/1 o výměře 20443 m2 geometrickým plánem č. 877-14/2020 ze 
dne 11.2.2020),
- pozemek: p.č. 1246 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 
(pozemek oddělen z p. č. 796/1 o výměře 20443 m2 geometrickým plánem č. 877-14/2020 ze dne 
11.2.2020),
obec Cítoliby, k. ú. Cítoliby, zapsaných na LV č. 583 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové 
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, 
Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.

Žadatel: Městys Cítoliby.

Důvodová zpráva:
Městys Cítoliby požádal o převod pozemků pod lampami veřejného osvětlení ve vlastnictví městyse. 
Pozemky p.č. 796/1 díl „a+b“, 796/1 díl „c“ a p.č. 1246 byly odděleny z p.č. 796/1 k.ú. Cítoliby geometrickým 
plánem č. 877-14/2020 ze dne 11. 2. 2020. Pozemek je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Správa 
a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. Geometrický plán byl vyhotoven na náklady městyse. Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje, p. o., které je pozemek předán k hospodaření, s darováním souhlasí. O záměru 
darování nemovitých věcí bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne 29. 4. 2020, usnesením č. 
066/97R/2020. Záměr darování byl zveřejněn na úřední desce od 4. 6. 2020 do 6. 7. 2020.

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK, p. o.: souhlasí s darováním.
Vyjádření odboru DS: souhlasí s darováním.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí s darováním.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 011/32MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 055/104R/2020

Referent: Sečanská Iveta 



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 8. poskytnutí daru (převod) nemovité věci z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK obci 
Podbořanský Rohozec (pozemek pod chodníkem o 
výměře 226 m2) v k. ú. Podbořanský Rohozec, okres 
Louny

Blok: Poskytnutí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 7.2.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Podbořanský Rohozec, se 
sídlem Podbořanský Rohozec 6, PSČ: 441 01 Podbořanský Rohozec, IČO: 00556408, a to:
- pozemek: p.č. 928/3 o výměře 226 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace (pozemek oddělen z p. č. 928/1 o výměře 1743 m2 geometrickým plánem č. 160-5865/2019 
ze dne 13.1.2020),
obec Podbořanský Rohozec, k. ú. Podbořanský Rohozec, zapsané na LV č. 71 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z 
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.

Žadatel: Obec Podbořanský Rohozec.

Důvodová zpráva:
Obec Podbořanský Rohozec požádala o převod pozemku pod chodníkem - p. č. 928/3 k. ú. Podbořanský 
Rohozec, který byl oddělen z p. č. 928/1 geometrickým plánem č. 160-5865/202019 ze dne 13. 1. 2020. 
Pozemek je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. 
Geometrický plán byl vyhotoven na náklady obce. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., které je 
pozemek předán k hospodaření, s darováním souhlasí. O záměru darování nemovité věci bylo rozhodnuto 
Radou Ústeckého kraje dne 29. 4. 2020, usnesením č. 067/97R/2020. Záměr darování byl zveřejněn na 
úřední desce od 4. 6. 2020 do 6. 7. 2020.

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK, p. o.: souhlasí s darováním.
Vyjádření odboru DS: souhlasí s darováním.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí s darováním.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 012/32MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 056/104R/2020

Referent: Sečanská Iveta

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 9. poskytnutí daru (převod) nemovité věci z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK obci Zbrašín 
(pozemek pod chodníkem a stáním pro OA o výměře 59 
m2) v k. ú. Zbrašín, okres Louny

Blok: Poskytnutí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 7.5.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Zbrašín, se sídlem Zbrašín 23, 
440 01 Louny, IČO: 00556491, a to:
- pozemek: p.č. 662/7 o výměře 59 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 
(pozemek oddělen z p. č. 662 o výměře 28450 m2 geometrickým plánem č. 348-65/2019 ze dne 
22.10.2019),
obec Zbrašín, k. ú. Zbrašín, zapsané na LV č. 417 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Louny pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové 
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260/13, 
Pozorka, 417 03 Dubí, IČO: 00080837.

Žadatel: obec Zbrašín.

Důvodová zpráva:
Obec Zbrašín požádala o převod pozemku p. č. 662/7 pod chodníkem a stáním pro osobní automobily obce, 
který byl oddělen z p. č. 662 k. ú. Zbrašín geometrickým plánem č. 348-65/2019 ze dne 22. 10. 2019. 
Pozemek je předán k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. 
Geometrický plán byl vyhotoven na náklady obce. Jelikož pozemek leží mimo průjezdní úsek krajské 
komunikace, Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o. s darováním souhlasí. O záměru darování 
nemovité věci bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne 3. 6. 2020, usnesením č. 114/100R/2020. Záměr 
darování byl zveřejněn na úřední desce od 26. 6. 2020 do 28. 7. 2020.

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK, p. o.: souhlasí s darováním.
Vyjádření odboru DS: souhlasí s darováním.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí s darováním.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 023/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Sečanská Iveta

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 10
.

poskytnutí daru (převod) nemovité věci z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK, městu Litvínov 
(pozemek pro stavbu „K1710 Demolice a výstavba 
nového mostu přes Janovský potok v ul. K. H. 
Borovského v Litvínově a SO 03 Veřejné osvětlení ke 
stavebním úpravám komunikace ul. Lidická“ o výměře 
7 m2) v k. ú. Janov u Litvínova, okres Most

Blok: Poskytnutí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 9.1.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje městu Litvínov, se sídlem náměstí 
Míru 11, 436 01 Litvínov, IČ: 00266027, a to:
- pozemek: p.č. 968/13 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, ostatní komunikace (oddělen z 
pozemku p.č. 968/1 o výměře 2679 m2 geometrickým plánem č. 843-32/2020 ze dne 28. 2. 2020)
obec Litvínov, k. ú. Janov u Litvínova, zapsané na LV č. 431 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové 
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 
3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

Žadatel: město Litvínov, SÚS ÚK

Důvodová zpráva:
Město Litvínov v roce 2018 začalo připravovat realizaci stavby „K1710 Demolice a výstavba nového mostu 
přes Janovský potok v ul. K. H. Borovského v Litvínově a SO 03 Veřejné osvětlení ke stavebním úpravám 
komunikace ul. Lidická“ a pro potřeby vydání stavebního povolení byla mezi městem Litvínov a Správou a 
údržbou silnic Ústeckého kraje uzavřena dne 27. 9. 2018 Smlouva o provedení stavby na komunikaci č. 
VIII/2001/2018.
Město Litvínov již tuto stavbu realizovalo, zajistilo zaměření Geometrickým plánem č. 843-32/2020, kdy 
dotčený krajský pozemek je označen jako pozemek p.č. 968/13 o výměře 7 m2 v k.ú. Janov u Litvínova. V 
souladu s uzavřenou Smlouvou o provedení stavby požádalo město Litvínov o majetkoprávní vypořádání 
předmětného pozemku.
Celková účetní hodnota předmětu daru: 21,67 Kč.
O záměru darování bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 116/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020. 
Záměr byl zveřejněn od 19. 6. 2020 do 20. 7. 2020.

Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: souhlasí se stavbou a převodem do vlastnictví města Litvínov.
Vyjádření odboru DS: souhlasí se stanoviskem správce.
Vyjádření odboru MAJ: doporučuje rozhodnout o poskytnutí daru městu Litvínov.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 018/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          



Referent: Ing. Zeilerová Vladislava

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 11. poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městu Meziboří 
(pozemky pro stavbu „Komunikace pro pěší mezi 
městy Litvínov a Meziboří- II. etapa“ o výměře 1994 m2) 
v k. ú. Meziboří u Litvínova, okres Most

Blok: Poskytnutí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název:                   U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Meziboří, se sídlem nám. 
8. května 341, 435 13 Meziboří, IČ: 00266086, a to:
- pozemek: p.č. 478/9 o výměře 63 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
- pozemek: p.č. 478/10 o výměře 1063 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
- pozemek: p.č. 478/11 o výměře 715 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
- pozemek: p.č. 478/12 o výměře 70 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
- pozemek: p.č. 478/13 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, silnice
(odděleny geometrickým plánem č. 839-28/2020 ze dne 18. 5. 2020 z pozemku p.č. 478/1 o výměře 12311 
m2)
- pozemek: p.č. 478/8 o výměře 42 m2, druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda
- pozemek: p.č. 478/14 o výměře 38 m2, druh pozemku: ostatní plocha, neplodná půda
(odděleny geometrickým plánem č. 839-28/2020 ze dne 18. 5. 2020 z pozemku p.č. 478/3 o výměře 4440 
m2, který bude po zápisu geometrického plánu č. 812-83/2018 ze dne 29. 11. 2018 specifikován jako 
pozemek p.č. 225/81)
obec Meziboří, k. ú. Meziboří u Litvínova zapsaných na LV č. 1933 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Most, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření 
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: 
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

Žadatel: město Meziboří

Důvodová zpráva:
Město Meziboří v roce 2016 začalo připravovat realizaci stavby „Komunikace pro pěší mezi městy Litvínov a 
Meziboří“ a pro potřeby vydání stavebního povolení byla s městem Meziboří uzavřena dne 6. 3. 2017 
smlouva o budoucí darovací smlouvě č. 17/SML0574/BDS/MAJ.
Město Meziboří již zrealizovalo I. etapu této stavby „Komunikace pro pěší mezi městy Litvínov
a Meziboří“, kdy předmětem majetkoprávního vypořádání jsou pozemky p.č. 478/3 a díl „a“ v k.ú. Meziboří u 
Litvínova dle geometrického plánu č. 812-83/2019. Darovací smlouva byla uzavřena dne 27. 7. 2020 a v 
současné době je na příslušném katastrálním úřadě podán návrh na vklad vlastnického práva k těmto 
pozemkům pro město Meziboří. Tímto převodem vlastnického práva dojde současně k zápisu geometrického 
plánu č. 812-83/2019, dle kterého zbývající část pozemku p.č. 478/3 ve vlastnictví kraje se přisloučí k 
pozemku p.č. 225/81 v k.ú. Meziboří u Litvínova.
Nyní jsou předmětem majetkoprávního vypořádání pozemky dotčené II. etapou stavby „Komunikace pro pěší 
mezi městy Litvínov a Meziboří“, a to části pozemků p.č. 478/1 a p.č. 478/3 (225/81) v k.ú. Meziboří u 
Litvínova specifikované geometrickým plánem č. 839-28/2020, který byl vypracován před zápisem 
geometrického plánu č. 812-83/2019 do katastru nemovitostí a proto je zde používáno označení pozemku 
p.č. 478/3.
O záměru darování bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 117/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020. 
Záměr byl zveřejněn od 19. 6. 2020 do 20. 7. 2020.
Z důvodu velké rozlohy předmětných pozemků není přiložena fotodokumentace.



Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: souhlasí se stavbou a převodem do vlastnictví města Meziboří.
Vyjádření odboru DS: souhlasí se stanoviskem správce.
Vyjádření odboru MAJ: doporučuje rozhodnout o poskytnutí daru městu Meziboří.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Zeilerová Vladislava

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 12
.

poskytnutí daru (převod) nemovité věci z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření ZZS ÚK ŘSD ČR 
(pozemek o výměře 21 m2 pod silnicí I/30) v k. ú. Ústí 
nad Labem, okres Ústí nad Labem

Blok: Poskytnutí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 1.3.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, 
140 00 Praha 4, Na Pankráci 546/56, IČ: 65993390, a to:
- pozemek: p.č. 2749/2 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek 
je oddělen z p.p.č. 2749 geometrickým plánem č. 5305-181826/2019 ze dne 19. 9. 2019)
obec Ústí nad Labem, k. ú. Ústí nad Labem, zapsané na LV č. 3168 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z 
hospodaření příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková 
organizace, se sídlem Sociální péče 799/7A, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 00829013.

Žadatel: DOPRAVAPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČO: 
42767377 zastupující Ředitelství silnic a dálnic ČR na základě plné moci.

Důvodová zpráva:
ŘSD ČR, správa Chomutov při prověřování vlastnictví pozemků zastavěných silnicemi I. třídy zjistil, že část 
pozemku p.č. 2749, k.ú. Ústí nad Labem je zastavěna silnicí I/30. ŘSD ČR prostřednictvím společnosti 
DOPRAVAPROJEKT Ostrava a.s. požádalo o bezúplatné převedení silnicí zastavěné části pozemku o 
výměře 21 m2 do vlastnictví ČR – ŘSD ČR.
O záměru darování rozhodla Rada Ústeckého kraje usnesením č. 118/100R/2020 dne 3. 6. 2020, záměr byl 
zveřejněn ve dnech 23. 6. až 24. 7. 2020.
Celková účetní hodnota daru činí 8.955,17 Kč.

Vyjádření odborů:
Vyjádření správce ZZS ÚK: s rozdělením pozemku p.č. 2749 v k.ú. Ústí nad Labem dle předloženého 
geometrického plánu souhlasí a nemá připomínky k převedení části pozemku p.č. 2749 v k.ú. Ústí nad 
Labem označené jako pozemek p.č. 2749/2 do vlastnictví ČR - ŘSD ČR.
Vyjádření odboru ZD: s ohledem na kladné vyjádření ZZS UK odbor zdravotnictví souhlasí s převodem 
pozemku v k.ú. Ústí nad Labem do majetku ČR - ŘSD ČR.
Vyjádření odboru MAJ: doporučuje rozhodnout o darování pozemku ČR - ŘSD ČR.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 010/32MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 8. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 057/104R/2020

Referent: Bezděková Jana



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 13
.

poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městu Chlumec 
(těleso komunikace a pozemky o výměře 6 109 m2 pod 
komunikací) v k. ú. Žandov u Chlumce a Chlumec u 
Chabařovic, okres Ústí nad Labem 

Blok: Poskytnutí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 10.1.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Chlumec, se sídlem 
Muchova 267, 403 39 Chlumec, IČO: 00391387, a to:
- pozemek: p. č. 995/1 o výměře 4200 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 1008 o výměře 479 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Chlumec, k.ú. Žandov u Chlumce, zapsané na LV č. 124 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
- pozemek p.č. 851 o výměře 1430 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
obec Chlumec, k.ú. Chlumec u Chabařovic, zapsaný na LV č. 364 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj
- část vyřazeného tělesa komunikace č. III/01323 včetně příslušenství a součástí – v úseku od 0,000 km 
(vyústění ze silnice č. I/13 směr do obce Žandov UB0232A030) – do km 0,530, která se v délce 0,530 km 
nachází na pozemcích p.č. 851, p.č. 1008 a p.č. 995/1 v k.ú. Chlumec u Chabařovic a Žandov u Chlumce. 
Komunikace je nyní režimu místní komunikace ve vlastnictví Ústeckého kraje, vyřazena ze silniční sítě 
rozhodnutím č.j. KUUK/096716/2020 ze dne 11. 6. 2020
a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03

Žadatel: odbor DS

Důvodová zpráva:
Město Chlumec požádalo Ústecký kraj jako vlastníka o převod pozemků p.č. 851, k.ú. Chlumec u Chabařovic, 
p.č. 995/1 a p.č. 1008 k.ú. Žandov u Chlumce včetně části silnice III/01323, která se na těchto pozemcích 
nachází, a to z důvodu plánovaného rozvoje vlastní infrastruktury (uložení nového kanalizačního řádu na 
předmětných pozemcích). Žadatel chce na tuto akci čerpat státní dotaci a je tedy nutné, aby pozemky vlastnil. 
Na základě vyjádření správce SÚS ÚK má tato část silnice zcela charakter místní komunikace, nepropojuje 
další obce. Převod bude realizován formou darovací smlouvy, s uvedením účetní hodnoty k datu převodu. 
Komunikace bude v budoucnu vedena jako místní komunikace, nový vlastník tj. město Chlumec si tuto 
pozemní komunikaci povede ve své evidenci. Část silnice III/01323 byla vyřazena ze silniční sítě rozhodnutím 
Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 11. 6. 2020 č.j: KUUK/096716/2020. O záměru darování nemovitých 
věcí bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 076/76R/2019 ze dne 18. 9. 2019. Záměr darování 
byl zveřejněn v době od 20. 9. 2019 do 20. 10. 2019. Smlouva o budoucí darovací smlouvě č. 
19/SML3441/SoSB/MAJ byla uzavřena dne 14. 11. 2019.
Celková účetní hodnota předmětu daru k datu 22. 6. 2020 činí 1.091.541,97 Kč (těleso komunikace 492 
557,41 Kč + pozemky 1.091.541,97 Kč).
K uvedeným nemovitým věcem má právo hospodařit příspěvková organizace Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.



Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: souhlasí s převodem pozemků včetně tělesa komunikace do vlastnictví města 
Chlumec.
Vyjádření odboru DS: souhlasí se stanoviskem správce.
Vyjádření odboru MAJ: doporučuje rozhodnout o darování.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 019/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Žideková Eva

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 14
.

poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městu Chlumec 
(pozemky o výměře 223 m2 pod chodníkem) v k.ú. 
Stradov u Chabařovic, okres Ústí nad Labem 

Blok: Poskytnutí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 10.2 black.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Chlumec, se sídlem: 
Muchova 267, 403 39 Chlumec, IČO: 00391387, a to:
- pozemek: p. č. 66/12 o výměře 65 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 
(pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 66/1 o výměře 9935 m2 geometrickým plánem č. 429-8/2020 ze 
dne 29. 1. 2020)
- pozemek: p. č. 66/13 o výměře 29 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 
(pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 66/1 o výměře 9935 m2 geometrickým plánem č. 429-8/2020 ze 
dne 29. 1. 2020)
- pozemek: p. č. 66/14 o výměře 12 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace 
(pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 66/1 o výměře 9935 m2 geometrickým plánem č. 429-8/2020 ze 
dne 29. 1. 2020)
- pozemek: p. č. 66/15 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 
(pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 66/1 o výměře 9935 m2 geometrickým plánem č. 429-8/2020 ze 
dne 29. 1. 2020)
- pozemek: p. č. 66/16 o výměře 103 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 
(pozemek byl oddělen z pozemku p.č. 66/1 o výměře 9935 m2 geometrickým plánem č. 429-8/2020 ze 
dne 29. 1. 2020)
obec Chlumec, k.ú. Stradov u Chabařovic zapsané na LV č. 136 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z 
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

Žadatel: město Chlumec, Muchova 267, 403 39 Chlumec, IČ: 00391387

Důvodová zpráva:
Žadatel požádal o převod částí pozemku p.č. 66/1, na kterých se nachází chodníky v jeho vlastnictví. Tyto 
byly vybudované z důvodu bezpečného pohybu chodců k nově zřízené autobusové zastávce a po 
předchozím souhlasu Ústeckého kraje jako vlastníka pozemku. Geometrický plán, který odděluje části 
pozemku, na kterých jsou chodníky od silnice, nechal zhotovit žadatel na svoje náklady.
K uvedeným nemovitým věcem má právo hospodařit příspěvková organizace Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.
Dle účetní evidence je účetní hodnota převáděných pozemků ve výši 36.895,56 Kč.
O záměru darování nemovitých věcí bylo rozhodnuto Radou Ústeckého kraje dne 29. 4. 2020 usnesením č. 
068/97R/2020. Záměr darování byl zveřejněn v době od 13. 5. 2020 do 17. 6. 2020.

Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: souhlasí s darováním, pro organizaci jsou tyto části pozemku nepotřebné.
Vyjádření odboru dopravy: souhlasí se správcem.
Vyjádření odboru MAJ: doporučuje rozhodnout o darování.



Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 020/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Žideková Eva

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 15
.

poskytnutí daru (převod) nemovité věci z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK obci Hřensko 
(nevyužitelný pozemek o výměře 372 m2) v k. ú. 
Hřensko, okres Děčín 

Blok: Poskytnutí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 6.2.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí daru (převodu) nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje obci Hřensko, se sídlem: Hřensko 
71, 40717 Hřensko, IČO: 00261351, a to:
- pozemek: p. č. 114 o výměře 372 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: neplodná půda
obec Hřensko, k. ú. Hřensko, zapsané na LV č. 138 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Děčín, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové 
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 
3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.

Žadatel: Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, 
Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837

Důvodová zpráva:
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace požádala o zajištění převodu pozemku p. č. 
114 o výměře 372 m2, ke kterému má právo hospodařit, v katastrálním území Hřensko z vlastnictví 
Ústeckého kraje. Jedná se o zbytný pozemek, který přiléhá k nemovitostem bývalého údržbového střediska 
SÚS ÚK a v minulosti byl při převodu zřejmě opomenut.
Pozemek byl nabídnut k úplatnému převodu Lesům České republiky, s. p., jelikož sousedí s pozemky v jejich 
vlastnictví (o celkové výměře 130,6731 ha), avšak Lesy ČR o pozemek zájem nemají (dle jejich vyjádření z 
důvodu stanovení nových pravidel pro nákupy nemovitého majetku do práva hospodařit Lesů ČR).
Další nabídka (na převod formou darování) směřovala obci Hřensko, jelikož sousedí s pozemkem p. č. 111/2 
o výměře 959 m2 v jejich vlastnictví. O převod pozemku obec zájem má.
O záměru darování bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 064/97R/2020 ze dne 29. 4. 2020. 
Záměr byl zveřejněn od 12. 5. 2020 do 12. 6. 2020.
Účetní hodnota předmětu daru činí 260,00 Kč.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru DS: souhlasí s převodem z vlastnictví kraje.
Vyjádření odboru MAJ: doporučuje rozhodnout o darování obci Hřensko, jelikož se jedná o nevyužitelný 
pozemek, který se nachází zcela mimo silniční síť ÚK.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 053/104R/2020

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 008/32MAJ/2020

Referent: Postlová Tereza

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 16
.

poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městu Dolní 
Poustevna (pozemky pod chodníky o výměře 1130 m2) 
v k. ú. Dolní Poustevna, okres Děčín

Blok: Poskytnutí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 6.3.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Dolní Poustevna, se 
sídlem: Vilémovská 77, 40782 Dolní Poustevna, IČO: 00261289, a to:
- pozemek: p. č. 568/5 o výměře 209 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 568/6 o výměře 153 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 568/7 o výměře 421 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 568/8 o výměře 130 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 568/9 o výměře 149 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 568/1 díl „e“ o výměře 54 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 568/1 díl „m“ o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 568/1 díl „j“ o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 568/1 o výměře 15111 m2 dle geometrického plánu pro rozdělení 
pozemku č. 636-99/2019)
obec Dolní Poustevna, k. ú. Dolní Poustevna, zapsaných na LV č. 425 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z 
hospodaření příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.

Žadatel: město Dolní Poustevna, se sídlem: Vilémovská 77, 40782 Dolní Poustevna, IČO: 00261289



Důvodová zpráva:
V souvislosti s dokončenou stavbou „Chodník Vilémovská ulice, Dolní Poustevna“ požádalo město Dolní 
Poustevna o převod pozemků u komunikace III/2675 Dolní Poustevna – Vilémov o celkové výměře 1130 m2 
ve vlastnictví Ústeckého kraje, které byly odděleny z pozemku p. č. 568/1 o výměře 15111 m2 geometrickým 
plánem č. 636-99/2019 zpracovaným na náklady města Dolní Poustevna.
Na těchto pozemcích se nacházejí nově vybudované chodníky ve vlastnictví města a budou proto převedeny 
do jeho vlastnictví.
O záměru darování bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 065/97R/2020 ze dne 29. 4. 2020. 
Záměr byl zveřejněn od 12. 5. 2020 do 12. 6. 2020.
Účetní hodnota předmětu daru o celkové výměře 1130 m2 činí 28.830,98 Kč:
- pozemek 568/5 o výměře 209 m2: 5.332,46 Kč,
- pozemek 568/6 o výměře 153 m2: 3.903,66 Kč,
- pozemek 568/7 o výměře 421 m2: 10.741,45 Kč,
- pozemek 568/8 o výměře 130 m2: 3.316,84 Kč,
- pozemek 568/9 o výměře 149 m2: 3.801,61 Kč,
- pozemek 568/1 díl „e“ o výměře 54 m2: 1.377,76 Kč,
- pozemek 568/1 díl „m“ o výměře 11 m2: 280,66 Kč,
- pozemek 568/1 díl „j“ o výměře 3 m2: 76,54 Kč.

Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: souhlasí s majetkovým vypořádáním, jedná se o pozemky pod dokončeným 
chodníkem podél silnice III/2675.
Vyjádření odboru DS: souhlasí s vyjádřením správce.
Vyjádření odboru MAJ: doporučuje rozhodnout o daru uvedených pozemků.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 009/32MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 054/104R/2020

Referent: Postlová Tereza

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 17
.

poskytnutí daru (převod) nemovitých věcí z vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK městu Šluknov 
(pozemky pro autobusovou zastávku o výměře 32 m2) 
v k. ú. Šluknov, okres Děčín

Blok: Poskytnutí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 6.4.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
poskytnutí daru (převodu) nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje městu Šluknov, se sídlem: nám. 
Míru 1, 40777 Šluknov, IČO: 00261688, a to:
- pozemek: p. č. 2802/8 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 2802/9 o výměře 8 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 2802/1 o výměře 3678 m2 dle geometrického plánu č. 1981-114/2019 
ze dne 28. 1. 2020)
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření příspěvkové 
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 
3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.

Žadatel: město Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 40777 Šluknov, IČO: 00261688

Důvodová zpráva:
V souvislosti s dokončenou stavbou "Šluknov - stavební úpravy autobusové zastávky BENAR" ve Šluknově 
požádalo město Šluknov o převod pozemků u komunikace III/2662 o celkové výměře 32 m2 ve vlastnictví 
Ústeckého kraje, které byly odděleny z pozemku p. č. 2802/1 o výměře 3678 m2 geometrickým plánem č. 
1981-114/2019 zpracovaným na náklady města Šluknov.
O záměru darování bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 115/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020. 
Záměr byl zveřejněn od 15. 6. 2020 do 16. 7. 2020.
Účetní hodnota předmětu daru o celkové výměře 32 m2 činí 1.302,05 Kč:
- pozemek 2802/8 o výměře 24 m2: 976,54 Kč,
- pozemek 2802/9 o výměře 8 m2: 325,51 Kč.

Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: s návrhem na vypořádání souhlasí - jedná se o dokončenou stavbu zastávky 
autobusu.
Vyjádření odboru DS: souhlasí s vyjádřením správce.
Vyjádření odboru MAJ: doporučuje rozhodnout o darování uvedených pozemků v ul. Královská ve Šluknově.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 021/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Postlová Tereza



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 18
.

bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM 
a schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité 
věci – pozemek v k.ú. Teplice o výměře 117 m2, silnice 
č. III/25328, okres Teplice 

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.1.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 2.2.pdf smlouva U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 4730/141 o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace,
obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem 
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) souhlasí

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 57/20/4120 a doložky 
dle přílohy č. 2.2 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 4730/141 o výměře 117 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace,
obec Teplice, k.ú. Teplice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových.

Žadatel: Majetkový odbor KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Předmětný pozemek je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit vykonává ÚZSVM a je na něm umístěna 
silnice č. III/25328, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Majetkový odbor ve spolupráci s odborem DS a 
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. požádal ÚZSVM o bezúplatný převod veškerých pozemků 
zastavěných silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. ÚZSVM – Územní pracoviště Ústí nad 
Labem vyřizuje tuto společnou žádost prostřednictvím svých odloučených pracovišť, která vyřizují územně 
příslušné pozemky a připravují postupně ke schválení smlouvy a doložky k jednotlivým převodům. Všechny 
postupně převáděné pozemkové parcely budou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837. 
Odsouhlasení znění smlouvy a doložky je podmínkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. 



Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o nabytí nemovité věci a schválit znění Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci včetně doložky týkající se převodu pozemku (pod 
silnicí) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Ústeckého kraje. 

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 013/32MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 058/104R/2020

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 19
.

bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM 
a schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité 
věci – pozemek v k.ú. Mastířovice o výměře 21 m2, 
silnice č. III/26115, okres Litoměřice 

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.3.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 2.4.pdf smlouva U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 490/3 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Vrbice, k.ú. Mastířovice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem 
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) souhlasí

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 1201/2020 a doložky 
dle přílohy č. 2.4 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 490/3 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Vrbice, k.ú. Mastířovice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových.

Žadatel: Majetkový odbor KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Předmětný pozemek je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit vykonává ÚZSVM a je na něm umístěna 
silnice č. III/26115, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Majetkový odbor ve spolupráci s odborem DS a 
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. požádal ÚZSVM o bezúplatný převod veškerých pozemků 
zastavěných silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. ÚZSVM – Územní pracoviště Ústí nad 
Labem vyřizuje tuto společnou žádost prostřednictvím svých odloučených pracovišť, která vyřizují územně 
příslušné pozemky a připravují postupně ke schválení smlouvy a doložky k jednotlivým převodům. Všechny 
postupně převáděné pozemkové parcely budou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837. 
Odsouhlasení znění smlouvy a doložky je podmínkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. 



Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o nabytí nemovité věci a schválit znění Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci včetně doložky týkající se převodu pozemku (pod 
silnicí) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Ústeckého kraje. 

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 014/32MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 059/104R/2020

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 20
.

bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM 
a schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité 
věci – pozemek v k.ú. Jeníkov u Duchcova o výměře 85 
m2, silnice č. III/25342, okres Teplice 

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.5.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 2.6.pdf smlouva U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 591/2 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Jeníkov, k.ú. Jeníkov u Duchcova, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovité věci k hospodaření 
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se 
sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) souhlasí

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 51/20/4120 a doložky 
dle přílohy č. 2.6 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 591/2 o výměře 85 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Jeníkov, k.ú. Jeníkov u Duchcova, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Žadatel: Majetkový odbor KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Předmětný pozemek je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit vykonává ÚZSVM a je na něm umístěna 
silnice č. III/25342, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Majetkový odbor ve spolupráci s odborem DS a 
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. požádal ÚZSVM o bezúplatný převod veškerých pozemků 
zastavěných silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. ÚZSVM – Územní pracoviště Ústí nad 
Labem vyřizuje tuto společnou žádost prostřednictvím svých odloučených pracovišť, která vyřizují územně 
příslušné pozemky a připravují postupně ke schválení smlouvy a doložky k jednotlivým převodům. Všechny 
postupně převáděné pozemkové parcely budou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837. 
Odsouhlasení znění smlouvy a doložky je podmínkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. 



Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o nabytí nemovité věci a schválit znění Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci včetně doložky týkající se převodu pozemku (pod 
silnicí) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Ústeckého kraje. 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 060/104R/2020

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 015/32MAJ/2020

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 21
.

bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM 
a schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité 
věci – pozemek v k.ú. Radešín u Lipové o výměře 10 
m2, silnice č. III/26037, okres Ústí nad Labem 

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.7.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 2.8.pdf smlouva U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 91 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Chuderov, k.ú. Radešín u Lipové, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovité věci k 
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 
00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) souhlasí

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 11/U/Kos/2020 a 
doložky dle přílohy č. 2.8 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 91 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Chuderov, k.ú. Radešín u Lipové, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Žadatel: Majetkový odbor KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Předmětný pozemek je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit vykonává ÚZSVM a je na něm umístěna 
silnice č. III/26037, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Majetkový odbor ve spolupráci s odborem DS a 
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. požádal ÚZSVM o bezúplatný převod veškerých pozemků 
zastavěných silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. ÚZSVM – Územní pracoviště Ústí nad 
Labem vyřizuje tuto společnou žádost prostřednictvím svých odloučených pracovišť, která vyřizují územně 
příslušné pozemky a připravují postupně ke schválení smlouvy a doložky k jednotlivým převodům. Všechny 
postupně převáděné pozemkové parcely budou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837. 
Odsouhlasení znění smlouvy a doložky je podmínkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. 



Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o nabytí nemovité věci a schválit znění Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci včetně doložky týkající se převodu pozemku (pod 
silnicí) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Ústeckého kraje. 

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 016/32MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 061/104R/2020

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 22
.

bezúplatný převod (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od 
ČR – Státní pozemkový úřad–pozemky v k.ú. 
Hrdlovka-Nový Dvůr o výměře 52 m2, silnice č. III/2569, 
okres Teplice 

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.9.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, se sídlem 
Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 228/10 o výměře 43 m2 (bude oddělen z p.č. 228/2 o výměře 8106 m2),
- pozemek: p.č. 229/6 o výměře 9 m2 (bude oddělen z p.č. 229/1 o výměře 310 m2),
oba pozemky odděleny dle GP č. 127-35/2020 ze dne 6. 5. 2020,
obec Osek, k.ú. Hrdlovka-Nový Dvůr, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Státní pozemkový úřad a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, 
Dubí, PSČ 417 03.

Žadatel: Majetkový odbor KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodaření vykonává SPÚ a je na nich umístěna 
silnice č. III/2569, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Součástí žádosti o bezúplatný převod pozemků pod 
silnicemi od SPÚ je výpis usnesení ZÚK o nabytí nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje. Majetkový 
odbor tedy předkládá nabytí těchto nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje Zastupitelstvu ÚK k 
odsouhlasení. GP byl vyhotoven na náklady Ústeckého kraje. 

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o nabytí nemovitých věcí - pozemků (pod silnicí) do vlastnictví 
Ústeckého kraje. 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 062/104R/2020

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 017/32MAJ/2020

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 23
.

bezúplatný převod (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje, hospodaření Krajské 
majetkové od ČR, Státního pozemkového úřadu a 
schválení smlouvy o bezúplatném převodu a o zřízení 
věcného práva – pozemky v k.ú. Přerov u Těchlovic, 
k.ú Těchlovice nad Labem, k.ú. Křešice u Děčína, k.ú. 
Boletice nad Labem, k.ú. Prostřední Žleb o výměře 
3106 m2, po kolaudaci stavby “Labská stezka č. 2 – 
etapa 2b“, okres Děčín

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.10.pdf smlouva U

18.1-2 Název: Bod 18.1 priloha 8.11.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se sídlem 
Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 34/9 o výměře 205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 34/10 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 34/12 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p.č. 34/15 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 34/17 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 34/19 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 36/7 o výměře 904 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
obec Těchlovice, k.ú. Přerov u Těchlovic, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 1078/17 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p.č. 1081/8 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p.č. 1088/3 o výměře 257 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
obec Těchlovice, k.ú. Těchlovice nad Labem, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
vykonává Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 26/2 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha způsob, využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 26/3 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha způsob, využití: ostatní komunikace
obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 814/9 o výměře 89 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 814/10 o výměře 712 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
obec Děčín, k.ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 



Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 549/4 o výměře 268 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p.č. 549/5 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
obec Děčín, k.ú. Prostřední Žleb, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Státní pozemkový úřad za podmínky zřízení věcného práva na dobu 10 let od právních účinků vkladu 
vlastnického práva do katastru nemovitostí a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření 
příspěvkové organizaci Krajská majetková, příspěvková organizace, se sídlem: Tolstého 1232/37, 400 03, 
Ústí nad Labem 3 - Střekov, IČO: 00829048.

B) souhlasí

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva 
č. 7001502011 dle přílohy č. 8.10 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých věcí z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Státní pozemkový úřad, IČO: 01312774, se 
sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3, PSČ 130 00, a to:
- pozemek: p.č. 34/9 o výměře 205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 34/10 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 34/12 o výměře 448 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p.č. 34/15 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 34/17 o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 34/19 o výměře 19 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 36/7 o výměře 904 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
obec Těchlovice, k.ú. Přerov u Těchlovic, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 1078/17 o výměře 52 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p.č. 1081/8 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p.č. 1088/3 o výměře 257 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
obec Těchlovice, k.ú. Těchlovice nad Labem, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
vykonává Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 26/2 o výměře 62 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 26/3 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
obec Děčín, k.ú. Boletice nad Labem, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 814/9 o výměře 89 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 814/10 o výměře 712 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
obec Děčín, k.ú. Křešice u Děčína, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Státní pozemkový úřad
- pozemek: p.č. 549/4 o výměře 268 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p.č. 549/5 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
obec Děčín, k.ú. Prostřední Žleb, zapsaných na LV č. 10002 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Státní pozemkový úřad.

Žadatel: odbor majetkový.



Důvodová zpráva:
Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodaření vykonává SPÚ a jsou zastavěny stavbou 
komunikace cyklostezky pod názvem „Labská stezka č. 2 – etapa 2b“. Podmínkou pro uzavření smlouvy o 
bezúplatném převodu je zřízení věcného práva po dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí. Tento závazek se nevztahuje na bezúplatný převod do vlastnictví územně 
samosprávných celků s tím, že omezující podmínky přechází na tyto případné nabyvatele.
Usnesením Rady Ústeckého kraje č. 065/25R/2017 ze dne 2. 10. 2017 bylo rozhodnuto o ponechání 
vybudovaných úseků cyklostezky pod názvem „Labská stezka“ v majetku Ústeckého kraje. O svěření 
vybudovaných úseků cyklostezky k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, p. o. bylo 
rozhodnuto usnesením č. 105/19Z/2019 ze dne 29. 4. 2019, dodatkem č. 77 zřizovací listiny. Majetkový odbor 
tedy předkládá nabytí těchto nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje orgánům kraje k odsouhlasení.

Vyjádření odborů:
         

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 024/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 24
.

bezúplatný převod (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od 
ČR – ÚZSVM a schválení smlouvy o bezúplatném 
převodu nemovitých věcí – pozemky v k.ú. Bílina o 
výměře 2460 m2, silnice č. III/2538 a č. III/25316, okres 
Teplice 

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.10.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 2.11.pdf smlouva U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 2087/5 o výměře 1255 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace,
- pozemek: p.č. 2247/16 o výměře 1205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Bílina, k.ú. Bílina, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření 
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se 
sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) souhlasí

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 64/20/4120 a 
doložky dle přílohy
č. 2.11 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých věcí z vlastnictví České republiky, příslušnost 
hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 69797111, 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 2087/5 o výměře 1255 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace,
- pozemek: p.č. 2247/16 o výměře 1205 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Bílina, k.ú. Bílina, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových.

Žadatel: Majetkový odbor KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.



Důvodová zpráva:
Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit vykonává ÚZSVM a jsou na nich umístěny 
silnice č. III/2538 (p.č. 2087/5) a č. III/25316 (p.č. 2247/16), které jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje. 
Majetkový odbor ve spolupráci s odborem DS a Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. požádal 
ÚZSVM o bezúplatný převod veškerých pozemků zastavěných silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého 
kraje. ÚZSVM – Územní pracoviště Ústí nad Labem vyřizuje tuto společnou žádost prostřednictvím svých 
odloučených pracovišť, která vyřizují územně příslušné pozemky a připravují postupně ke schválení smlouvy 
a doložky k jednotlivým převodům. Všechny postupně převáděné pozemkové parcely budou předány k 
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se 
sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837. Odsouhlasení znění smlouvy a doložky je podmínkou Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o nabytí nemovitých věcí a schválit znění Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem včetně doložky týkající se převodu pozemků 
(pod silnicemi) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Ústeckého kraje. 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 025/33MAJ/2020

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 25
.

bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM 
a schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité 
věci – pozemek v k.ú. Litoměřice o výměře 79 m2, 
silnice č. II/261, okres Litoměřice 

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.12.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 2.13.pdf smlouva U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 2609/12 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovité věci k hospodaření 
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se 
sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) souhlasí

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 2352/2020 a doložky 
dle přílohy č. 2.13 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 2609/12 o výměře 79 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Litoměřice, k.ú. Litoměřice, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Žadatel: Majetkový odbor KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Předmětný pozemek je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit vykonává ÚZSVM a je na něm umístěna 
silnice č. II/261, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Majetkový odbor ve spolupráci s odborem DS a 
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. požádal ÚZSVM o bezúplatný převod veškerých pozemků 
zastavěných silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. ÚZSVM – Územní pracoviště Ústí nad 
Labem vyřizuje tuto společnou žádost prostřednictvím svých odloučených pracovišť, která vyřizují územně 
příslušné pozemky a připravují postupně ke schválení smlouvy a doložky k jednotlivým převodům. Všechny 
postupně převáděné pozemkové parcely budou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837. 
Odsouhlasení znění smlouvy a doložky je podmínkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. 



Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o nabytí nemovité věci a schválit znění Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci včetně doložky týkající se převodu pozemku (pod 
silnicí) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Ústeckého kraje. 

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 026/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 26
.

bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM 
a schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité 
věci – pozemek v k.ú. Jiříkov o výměře 14 m2, silnice č. 
III/26328, okres Děčín 

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.14.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 2.15.pdf smlouva U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 6675 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
obec Jiříkov, k.ú. Jiříkov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem 
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) souhlasí

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 30/U/VOB/2020 a 
doložky dle přílohy č. 2.15 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 6675 o výměře 14 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha,
obec Jiříkov, k.ú. Jiříkov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Rumburk pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových.

Žadatel: Majetkový odbor KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Předmětný pozemek je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit vykonává ÚZSVM a je na něm umístěna 
silnice č. III/26328, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Majetkový odbor ve spolupráci s odborem DS a 
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. požádal ÚZSVM o bezúplatný převod veškerých pozemků 
zastavěných silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. ÚZSVM – Územní pracoviště Ústí nad 
Labem vyřizuje tuto společnou žádost prostřednictvím svých odloučených pracovišť, která vyřizují územně 
příslušné pozemky a připravují postupně ke schválení smlouvy a doložky k jednotlivým převodům. Všechny 
postupně převáděné pozemkové parcely budou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837. 
Odsouhlasení znění smlouvy a doložky je podmínkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. 



Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o nabytí nemovité věci a schválit znění Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci včetně doložky týkající se převodu pozemku (pod 
silnicí) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Ústeckého kraje. 

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 027/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 27
.

bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM 
a schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité 
věci – pozemek v k.ú. Mstišov o výměře 4118 m2, 
silnice č. III/00822, okres Teplice 

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.16.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 2.17.pdf smlouva U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 447/35 o výměře 4118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (bude 
oddělen z pozemku p.č. 447/6 o výměře 4193 m2 geometrickým plánem č. 517-57/2013 ze dne 16. 10. 
2013),
obec Dubí, k.ú. Mstišov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem 
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) souhlasí

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 91/20/4120 a doložky 
dle přílohy č. 2.17 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 447/35 o výměře 4118 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (bude 
oddělen z pozemku p.č. 447/6 o výměře 4193 m2 geometrickým plánem č. 517-57/2013 ze dne 16. 10. 
2013),
obec Dubí, k.ú. Mstišov, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových.

Žadatel: Majetkový odbor KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.



Důvodová zpráva:
Předmětný pozemek je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit vykonává ÚZSVM a je na něm umístěna 
silnice č. III/00822, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Majetkový odbor ve spolupráci s odborem DS a 
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. požádal ÚZSVM o bezúplatný převod veškerých pozemků 
zastavěných silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. ÚZSVM – Územní pracoviště Ústí nad 
Labem vyřizuje tuto společnou žádost prostřednictvím svých odloučených pracovišť, která vyřizují územně 
příslušné pozemky a připravují postupně ke schválení smlouvy a doložky k jednotlivým převodům. Všechny 
postupně převáděné pozemkové parcely budou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837. 
Odsouhlasení znění smlouvy a doložky je podmínkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. GP byl vyhotoven na náklady Ústeckého kraje. 

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o nabytí nemovité věci a schválit znění Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci včetně doložky týkající se převodu pozemku (pod 
silnicí) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Ústeckého kraje. 

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 028/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 28
.

bezúplatný převod (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje, předání majetku k 
hospodaření SÚS ÚK od ČR, Lesy ČR – pozemky v k.ú. 
Místo, k.ú. Úbočí u Výsluní, k.ú. Prunéřov a k.ú. Petlery 
o výměře 1575 m2, silnice č. III/22318 a č. III/22316, 
úhrada nákladů spojených s převodem ve výši 
5.025,--Kč, okres Chomutov 

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.18.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonávají Lesy České republiky, s.p., IČ: 42196451, se sídlem 
Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, PSČ 500 08, a to:
- pozemek: p.č. 623/2 o výměře 67 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek:p.č. 631/4 o výměře 229 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: p.č. 703/2 o výměře 204 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Místo, k.ú. Místo, zapsaných na LV č. 6 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Chomutov pro ČR, hospodaření Lesy ČR, s.p.,
- pozemek: p.č. 182/5 o výměře 689 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Výsluní, k.ú. Úbočí u Výsluní, zapsaný na LV č. 10 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Chomutov pro ČR, hospodaření Lesy ČR, s.p.
- pozemek: p.č. 909/2 o výměře 296 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Kadaň, k.ú. Prunéřov, zapsaný na LV č. 802 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Chomutov pro ČR, hospodaření Lesy ČR, s.p.
- pozemek: p.č. 1072/3 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
- pozemek: p.č.1077/2 o výměře 81 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Domašín, k.ú. Petlery, zapsaných na LV č. 5 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Chomutov pro ČR, hospodaření Lesy ČR, s.p, o úhradě nákladů spojených s převodem ve výši 
5.025,--Kč (viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem 
Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

Žadatel: Majetkový odbor KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodaření vykonávají Lesy ČR a jsou na nich 
umístěny silnice
č. III/22318 a č. III/22316 a části mostních objektů k těmto silnicím příslušícím (u nichž proběhla 
rekonstrukce), které jsou ve vlastnictví Ústeckého kraje. Součástí projednání a odsouhlasení bezúplatného 
převodu z hospodaření Lesů ČR musí být odsouhlasení nabytí pozemků do vlastnictví Ústeckého kraje. 
Odbor MAJ tedy předkládá nabytí těchto pozemků do vlastnictví Ústeckého kraje Zastupitelstvu ÚK k 
odsouhlasení. Lesy ČR, s.p. dále požadují úhradu nákladů spojených s bezúplatným převodem pozemků do 
vlastnictví Ústeckého kraje celkově ve výši 5.025,--Kč (majetkoprávní šetření pozemků a poplatek za návrh 
na vklad do KN), které budou uhrazeny před podáním návrhu na vklad do KN.



Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o nabytí nemovitých věcí - pozemků (pod silnicemi) do 
vlastnictví Ústeckého kraje. 

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 029/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 29
.

bezúplatný převod (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od ČR – ÚZSVM 
a schválení smlouvy o bezúplatném převodu nemovité 
věci – pozemek v k.ú. Hrdlovka-Nový Dvůr o výměře 
152 m2, silnice č. III/2569, okres Teplice 

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.25.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 2.26.pdf smlouva U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
bezúplatném převodu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 228/9 o výměře 152 m2 (bude oddělen z pozemku p.č. 228/5 o výměře 725 m2 
geometrickým plánem č. 127-35/2020 ze dne 6. 5. 2020),
obec Osek, k.ú. Hrdlovka-Nový Dvůr, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedené nemovité věci k hospodaření 
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 00080837, se 
sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) souhlasí

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č. 81/20/4120 a doložky 
dle přílohy č. 2.26 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovité věci z vlastnictví České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 228/9 o výměře 152 m2 (bude oddělen z pozemku p.č. 228/5 o výměře 725 m2 
geometrickým plánem č. 127-35/2020 ze dne 6. 5. 2020),
obec Osek, k.ú. Hrdlovka-Nový Dvůr, zapsaný na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Žadatel: Majetkový odbor KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Předmětný pozemek je ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit vykonává ÚZSVM a je na něm umístěna 
silnice č. III/2569, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Majetkový odbor ve spolupráci s odborem DS a 
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. požádal ÚZSVM o bezúplatný převod veškerých pozemků 
zastavěných silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. ÚZSVM – Územní pracoviště Ústí nad 
Labem vyřizuje tuto společnou žádost prostřednictvím svých odloučených pracovišť, která vyřizují územně 
příslušné pozemky a připravují postupně ke schválení smlouvy a doložky k jednotlivým převodům. Všechny 
postupně převáděné pozemkové parcely budou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837. 
Odsouhlasení znění smlouvy a doložky je podmínkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. GP byl vyhotoven na náklady Ústeckého kraje. 



Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o nabytí nemovité věci a schválit znění Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci včetně doložky týkající se převodu pozemku (pod 
silnicí) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Ústeckého kraje. 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 030/33MAJ/2020

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 30
.

bezúplatný převod (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od 
ČR – ÚZSVM a schválení smlouvy o bezúplatném 
převodu nemovitých věcí – pozemky v k.ú. Všemily o 
výměře 5001 m2, silnice č. III/25854, okres Děčín 

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.28.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 2.29.pdf smlouva U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1032/4 o výměře 596 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 1032/5 o výměře 3949 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 1032/6 o výměře 456 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Jetřichovice, k.ú. Všemily, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit
s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedených 
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, IČ: 00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) souhlasí

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 33/U/Kos/2020 a 
doložky dle přílohy č. 2.29 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých věcí z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 1032/4 o výměře 596 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 1032/5 o výměře 3949 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 1032/6 o výměře 456 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Jetřichovice, k.ú. Všemily, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Děčín pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Žadatel: Majetkový odbor KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.



Důvodová zpráva:
Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit vykonává ÚZSVM a je na nich umístěna 
silnice č. III/25854, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Majetkový odbor ve spolupráci s odborem DS a 
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. požádal ÚZSVM o bezúplatný převod veškerých pozemků 
zastavěných silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. ÚZSVM – Územní pracoviště Ústí nad 
Labem vyřizuje tuto společnou žádost prostřednictvím svých odloučených pracovišť, která vyřizují územně 
příslušné pozemky a připravují postupně ke schválení smlouvy a doložky k jednotlivým převodům. Všechny 
postupně převáděné pozemkové parcely budou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837. 
Odsouhlasení znění smlouvy a doložky je podmínkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. 

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o nabytí nemovitých věcí a schválit znění Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem včetně doložky týkající se převodu pozemků 
(pod silnicí) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Ústeckého kraje. 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 31
.

bezúplatný převod (nabytí) nemovitých věcí do 
vlastnictví Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK od 
ČR – ÚZSVM a schválení smlouvy o bezúplatném 
převodu nemovitých věcí – pozemky v k.ú. Ústí nad 
Labem o výměře 311 m2, silnice č. II/613, okres Ústí 
nad Labem 

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.30.pdf dokumentace U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 2.31.pdf smlouva U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
bezúplatném převodu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od České republiky, 
příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČ: 
69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 3527/21 o výměře 296 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 5307/4 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a předání uvedených nemovitých věcí k 
hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IČ: 
00080837, se sídlem Ruská 260, Dubí, PSČ 417 03.

B) souhlasí

se zněním Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem č. 34/U/Kos/2020 a 
doložky dle přílohy č. 2.31 tohoto usnesení, týkající se převodu nemovitých věcí z vlastnictví České 
republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, IČ: 69797111, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 128 00, a to:
- pozemek: p.č. 3527/21 o výměře 296 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek: p.č. 5307/4 o výměře 15 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Ústí nad Labem, k.ú. Ústí nad Labem, zapsaných na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Ústí nad Labem pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu 
vykonává Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.

Žadatel: Majetkový odbor KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.



Důvodová zpráva:
Předmětné pozemky jsou ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit vykonává ÚZSVM a je na nich umístěna 
silnice č. II/613, která je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Majetkový odbor ve spolupráci s odborem DS a 
Správou a údržbou silnic Ústeckého kraje, p.o. požádal ÚZSVM o bezúplatný převod veškerých pozemků 
zastavěných silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví Ústeckého kraje. ÚZSVM – Územní pracoviště Ústí nad 
Labem vyřizuje tuto společnou žádost prostřednictvím svých odloučených pracovišť, která vyřizují územně 
příslušné pozemky a připravují postupně ke schválení smlouvy a doložky k jednotlivým převodům. Všechny 
postupně převáděné pozemkové parcely budou předány k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem Ruská 260, 417 03 Dubí 3, IČ: 00080837. 
Odsouhlasení znění smlouvy a doložky je podmínkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích. 

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Doporučuje rozhodnout o nabytí nemovitých věcí a schválit znění Smlouvy o 
bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem včetně doložky týkající se převodu pozemků 
(pod silnicí) od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Ústeckého kraje. 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 32
.

přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření Oblastního muzea v 
Děčíně od města Varnsdorf (pozemek o výměře 374 
m2) v k. ú. Varnsdorf, okres Děčín

Blok: Přijetí daru

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 6.7.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
přijetí daru (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od města Varnsdorf, se sídlem: nám. E. 
Beneše 470, 40747 Varnsdorf, IČO: 00261718, a to:
- pozemek: p. č. 1582 o výměře 374 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
obec Varnsdorf, k. ú. Varnsdorf, zapsané na LV č. 2990 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Rumburk, pro město Varnsdorf a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové 
organizaci Oblastní muzeum v Děčíně, příspěvková organizace, se sídlem: Čsl. mládeže 1/3, Děčín 
IV-Podmokly, 40502 Děčín, IČO: 00360210.

Žadatel: odbor investiční KÚ ÚK

Důvodová zpráva:
Ústecký kraj připravuje investiční akci „Oblastní muzeum v Děčíně – Varnsdorf – stavební úpravy muzea“, na 
kterou se v současné době zpracovává projektová dokumentace. Jedná se o kompletní rekonstrukci stávající 
budovy pro účely činnosti muzea v ul. Poštovní č.p. 415 ve Varnsdorfu ve vlastnictví Ústeckého kraje.
V rámci vypracování projektové dokumentace požádal odbor investiční o zajištění převodu pozemku p. č. 
1582 v katastrálním území Varnsdorf z vlastnictví města Varnsdorf do vlastnictví Ústeckého kraje. Pozemek je 
pro provedení stavebních úprav nezbytný.

Rada města Varnsdorf rozhodla dne 16. 7. 2020 zveřejnit záměr převést pozemek usnesením č. 329/2020. 
Záměr je zveřejněn od 27. 7. 2020.
Zastupitelstvo města Varnsdorf, které bude rozhodovat o poskytnutí daru, se koná dne 24. 9. 2020. Z 
časových důvodů je nabytí do vlastnictví Ústeckého kraje předkládáno zastupitelstvu kraje k rozhodnutí dne 
7. 9. 2020, tj. 17 dní před zasedáním zastupitelstva města.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí s přijetím daru uvedeného pozemku pro potřeby rekonstrukce muzea 
provozovaného příspěvkovou organizací Oblastní muzeum v Děčíně.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Postlová Tereza

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 33
.

směna nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem - 
pozemek o výměře 3403 m2 a městem Krupka - 
pozemek pod komunikací č. III/25348 o výměře 3681 m2 
v k. ú. Fojtovice u Krupky, bez doplatku rozdílu ceny, 
okres Teplice

Blok: Směna

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.23.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 888/6 o výměře 3403 m2 (bude oddělen z pozemku p.č. 888/4 o výměře 11997 m2 
geometrickým plánem č. 135-7028/2020 ze dne 17. 2. 2020),
obec Krupka, k. ú. Fojtovice u Krupky, zapsaný na LV č. 2856 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření 
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: 
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
za
nemovitou věc ve vlastnictví města Krupka, IČ: 00266418, se sídlem Mariánské náměstí 32, Bohosudov, 
Krupka, PSČ 417 42, a to:
- pozemek: p.č. 389/5 o výměře 3681 m2 (vznikne z pozemků p.č. 389/1 díl“a“ o výměře 3583 m2 a p.č. 
925 díl „b“ o výměře 98 m2 geometrickým plánem č. 135-7028/2020 ze dne 17. 2. 2020),
obec Krupka, k. ú. Fojtovice u Krupky, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Teplice pro město Krupka a předání uvedené nemovité věci k hospodaření 
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837. Směna bude provedena bez doplatku rozdílu ceny nemovitých 
věcí.

Žadatel: SÚS ÚK, p. o. a město Krupka

Důvodová zpráva:
Na základě výzvy katastrálního úřadu o nesouladu v katastru nemovitostí bylo zadáno vyhotovení skutečného 
zaměření silnice č. III/25348 v k.ú. Fojtovice u Krupky na pozemku p.č. 888/4. Majetkový odbor tedy po 
odsouhlasení SÚS ÚK, p.o. a města Krupka předkládá k odsouhlasení vzájemnou směnu pozemků, tak aby 
ve vlastnictví Ústeckého kraje byl pozemek, který se skutečně nachází pod silnicí č. III/25348 a ve vlastnictví 
města Krupka pozemek ležící mimo tuto silnici. Geometrický plán byl vyhotoven na náklady Ústeckého kraje. 
O záměru směny rozhodla Rada Ústeckého kraje dne 22. 7. 2020. Záměr směny byl zveřejněn v období od 
24. 7. 2020 do 26. 8. 2020. Směna bude provedena bez doplatku rozdílu ceny nemovitých věcí.

Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: doporučuje vzájemné vypořádání pozemků.
Vyjádření odboru DS: souhlasí.
Vyjádření odboru MAJ: doporučuje rozhodnout o směně uvedených pozemků, tak aby odpovídal skutečnému 
stavu.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 031/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 



Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 34
.

směna nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem - 
pozemek o výměře 45 m2 a obcí Čeradice - pozemek 
pod komunikací č. III/22523 o výměře 36 m2 v k. ú. 
Čeradice u Žatce, bez doplatku rozdílu ceny, okres 
Louny

Blok: Směna

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.24.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
směně nemovité věci z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 882/1 díl „g“ o výměře 45 m2, druh pozemku: ostatní plocha (bude oddělen z pozemku 
p.č. 882/1 o výměře 1074 m2 a přisloučen do pozemku p.č. 943 geometrickým plánem č. 297-009/2020 ze 
dne 23. 3. 2020),
obec Čeradice, k. ú. Čeradice u Žatce, zapsaný na LV č. 83 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Žatec pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedené nemovité věci z hospodaření příspěvkové 
organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 
3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837
za
nemovitou věc ve vlastnictví obce Čeradice, IČ: 47786701, se sídlem Čeradice 25, PSČ 438 01, a to:
- pozemek: p.č. 428/2 díl „b“ o výměře 36 m2, druh pozemku: ostatní plocha (bude oddělen z pozemku 
p.č. 428/2 o výměře 218 m2 a přisloučen do pozemku p.č. 883/4 geometrickým plánem č. 297-009/2020 
ze dne 23. 3. 2020),
obec Čeradice, k. ú. Čeradice u Žatce, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Žatec pro obec Čeradice a předání uvedené nemovité věci k hospodaření 
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837. Směna bude provedena bez doplatku rozdílu ceny nemovitých 
věcí.

Žadatel: SÚS ÚK, p. o. a obec Čeradice

Důvodová zpráva:
Obec Čeradice po odsouhlasení SÚS ÚK, p.o. požádala majetkový odbor o majetkoprávní vypořádání 
pozemků pod silnicí č. III/22523 v k. ú. Čeradice u Žatce a zároveň převodu pozemku, který se nachází pod 
chodníkem ve vlastnictví obce Čeradice a to formou směny. Majetkový odbor tedy doporučuje uskutečnit 
směnu předmětných nemovitých věcí, tak aby do vlastnictví Ústeckého kraje byla převedena část pozemku 
pod silnicí č. III/22523 a do vlastnictví obce Čeradice část pozemku, která se nachází pod chodníkem před 
č.p. 41. Geometrický plán byl vyhotoven po dokončení stavby tohoto chodníku na náklady obce Čeradice. O 
záměru směny rozhodla Rada Ústeckého kraje dne 3. 6. 2020 svým usnesením
č. 130/100R/2020. Záměr směny byl zveřejněn v období od 11. 6. 2020 do 13. 7. 2020. Účetní hodnoty 
směňovaných nemovitých věcí činí k 30. 4. 2020: pozemek ve vlastnictví ÚK 900,--Kč a pozemek ve 
vlastnictví obce Čeradice 293,--Kč. Směna bude provedena bez doplatku rozdílu ceny nemovitých věcí.

Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: doporučuje vzájemné vypořádání pozemků.
Vyjádření odboru DS: souhlasí.
Vyjádření odboru MAJ: doporučuje rozhodnout o směně uvedených pozemků, tak aby odpovídal skutečnému 
stavu.



Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 032/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 35
.

směna nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem 
(pozemek o výměře 10 m2 – zahrada) a V.B. (pozemek o 
výměře 10 m2 – pod komunikací III/22321) bez doplatku 
v k. ú. Zelená, okres Chomutov

Blok: Směna

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 7.4.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
směně nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p.č. 830/8 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 
(pozemek oddělen z p. č. 830/4 o výměře 1095 m2 dle geometrického plánu č. 582-12/2020 ze dne 
31.1.2020),
obec Málkov, k. ú. Zelená, zapsané na LV č. 360 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Chomutov pro Ústecký kraj
za
nemovitou věc ve vlastnictví ********************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 840/20 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha ,
obec Málkov, k. ú. Zelená, zapsanou na LV č. 151 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Chomutov pro *********************** a jeho předání k hospodaření příspěvkové organizaci 
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 
03, IČO: 00080837,
s tím, že směna bude provedena bez doplatku rozdílu ceny nemovitých věcí

Žadatel: V.B. + SÚS ÚK, p. o.

Důvodová zpráva:
Žadatelé požádali o majetkoprávní vypořádání pozemků a to pozemku, na kterém je umístěna krajská 
komunikace III/22321 a je ve vlastnictví žadatele (fyzické osoby) a pozemku, který je těsně sousedící s jeho 
pozemkem p. č. 74/3 (zahrady) a je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Geometrický plán pro rozdělení pozemků 
č. 582-12/2020 ze dne 31. 1. 2020 byl vyhotoven na náklady žadatele (V.B.). Směna bude provedena bez 
doplatku, jelikož se jedná o shodnou výměru směňovaných pozemků. Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
p. o. se záměrem směny souhlasí, jelikož dojde k majetkoprávnímu vypořádání pozemků dle skutečnosti. 
Záměr směny nemovitých věcí byl schválen Radou Ústeckého kraje dne 3. 6. 2020, usnesením číslo 
127/100R/2020 a zveřejněn od 26. 6. 2020 do 28. 7. 2020 na úřední desce.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru DS: souhlasí se směnou.
Vyjádření odboru MAJ: doporučuje rozhodnout o směně pozemků.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 034/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Sečanská Iveta



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 36
.

budoucí směna nemovitých věcí mezi Ústeckým 
krajem (pozemky pro rekonstrukci pivovaru o výměře 
max. 261 m2) a městem Šluknov (pozemky o výměře 
max. 259 m2) v k. ú. Šluknov, okres Děčín

Blok: Směna

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 6.1.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o budoucí směně nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 134/1 o výměře max. 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 176/1 o výměře max. 240 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsaných na LV č. 39 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj
za
nemovité věci ve vlastnictví města Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 40777 Šluknov, IČO: 00261688, a to:
- pozemek: p. č. 23/5 o výměře max. 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 176/5 o výměře max. 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 176/6 o výměře max. 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 176/7 o výměře max. 2 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 179/1 o výměře max. 1 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Šluknov, č. p. 284, byt. dům, umístěna na pozemku p. č. 179/1
- pozemek: p. č. 179/3 o výměře max. 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 180/4 o výměře max. 1 m2, druh pozemku: zahrada
- pozemek: p. č. 180/5 o výměře max. 78 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 180/6 o výměře max. 40 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 180/8 o výměře max. 93 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
obec Šluknov, k. ú. Šluknov, zapsané na LV č. 1406 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Rumburk, pro město Šluknov.

Žadatel: město Šluknov, se sídlem: nám. Míru 1, 40777 Šluknov, IČO: 00261688



Důvodová zpráva:
V r. 2021 zahájí město Šluknov rekonstrukci sladovny (stavba "Šluknov revitalizace bývalého pivovaru" u 
silnic č. II/266 a č. III/2666), v jejímž rámci dojde i k posunu hlavní silnice směrem od budovy sladovny (cca o 
3 metry – podél sladovny vznikne chodník a silnice se posune o stejnou délku na druhou stranu).
Město chce na akci získat dotaci a smlouva o budoucí směně je nutnou přílohou žádosti (je dokladem, že již v 
době podání žádosti je smluvně zajištěno, že se po dokončení realizace stavby stane město vlastníkem 
dotčených částí pozemků); uzavřením budoucí směnné smlouvy se šance na získání dotace zvýší.
Celkem se bude jednat o směnu pozemků ve vlastnictví města o výměře 259 m2 za pozemky ve vlastnictví 
kraje o výměře 261 m2. Samotné majetkoprávní vypořádání proběhne po realizaci stavby (cca 2022–2023).
K nemovitým věcem ve vlastnictví Ústeckého kraje má právo hospodařit příspěvková organizace Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 
00080837.
O záměru směny bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 128/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020. 
Záměr byl zveřejněn od 15. 6. 2020 do 16. 7. 2020.

Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: s budoucí směnnou smlouvou souhlasí.
Vyjádření odboru DS: souhlasí s vyjádřením správce.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí s uzavřením budoucí směnné smlouvy.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 19. 5. 2020 Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 028/31MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 3. 6. 2020 Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 128/100R/2020

Referent: Postlová Tereza

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 37
.

směna nemovitých věcí mezi Ústeckým krajem 
(pozemky pod chodníky o výměře 1704 m2) a obcí 
Lipová (pozemky pod silnicí III/26610 o výměře 545 m2) 
v k. ú. Lipová u Šluknova, bez doplatku, okres Děčín

Blok: Směna

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 6.5.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
směně nemovitých věcí z vlastnictví Ústeckého kraje, a to:
- pozemek: p. č. 1733/1 díl "a" o výměře 141 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p. č. 1733/1 díl "c+d+e" o výměře 44 m2, druh pozemku: trvalý travní porost
- pozemek: p. č. 1733/1 díl "m" o výměře 1466 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
- pozemek: p. č. 1733/1 díl "n" o výměře 53 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace
(pozemky byly odděleny z p. p. č. 1733/1 o výměře 7803 m2 dle geometrického plánu č. 483-61/2020 ze 
dne 15. 4. 2020)
obec Lipová, k. ú. Lipová u Šluknova, zapsaných na LV č. 342 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rumburk, pro Ústecký kraj a vyjmutí uvedených nemovitých věcí z hospodaření 
příspěvkové organizace Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: 
Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837
za
nemovité věci ve vlastnictví obce Lipová, se sídlem: Lipová č. p. 422, 40781 Lipová, IČO: 00261505, a to:
- pozemek: p. č. 1395/1 díl "g" o výměře 387 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(oddělen z pozemku p. č. 1395/1 o výměře 23390 m2 dle geometrického plánu č. 483-61/2020 ze dne 15. 
4. 2020)
- pozemek: p. č. 1883 díl "j+k" o výměře 158 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(oddělen z pozemku p. č. 1883 o výměře 475 m2 dle geometrického plánu č. 483-61/2020 ze dne 15. 4. 
2020)
obec Lipová, k. ú. Lipová u Šluknova, zapsané na LV č. 263 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Rumburk, pro obec Lipová a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření 
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 
260, Dubí 3, PSČ: 41703, IČO: 00080837.

Žadatel: obec Lipová, se sídlem: Lipová č. p. 422, 40781 Lipová, IČO: 00261505

Důvodová zpráva:
Obec Lipová požádala o převod pozemků v katastrálním území Lipová u Šluknova ve vlastnictví Ústeckého 
kraje, na kterých se nacházejí chodníky ve vlastnictví obce o celkové výměře 1704 m2. Geometrickým 
plánem č. 483-61/2020 byly současně zaměřeny pozemky ve vlastnictví obce, na kterých se nachází silnice 
č. III/26610 o celkové výměře 545 m2. Z tohoto důvodu je předkládána směna částí předmětných pozemků.
O záměru směny bylo rozhodnuto usnesením Rady Ústeckého kraje č. 129/100R/2020 ze dne 3. 6. 2020. 
Záměr byl zveřejněn od 15. 6. 2020 do 16. 7. 2020.
Účetní hodnota předmětu směny ve vlastnictví Ústeckého kraje o celkové výměře 1704 m2 činí 35.898,66 Kč:
- pozemek 1733/1 díl „a“ o výměře 141 m2: 2.970,49 Kč,
- pozemek 1733/1 díl „c+d+e“ o výměře 44 m2: 926,96 Kč,
- pozemek 1733/1 díl „m“ o výměře 1466 m2: 30.884,64 Kč,
- pozemek 1733/1 díl „n“ o výměře 53 m2: 1.116,57 Kč.



Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SÚS ÚK: souhlasí se směnou pozemků.
Vyjádření odboru DS: souhlasí s vyjádřením správce.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí se záměrem směny uvedených částí pozemků.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 033/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Postlová Tereza

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 38
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých 
věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od P. S. a V. S. - 
pozemky o výměře 27 m2 v k. ú. Habřina u Úštěku, 
silnice č. II/260 - kupní cena 2.700,00 Kč (100,00 
Kč/m2), okres Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.1.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
**************************************************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 30/5 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek byl 
oddělen z p.p.č. 30/4 o výměře 1461 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 299-105/2019 
ze dne 13.9.2019 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Úštěk, k. ú. Habřina u Úštěku, zapsaný na LV č. 1095 u Katastrálního úřadu pro
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ***************,
- pozemek: p.č. 687/6 o výměře 7 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek byl 
oddělen z p.p.č. 687/4 o výměře 1979 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 299-105/2019 
ze dne 13.9.2019)
obec Úštěk, k. ú. Habřina u Úštěku, zapsaný na LV č. 1111 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ********************************************, za kupní cenu 2.700,00 Kč 
(100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 
3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemky p.č. 30/4 a p.č. 687/6 o výměře celkem 27 m2 v k. ú. Habřina u Úštěku, se nachází pod silnicí č. 
II/260, která je předmětem plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno“. 
Vlastníci pozemků s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 
8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy 
ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do 
vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České 
republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací z podprogramu 298D2260 je pro výkup pozemků 
pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. násobek ceny za 1 m2 stanovené ceny Výměrem 
MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 2.700,00 Kč (celkem 27 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 2.700,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 064/104R/2020

Komise Majetková komise



Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 020/32MAJ/2020

Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 39
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité 
věci do vlastnictví Ústeckého kraje od M. Z. - pozemek 
o výměře 203 m2 v k. ú. Lovečkovice, silnice č. II/260 - 
kupní cena 20.300,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres 
Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.2.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 
***************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 630/2 o výměře 203 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek 
byl oddělen z p.p.č. 630 o výměře 21820 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
319-10573/2019 ze dne 7.10.2019 a je zatížen předkupním právem dle aktuálního výpisu z katastru 
nemovitostí)
obec Lovečkovice, k. ú. Lovečkovice, zapsané na LV č. 162 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro **************, za kupní cenu 20.300,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz 
důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 
00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemek p.č. 630/2 o výměře 203 m2 v k. ú. Lovečkovice, se nachází pod silnicí č. II/260, která je 
předmětem plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/260 Úštěk – Malé Březno“. Vlastník pozemku s 
převodem souhlasí. O vzdání se předkupního práva, které je zapsané pro obec Lovečkovice, rozhodlo 
zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 1. 6. 2020.
Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro 
realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly 
dříve práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 
157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle 
zásad pro poskytnutí dotací z podprogramu 298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena 
cena na 100,00 Kč/m2, tj. násobek ceny za 1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 
2019.
Kupní cena činí 20.300,00 Kč (celkem 203 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 20.300,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 021/32MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 065/104R/2020



Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 40
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých 
věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od Biskupství 
litoměřického - pozemky o výměře 366 m2 v k. ú. 
Litoměřice, silnice č. II/261 - kupní cena 36.600,00 Kč 
(100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.3.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od Biskupství litoměřického, se sídlem: 
Dómské náměstí 1/1, Za nemocnicí, 41201 Litoměřice, IČO: 00445126, a to:
- pozemek: p.č. 827/38 o výměře 355 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 827/39 o výměře 11 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 827/18 o výměře 560 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
4809-43/2020 ze dne 9.3.2020)
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 2134 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Biskupství litoměřické za kupní cenu 36.600,00 Kč (100,00 Kč/m2 - 
viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa 
a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, 
IČO: 00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemky, které jsou předmětem převodu v k. ú. Litoměřice, se nachází pod silnicí č. II/261, která je 
předmětem plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany 
– HO Ústí nad Labem“. Vlastník pozemků s převodem souhlasí. Na pozemek má předkupní právo Ústecký 
kraj. Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro 
realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly 
dříve práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 
157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle 
zásad pro poskytnutí dotací z podprogramu 298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena 
cena na 100,00 Kč/m2, tj. násobek ceny za 1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 
2019.
Kupní cena činí 36.600,00 Kč (celkem 366 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 36.600,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 066/104R/2020

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 022/32MAJ/2020



Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 41
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité 
věci do vlastnictví Ústeckého kraje od Římskokatolické 
farnosti Libochovany-pozemek o výměře 22 m2 v k. ú. 
Řepnice, silnice č. II/261 - kupní cena 2.200,00 Kč 
(100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.4.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od Římskokatolické farnosti Libochovany, se 
sídlem: Mostecká 225/5, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice, IČO: 62769812, a to:
- pozemek: p.č. 140/3 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek 
byl oddělen z p.p.č. 140/1 o výměře 1889 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
119-43/2020 ze dne 9. 3. 2020)
obec Libochovany, k. ú. Řepnice, zapsané na LV č. 347 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro Římskokatolickou farnost Libochovany za kupní cenu 2.200,00 Kč 
(100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 
3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemek, který je předmětem převodu v k. ú. Řepnice, se nachází pod silnicí č. II/261, která je předmětem 
plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany – HO Ústí 
nad Labem“. Vlastník pozemků s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády 
č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod 
silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové 
organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv 
a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací z podprogramu 
298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. násobek ceny za 
1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 2.200,00 Kč (celkem 22 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 2.200,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 023/32MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 067/104R/2020

Referent: Vondráčková Helena



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 42
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité 
věci do vlastnictví Ústeckého kraje od V. CH. - pozemek 
o výměře 5 m2 v k. ú. Libochovany, silnice č. II/261 - 
kupní cena 500,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.5.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 
****************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 87/8 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek byl 
oddělen z p.p.č. 140/1 o výměře 1889 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 466-43/2020 
ze dne 9. 3. 2020)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 196 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ****************** za kupní cenu 500,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz 
důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 
00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemek, který je předmětem převodu v k. ú. Libochovany, se nachází pod silnicí č. II/261, která je 
předmětem plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany 
– HO Ústí nad Labem“. Vlastník pozemků s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v souladu s 
usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání 
pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní 
příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu 
některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací 
z podprogramu 298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. 
násobek ceny za 1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 500,00 Kč (celkem 5 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 500,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 024/32MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 068/104R/2020

Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 43
.

schválení kupní smlouvy k převodu nemovité věci od 
ČR-ÚZSVM - pozemek pod odpočívkou u cyklostezky o 
výměře 71 m2 v k. ú. Křešice u Děčína, kupní cena 
6.100,00 Kč (86,00 Kč/m2), okres Děčín

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.6.pdf smlouva U

18.1-2 Název: Bod 18.1 priloha 8.7.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

souhlasí

se zněním Kupní smlouvy č. 14/U/Nov/2020 a doložky dle přílohy č. 8.6 tohoto usnesení, týkající se 
převodu nemovité věci z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, PSČ 
128 00, IČO: 69797111, a to:
- pozemek: p.č. 816/5 o výměře 71 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
obec Děčín, k. ú. Křešice u Děčína, zapsané na LV č. 60000 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice pro Českou republiku, příslušnost hospodařit s majetkem státu vykonává 
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vč. podmínky úhrady za bezdůvodné obohacení 
vzniklé užíváním předmětu převodu za dobu od 23. 5. 2020 do dne právních účinků vkladu vlastnického 
práva ve výši 45,00 Kč/m2/rok, v max. výši 6.000,00 Kč.

Žadatel: odbor majetkový.

Důvodová zpráva:
Ústecký kraj měl k pozemku p. č. 816/5 v k. ú. Křešice uzavřenou Nájemní smlouvu č. 16/SML0167 s 
Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR za účelem výstavby odpočívky u vybudované cyklostezky a po 
dokončení stavby odbor majetkový požádal o převod pozemku do vlastnictví Ústeckého kraje. Aby se převod 
mohl uskutečnit, bylo nezbytné nejdříve převést pozemek jako nepotřebný majetek státu do vlastnictví 
ČR-ÚZSVM, k čemuž došlo zápisem do katastru nemovitostí v 05/2019. Po zápisu změny v katastru 
nemovitostí odbor majetkový požádal o převod pozemku do vlastnictví Ústeckého kraje. Dle vyjádření 
ÚZSVM nelze pozemek převést bezúplatně, protože se nenachází pod komunikací cyklostezky a z tohoto 
důvodu zaslali návrh ceny, za kterou by byl převod uskutečněn. Zastupitelstvo Ústeckého kraje rozhodlo o 
nabytí pozemku za prodejní cenu 6.100,00 Kč tj. 86,00 Kč/m2 na svém zasedání dne 20. 4. 20200 
usnesením č. 79/29Z/2020.
Dle ust. čl. V. odst. 2 se kupující zavazuje k úhradě za bezdůvodné obohacení vzniklé užíváním předmětu 
převodu za dobu od 23.5.2020 do dne právních účinků vkladu vlastnického práva ve výši 45,00 Kč/m2/rok.
Odsouhlasení znění smlouvy a doložky je podmínkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 025/32MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 069/104R/2020



Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 44
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité 
věci do vlastnictví Ústeckého kraje od G. A. a I. L. - 
pozemek o výměře 162 m2 v k. ú. Litoměřice, silnice č. 
II/261 - kupní cena 16.200,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres 
Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.8.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 
************************************************************************************************************************
**************************, a to:
- pozemek: p.č. 4293/8 o výměře 162 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
obec Litoměřice, k. ú. Litoměřice, zapsané na LV č. 10748 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro **************************************************************** za kupní 
cenu 16.200,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření 
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemek, který je předmětem převodu v k. ú. Litoměřice, se nachází pod silnicí č. II/261, která je předmětem 
plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany – HO Ústí 
nad Labem“. Vlastníci pozemku s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády 
č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod 
silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové 
organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv 
a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací z podprogramu 
298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. násobek ceny za 
1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 16.200,00 Kč (celkem 162 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 16.200,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 026/32MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 070/104R/2020

Referent: Vondráčková Helena



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 45
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité 
věci do vlastnictví Ústeckého kraje, hospodaření SÚS 
ÚK od spoluvlastníků I. H. (podíl 1/2) a H. Ž. (podíl 1/2) 
(pozemek pro stavbu hrazenou z IROP „Reko silnice 
II/263 hranice okresu Česká Lípa – Česká Kamenice“ o 
výměře 1 m2 za celkovou kupní cenu 1.200,-Kč, 
1.000,-Kč/m2 + 200,- Kč administrativní náklady) v k. ú. 
Česká Kamenice, okres Děčín

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 4.2 black.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 
************************************************************************************************************************
*****************************************, a to:
- pozemek: p. č. 719/2 o výměře 1 m2, druh pozemku: zahrada (oddělený z p. č. 719 o výměře 630 m2 
geometrickým plánem č. 1317-103/2020)
obec Česká Kamenice, k. ú. Česká Kamenice, zapsané na LV č. 312 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Děčín za celkovou kupní cenu 1.200,- Kč (1000,- Kč/m2 plus 200,- Kč 
administrativní náklady, viz důvodová zpráva) předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

Žadatel: Odbor majetkový, odbor investiční

Důvodová zpráva:
Na předmětném pozemku se nachází silniční propustek č. 26, jehož rekonstrukce je vzhledem k jeho stavu 
nezbytná. Rekonstrukce bude provedena v rámci investiční akce „Reko silnice II/263 hranice okresu Česká 
Lípa – Česká Kamenice“ hrazené z IROP. Geometrický plán byl vyhotoven na náklady Ústeckého kraje. 
Kupní cena byla sjednána dohodou za předpokládaný zábor. Při zaměřování propustku pro vyhotovení GP 
však byla shledána jako dostačující celková výměra 1m2, avšak prodávající na celkové ceně 1200,- Kč trvají. 
Kupní cenu tak tvoří 1000,- Kč za 1m2 předmětného pozemku a 200,- Kč administrativní náklady. Každý z 
vlastníků tak obdrží 600,- Kč.

Vyjádření odborů:
odbor majetkový doporučuje rozhodnout o nákupu za navrženou kupní cenu, jelikož je pozemek potřebný pro 
realizaci stavby „REKO silnice II/263 hranice okresů Česká Lípa – Česká Kamenice“. Odbor INV a SÚS ÚK, 
p.o. souhlasí.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 054/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Bořková Jaroslava



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 46
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých 
věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od spol. AGRO 
Hoštka a.s. - pozemky o výměře 2170 m2 v k. ú. Hoštka, 
k. ú. Svařenice a k. ú. Vrutice, silnice č. II/261 - kupní 
cena 217.000,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.12.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od spol. AGRO Hoštka a.s., se sídlem: 
Litoměřická 260, 41172 Hoštka, IČO: 49096150, a to:
- pozemek: p.č. 1734/65 o výměře 242 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 1734/21 o výměře 11524 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a 
zpřesnění hranice pozemku č. 779-43/2020 ze dne 9.3.2020 a je zatížen věcným břemenem a zástavním 
právem smluvním dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1734/64 o výměře 226 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 1734/23 o výměře 10704 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a 
zpřesnění hranice pozemku č. 779-43/2020 ze dne 9.3.2020 a je zatížen zástavním právem smluvním dle 
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1735/2 o výměře 192 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek 
byl oddělen z p.p.č. 1735 o výměře 888 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a zpřesnění hranice 
pozemku č. 779-43/2020 ze dne 9.3.2020 a je zatížen zástavním právem smluvním dle aktuálního výpisu 
z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 470/2 o výměře 184 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek 
byl oddělen z p.p.č. 470 o výměře 957 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 777-43/2020 
ze dne 9.3.2020)
- pozemek: p.č. 506/7 o výměře 571 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek 
byl oddělen z p.p.č. 506/3 o výměře 5951 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
777-43/2020 ze dne 9.3.2020)
obec Hoštka, k. ú. Hoštka, zapsaných na LV č. 748 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice, pro AGRO Hoštka a.s.
- pozemek: p.č. 115/2 o výměře 545 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (vzniklý 
sloučením dílu „a“ z p.p.č. 107 o výměře 2090 m2, dílu „b“ z p.p.č. 108 o výměře 798 m2, dílu „c“ z p.p.č. 
111 o výměře 683 m2, dílu „d“ z p.p.č. 115 o výměře 2003 m2, dílu „e“ z p.p.č. 116 o výměře 878 m2, dílu 
„f“ z p.p.č. 120 o výměře 676 m2, dílu „g“ z p.p.č. 121 o výměře 281 m2 geometrickým plánem pro 
rozdělení a zpřesnění hranice pozemku č. 82-43/2020 ze dne 9.3.2020 a je zatížen věcným břemenem dle 
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Vrutice, k. ú. Svařenice, zapsaný na LV č. 175 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice, pro AGRO Hoštka a.s.
- pozemek: p.č. 637/2 o výměře 204 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (vzniklý 
sloučením dílu „b“ z p.p.č. 637 o výměře 8800 m2, dílu „a“ p.p.č. 593/9 o výměře 4018 m2 geometrickým 
plánem pro rozdělení a zpřesnění hranice pozemku č. 212-43/2020 ze dne 4.5.2020)
- pozemek: p.č. 639/3 o výměře 6 m2, druh pozemku: vodní plocha, způsob využití: tok přirozený 
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 639/1 o výměře 937 geometrickým plánem pro rozdělení a zpřesnění 
hranice pozemku č. 212-43/2020 ze dne 4.5.2020)
obec Vrutice, k. ú. Vrutice, zapsaných na LV č. 470 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice, pro AGRO Hoštka a.s., za kupní cenu 217.000,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová 
zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 



00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemky, které jsou předmětem převodu v k. ú. Hoštka, k.ú. Svařenice a k.ú. Vrutice, se nachází pod silnicí 
č. II/261, která je předmětem plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – 
Polepy - Libochovany – HO Ústí nad Labem“. Vlastník pozemků s převodem souhlasí. Kupní cena je 
stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci 
majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve 
práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 
Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro 
poskytnutí dotací z podprogramu 298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 
100,00 Kč/m2, tj. násobek ceny za 1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 217.000,00 Kč (celkem 2170 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 217.000,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí.
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 036/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 47
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité 
věci do vlastnictví Ústeckého kraje od M. B., K. H., M. 
K. a Z. L., pozemek o výměře 479 m2 v k. ú. Křešice u 
Litoměřic, silnice č. II/261 - kupní cena 47.900,00 Kč 
(100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.13.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 
************************************************************************************************************************
*************************************************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 122/3 o výměře 479 m2, druh pozemku: zahrada
obec Křešice, k. ú. Křešice u Litoměřic, zapsané na LV č. 404 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro 
*********************************************************************************************************, za kupní 
cenu 47.900,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření 
příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 
260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemek p. č. 122/3 o výměře celkem 479 m2 v k. ú. Křešice u Litoměřic se nachází pod silnicí č. II/261, 
která je předmětem plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - 
Libochovany – HO Ústí nad Labem“. Vlastníci pozemku s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v 
souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního 
vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit 
státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu 
některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací 
z podprogramu 298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. 
násobek ceny za 1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 47.900,00 Kč (celkem 479 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 47.900,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí.
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 037/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Vondráčková Helena



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 48
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých 
věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od spol. EUROVIA 
Kamenolomy, a.s. - pozemky o výměře 815 m2 v k. ú. 
Církvice a k. ú. Libochovany, silnice č. II/261 - kupní 
cena 81.500,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.14.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od spol. EUROVIA Kamenolomy a.s., se 
sídlem: Londýnská 637/79a, Liberec XI-Růžodol I, 46001 Liberec, I, IČO: 27096670, a to:
- pozemek: p.č. 655/10 o výměře 457 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití:
jiná plocha
- pozemek: p.č. 655/11 o výměře 222 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (vzniklý 
sloučením dílů „a+b“ z p.p.č. 655/4 o výměře 37810 m2, dílu „c“ z p.p.č. 655/5 o výměře 1640 m2 a dílu „d“ 
z p.p.č. 655/6 o výměře 724 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 525-117/2020 ze dne 
4.5.2020)
- pozemek: p.č. 655/12 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek 
byl oddělen z p.p.č. 655/6 o výměře 724 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
525-117/2020 ze dne 4.5.2020)
obec Ústí nad Labem, k. ú. Církvice, zapsaných na LV č. 12 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro EUROVIA Kamenolomy a.s.
- pozemek: p.č. 145/3 o výměře 27 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha
- pozemek: p.č. 146/8 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (vzniklý 
sloučením dílu „a“ z p.p.č. 146/2 o výměře 368 m2 a „dílu „b“ z p.p.č. 1445/2 o výměře 10 m2 
geometrickým plánem pro rozdělení a zpřesnění hranice pozemku č. 473-120/2020 ze dne 8.7.2020)
- pozemek: p.č. 153/3 o výměře 75 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek 
byl oddělen z p.p.č. 153/2 o výměře 1045 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a zpřesnění hranice 
pozemku č. 473-120/2020 ze dne 8.7.2020)
- pozemek: p.č. 1445/2 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: jiná plocha 
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 1445/2 o výměře 10 m2, díl „b“ přisloučen k pozemku p.č. 146/8 
geometrickým plánem pro rozdělení a zpřesnění hranice pozemku č. 473-120/2020 ze dne 8.7.2020)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsaných na LV č. 8 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro EUROVIA Kamenolomy a.s., za kupní cenu 81.500,00 Kč (100,00 
Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 
3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

Žadatel: odbor investiční.



Důvodová zpráva:
Pozemky, které jsou předmětem převodu v k. ú. Církvice a k. ú. Libochovany, se nachází pod silnicí č. II/261, 
která je předmětem plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - 
Libochovany – HO Ústí nad Labem“. Vlastník pozemků s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v 
souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního 
vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit 
státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu 
některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací 
z podprogramu 298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. 
násobek ceny za 1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 81.500,00 Kč (celkem 815 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 81.500,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí.
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 038/33MAJ/2020

Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 49
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých 
věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od L. F., pozemky o 
výměře 430 m2 v k. ú. Hoštka a k.ú. Svařenice, silnice 
č. II/261 - kupní cena 43.000,00 Kč (100,00 Kč/m2), 
okres Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.15.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
*********************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 1734/62 o výměře 94 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek 
byl oddělen z p.p.č. 1734/18 o výměře 2709 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
776-43/2020 ze dne 9.3.2020) a je zatížen zástavním právem zákonným a předkupním právem dle 
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1734/63 o výměře 127 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice 
(pozemek byl oddělen z p.p.č. 1734/39 o výměře 4900 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku 
č. 776-43/2020 ze dne 9.3.2020 a je zatížen zástavním právem zákonným a předkupním právem dle 
aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Hoštka, k. ú. Hoštka, zapsaných na LV č. 927 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice, pro **********************,
- pozemek: p.č. 359/2 o výměře 209 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (vzniklý 
sloučením dílu „a“ z p.p.č. 357 o výměře 4900 m2, dílu „b“ z p.p.č. 358 o výměře 522 a dílu „c“ z p.p č. 359 
o výměře 910 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a zpřesnění hranice pozemku č. 83-43/2020 ze dne 
9.3.2020)
obec Vrutice, k. ú. Svařenice, zapsaný na LV č. 183 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice, pro **********************, za kupní cenu 43.000,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová 
zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 
00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemky o celkové výměře celkem 403 m2 v k. ú. Hoštka a v k. ú. Svařenice se nachází pod silnicí č. II/261, 
která je předmětem plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - 
Libochovany – HO Ústí nad Labem“. Vlastník pozemků s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v 
souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního 
vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit 
státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu 
některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací 
z podprogramu 298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. 
násobek ceny za 1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 43.000,00 Kč (celkem 430 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 43.000,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí.
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí.



Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 039/33MAJ/2020

Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 50
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité 
věci do vlastnictví Ústeckého kraje od B. H., pozemek o 
výměře 187 m2 v k. ú. Libochovany, silnice č. II/261 - 
kupní cena 18.700,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres 
Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.16.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 
*******************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 589/2 o výměře 187 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (vzniklý 
sloučením dílu „a“ z p.p.č. 586/3 o výměře 136 m2 a dílu „b“ z p.p.č. 589 o výměře 16800 m2 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 472-119/2020 ze dne 
8.7.2020)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 51 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ****************** za kupní cenu 18.700,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz 
důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 
00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemek o výměře celkem 187 m2 v k. ú. Libochovany se nachází pod silnicí č. II/261, která je předmětem 
plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany – HO Ústí 
nad Labem“. Vlastník pozemku s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády 
č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod 
silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové 
organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv 
a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací z podprogramu 
298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. násobek ceny za 
1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 18.700,00 Kč (celkem 187 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 18.700,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí.
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 040/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Vondráčková Helena



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 51
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých 
věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Velké 
Žernoseky - pozemky o výměře 408 m2 v k. ú. Velké 
Žernoseky, silnice č. II/261 - kupní cena 40.800,00 Kč 
(100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.17.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Velké Žernoseky, se sídlem: č.p. 
63, 41201 Velké Žernoseky, IČO: 00264610, a to:
- pozemek: p.č. 1157/15 o výměře 23 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek 
byl oddělen z p.p.č. 1157/4 o výměře 1869 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
651-43/2020 ze dne 30.4.2020 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru 
nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1280/18 o výměře 58 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (vzniklý 
sloučením dílu „d“ z p.p.č. 1280/1 o výměře 5828 m2 a dílu „c“ z p.p.č. 1280/6 o výměře 192 m2 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 651-43/2020 ze dne 30.4.2020 a je zatížen věcným 
břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1280/19 o výměře 77 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek 
byl oddělen z p.p.č. 1280/1 o výměře 5828 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
651-43/2020 ze dne 30.4.2020)
- pozemek: p.č. 1293/6 o výměře 250 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (vzniklý 
sloučením dílu „a“ z p.p.č. 697 o výměře 758 m2 a dílu „b“ z p.p.č. 1293/2 o výměře 1643 m2 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 651-43/2020 ze dne 30.4.2020 a je zatížen věcným 
břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Velké Žernoseky, k. ú. Velké Žernoseky, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, pro obec Velké Žernoseky, za kupní cenu 40.800,00 Kč (100,00 
Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 
3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemky, které jsou předmětem převodu v k. ú. Velké Žernoseky, se nachází pod silnicí č. II/260, která je 
předmětem plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany 
– HO Ústí nad Labem“. Vlastník pozemku s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v souladu s 
usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání 
pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní 
příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu 
některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací 
z podprogramu 298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. 
násobek ceny za 1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 40.800,00 Kč (celkem 408 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 40.800,00 Kč).



Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí.
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 041/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 52
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých 
věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Vrbice, 
pozemky o výměře 258 m2 v k. ú. Mastířovice, silnice č. 
II/261 - kupní cena 25.800,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres 
Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.18.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Vrbice, se sídlem: Hlavní 47, 
41164 Vrbice, IČO: 00264652, a to:
- pozemek: p.č. 82/4 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek byl 
oddělen z p.p.č. 82/2 o výměře 374 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a zpřesnění hranice pozemků 
č. 73-122/2020 ze dne 8.7.2020)
- pozemek: p.č. 82/5 o výměře 64 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek byl 
oddělen z p.p.č. 82/3 o výměře 498 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a zpřesnění hranice pozemků 
č. 73-122/2020 ze dne 8.7.2020)
- pozemek: p.č. 128/9 o výměře 189 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (vzniklý 
sloučením dílu „c“ z p.p.č. 128/3 o výměře 3590 m2, dílu „a“ z p.p.č. 129/1 o výměře 2528 a dílu „b“ z 
p.p.č. 479/2 o výměře 557 m2 geometrickým plánem pro rozdělení a zpřesnění hranice pozemků č. 
73-122/2020 ze dne 8.7.2020)
obec Vrbice, k. ú. Mastířovice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice, pro obec Vrbice za kupní cenu 25.800,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) 
a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemky o celkové výměře celkem 258 m2 v k. ú. Mastířovice se nachází pod silnicí č. II/261, která je 
předmětem plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany 
– HO Ústí nad Labem“. Vlastník pozemku s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v souladu s 
usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání 
pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní 
příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu 
některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací 
z podprogramu 298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. 
násobek ceny za 1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 25.800,00 Kč (celkem 258 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 25.800,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí.
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Komise Majetková komise



Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 042/33MAJ/2020

Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 53
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých 
věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Žalhostice, 
pozemky o výměře 196 m2 v k. ú. Žalhostice, silnice č. 
II/261 - kupní cena 19.600,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres 
Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.19.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Žalhostice, se sídlem: č. p. 120, 
41101 Žalhostice, IČO: 00264709, a to:
- pozemek: p.č. 64/16 o výměře 5 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 64/17 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 64/8 o výměře 280 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
614-124/2020 ze dne 18.6.2020)
- pozemek: p.č. 64/15 o výměře 69 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní komunikace
- pozemek: p.č. 1365/12 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek 
byl oddělen z p.p.č. 1365/4 o výměře 377 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
614-124/2020 ze dne 18.6.2020)
- pozemek: p.č. 1365/13 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 1365/14 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 1365/15 o výměře 1 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 1365/16 o výměře 18 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 1365/5 o výměře 423 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
614-124/2020 ze dne 18.6.2020 a jsou zatíženy věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru 
nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1365/17 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 1365/18 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 1365/6 o výměře 594 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
614-124/2020 ze dne 18.6.2020)
- pozemek: p.č. 1366/11 o výměře 25 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 1366/12 o výměře 6 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 1366/2 o výměře 868 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
614-124/2020 ze dne 18.6.2020)
- pozemek: p.č. 1366/9 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 1366/10 o výměře 21 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 1366/6 o výměře 182 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
614-124/2020 ze dne 18.6.2020 a jsou zatíženy věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru 
nemovitostí)
- pozemek: p.č. 1374/8 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
- pozemek: p.č. 1374/9 o výměře 3 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice
(pozemky byly odděleny z p.p.č. 1374/6 o výměře 892 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
614-124/2020 ze dne 18.6.2020)
obec Žalhostice, k. ú. Žalhostice, zapsaných na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice, pro obec Žalhostice za kupní cenu 19.600,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová 
zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba 
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 
00080837.



Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemky o celkové výměře celkem 196 m2 v k. ú. Žalhostice se nachází pod silnicí č. II/261, která je 
předmětem plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany 
– HO Ústí nad Labem“. Vlastník pozemků s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v souladu s 
usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání 
pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní 
příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu 
některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací 
z podprogramu 298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. 
násobek ceny za 1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 19.600,00 Kč (celkem 196 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 19.600,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí.
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 043/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 54
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých 
věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od Z. P. a R. P., 
pozemky o výměře 1204 m2 v k. ú. Vrutice, silnice č. 
II/261 - kupní cena 120.400,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres 
Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.20.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
***************************************************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 457/33 o výměře 19 m2, druh pozemku: orná půda
- pozemek: p.č. 457/45 o výměře 871 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (vzniklý 
sloučením dílu „f“, z p.p.č. 457/2 o výměře 7897 m2, dílu „h“ z p.p.č. 654 o výměře 1259 m2, dílu „g“ z 
p.p.č. 655 o výměře 770 m2,dílu „i“ z p.p.č. 656 o výměře 1230 m2, dílu „j“ z p.p.č. 667 o výměře 885 m2, 
dílu „k“ z p.p.č. 668 o výměře 554 m2, dílu „l“ z p.p.č. 672 o výměře 424 m2, dílu „m“ z p.p.č. 673 o výměře 
651 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 215-137/2020 ze 
dne 8.7.2020)
- pozemek: p.č. 623/2 o výměře 314 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (vzniklý 
sloučením dílu „a“ z p.p.č. 623 o výměře 13559 m2, dílu „b“ z p.p.č. 624 o výměře 6578 m2, dílu „c“ z 
p.p.č. 625 o výměře 1752 m2, dílu „d“ z p.p.č. 635 o výměře 3032 m2, dílu „e“ z p.p.č. 636 o výměře 2363 
m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 215-137/2020 ze dne 
8.7.2020)
obec Vrutice, k. ú. Vrutice, zapsaných na LV č. 491 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice, pro ******************************************************** za kupní cenu 120.400,00 Kč 
(100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové 
organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 
3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemky o celkové výměře celkem 1204 m2 v k. ú. Vrutice se nachází pod silnicí č. II/261, která je 
předmětem plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany 
– HO Ústí nad Labem“. Vlastník pozemku s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v souladu s 
usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání 
pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní 
příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu 
některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací 
z podprogramu 298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. 
násobek ceny za 1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 120.400,00 Kč (celkem 1204 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 120.400,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí.
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí.

Projednáno:



Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 044/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 55
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité 
věci do vlastnictví Ústeckého kraje od V. P., pozemek o 
výměře 9 m2 v k. ú. Libochovany, silnice č. II/261 - 
kupní cena 900,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.21.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 
*********************************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 804/2 o výměře 9 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (vzniklý 
sloučením dílu „a“ z p.p.č. 610/17 o výměře 2020 m2 a dílu „b“ z p.p.č. 804 o výměře 307 m2 
geometrickým plánem pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 473-118/2020 ze dne 
8.7.2020)
obec Libochovany, k. ú. Libochovany, zapsané na LV č. 278 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 
Katastrální pracoviště Litoměřice, pro ************************ za kupní cenu 900,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz 
důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 
00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemek o výměře celkem 9 m2 v k. ú. Libochovany se nachází pod silnicí č. II/261, která je předmětem 
plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany – HO Ústí 
nad Labem“. Vlastník pozemku s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády 
č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod 
silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové 
organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv 
a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací z podprogramu 
298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. násobek ceny za 
1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 900,00 Kč (celkem 9 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 900,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí.
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 045/33MAJ/2020

Referent: Vondráčková Helena



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 56
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité 
věci do vlastnictví Ústeckého kraje od Z. V., pozemek o 
výměře 22 m2 v k. ú. Polepy, silnice č. II/261 - kupní 
cena 2.200,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.22.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 
*********************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 590/6 o výměře 22 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek 
byl oddělen z p.p.č. 590/5 o výměře 2043 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
632-140/2020 ze dne 15.6.2020)
obec Polepy, k. ú. Polepy, zapsané na LV č. 973 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice, pro ************** za kupní cenu 2.200,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová zpráva) 
a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemek o výměře celkem 22 m2 v k. ú. Polepy se nachází pod silnicí č. II/261, která je předmětem 
plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany – HO Ústí 
nad Labem“. Vlastník pozemku s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády 
č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod 
silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové 
organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv 
a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací z podprogramu 
298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. násobek ceny za 
1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 2.200,00 Kč (celkem 22 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 2.200,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí.
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 046/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 57
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité 
věci do vlastnictví Ústeckého kraje od P. V., pozemek o 
výměře 348 m2 v k. ú. Hoštka, silnice č. II/261 - kupní 
cena 34.800,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.23.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 
**************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 570/2 o výměře 348 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (vzniklý 
sloučením dílu „a“ z p.p.č. 569 o výměře 457 m2 a dílu „b“ z p.p.č. 570 o výměře 4967 m2 geometrickým 
plánem pro rozdělení pozemku a zpřesnění hranice pozemků č. 778-43/2020 ze dne 9.3.2020)
obec Hoštka, k. ú. Hoštka, zapsané na LV č. 713 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice, pro ***************, za kupní cenu 34.800,00 Kč (100,00 Kč/m2 - viz důvodová 
zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemek p. č. 570/2 o výměře celkem 348 m2 v k. ú. Hoštka se nachází pod silnicí č. II/261, která je 
předmětem plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany 
– HO Ústí nad Labem“. Vlastník pozemku s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v souladu s 
usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání 
pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní 
příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu 
některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací 
z podprogramu 298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. 
násobek ceny za 1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 34.800,00 Kč (celkem 348 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 34.800,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí.
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 047/33MAJ/2020

Referent: Vondráčková Helena

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 58
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité 
věci do vlastnictví Ústeckého kraje od R. Z. a M. Z., 
pozemek o výměře 279 m2 v k. ú. Vrutice, silnice č. 
II/261 - kupní cena 27.900,00 Kč (100,00 Kč/m2), okres 
Litoměřice

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: Bod 18.1 priloha 8.24.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od 
***************************************************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 593/11 o výměře 279 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice (pozemek 
byl oddělen z p.p.č. 593/2 o výměře 11760 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 
216-138/2020 ze dne 8.7.2020)
obec Vrutice, k. ú. Vrutice, zapsané na LV č. 506 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Litoměřice, pro **************************************** za kupní cenu 27.900,00 Kč (100,00 Kč/m2 
- viz důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a 
údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 
00080837.

Žadatel: odbor investiční.

Důvodová zpráva:
Pozemek o výměře celkem 279 m2 v k. ú. Vrutice se nachází pod silnicí č. II/261, která je předmětem 
plánované investiční akce „Rekonstrukce silnice II/261 HO Mělník – Štětí – Polepy - Libochovany – HO Ústí 
nad Labem“. Vlastník pozemku s převodem souhlasí. Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády 
č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod 
silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové 
organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv 
a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Dle zásad pro poskytnutí dotací z podprogramu 
298D2260 je pro výkup pozemků pod silnicemi II. třídy stanovena cena na 100,00 Kč/m2, tj. násobek ceny za 
1 m2 stanovené ceny Výměrem MF č. 1/2020 ze dne 17. 12. 2019.
Kupní cena činí 27.900,00 Kč (celkem 279 m2, 100,00 Kč/m2, tj. 27.900,00 Kč).

Vyjádření odborů:
Vyjádření SÚS ÚK: souhlasí.
Vyjádření odboru DS a SH: souhlasí se stanoviskem SÚS ÚK.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 048/33MAJ/2020

Referent: Vondráčková Helena



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 59
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých 
věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Hoštka 
pozemky o výměře 869 m2 v k.ú. Malešov u Hoštky a 
k.ú. Střížovice u Snědovic, silnice č. III/2691 - kupní 
cena 52.140,--Kč (60,--Kč/m2), okres Litoměřice 

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.19.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od města Hoštka, se sídlem nám. 
Svobody 2, Hoštka, PSČ 411 72, IČ: 00263648, a to:
- pozemek: p.č. 1724 o výměře 507 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Hoštka, k.ú. Malešov u Hoštky, zapsaný na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Litoměřice,
- pozemek: p.č. 1308 o výměře 362 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice,
obec Snědovice, k.ú. Střížovice u Snědovic, zapsaný na LV č. 454 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Litoměřice, za kupní cenu 52.140,--Kč (60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva) a 
předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic 
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 
00080837.

Žadatel: odbor majetkový a odbor DS KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Pozemky jsou ve vlastnictví města Hoštka a je na nich umístěna komunikace č. III/2691 ve vlastnictví 
Ústeckého kraje. Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - 
doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve 
vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do 
vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České 
republiky do majetku krajů. Ceny pozemků pod komunikacemi III. třídy jsou stanoveny na 60,--Kč/m2. Kupní 
cena činí tedy 52.140,--Kč (celkem 869 m2 á 60,--Kč/m2 tj. 52.140,--Kč). Nákup bude refundován 
ministerstvem financí ČR.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: vzhledem k trvajícímu požadavku na majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi 
doporučuje rozhodnout o nákupu pozemků za navrženou kupní cenu.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 049/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Gonevová Jitka



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 60
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité 
věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce 
Markvartice pozemek o výměře 1608 m2 v k.ú. 
Markvartice u Děčína, silnice č. III/26223 - kupní cena 
96.480,--Kč (60,--Kč/m2), okres Děčín

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.20.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od obce Markvartice, se sídlem Markvartice 
280, PSČ 407 42, IČ: 00555916, a to:
- pozemek: p.č. 1606 o výměře 1608 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 
komunikace,
obec Markvartice, k.ú. Markvartice u Děčína, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 96.480,--Kč (60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva) a 
předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

Žadatel: odbor majetkový a odbor DS KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Pozemek je ve vlastnictví obce Markvartice a je na něm umístěna komunikace č. III/26223 ve vlastnictví 
Ústeckého kraje. Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - 
doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve 
vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do 
vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České 
republiky do majetku krajů. Ceny pozemků pod komunikacemi III. třídy jsou stanoveny na 60,--Kč/m2. Kupní 
cena činí tedy 96.480,--Kč (celkem 1608 m2 á 60,--Kč/m2 tj. 96.480,--Kč). Nákup bude refundován 
ministerstvem financí ČR.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: vzhledem k trvajícímu požadavku na majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi 
doporučuje rozhodnout o nákupu pozemku za navrženou kupní cenu.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se:          Č. usnesení: 050/33MAJ/2020

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 61
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých 
věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od M.J., M.R. a R.J - 
pozemky o výměře 2395 m2 v k.ú. Smolnice u Loun, 
silnice č. III/22940 - kupní cena 143.700,--Kč 
(60,--Kč/m2), okres Louny

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 2.21.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
************************************************************************************************************************
************************************************************************************************************************
************************, a to:
- pozemek: p.č. 2192/3 o výměře 2073 m2 (vzniklý z částí p.č. 2191/17 díl "e" o výměře 1048 m2 a p.č. 
2192/3 díl "g" o výměře 1025 m2)
- pozemek: p.č. 2192/5 o výměře 322 m2 (oddělený z p.č. 2192/3, vše odděleno dle GP č. S587-138/2016, 
B170-138/2016 ze dne 30. 5. 2016),
obec Smolnice, k.ú. Smolnice u Loun, zapsaný na LV č. 433 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Louny, za kupní cenu 143.700,--Kč (60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání 
uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

Žadatel: odbor majetkový a odbor DS KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Na uvedených pozemcích je umístěna komunikace č. III/22940 ve vlastnictví Ústeckého kraje. Kupní cena je 
stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci 
majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve 
práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 
Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Ceny pozemků 
pod komunikacemi III. třídy jsou stanoveny na 60,--Kč/m2. Kupní cena činí tedy 143.700,--Kč (celkem 2395 
m2 á 60,--Kč/m2 tj. 143.700,--Kč). Nákup bude refundován ministerstvem financí ČR. GP byl vyhotoven na 
náklady SÚS ÚK, p.o.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: vzhledem k trvajícímu požadavku na majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi 
doporučuje rozhodnout o nákupu pozemků za navrženou kupní cenu.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 051/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Gonevová Jitka



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 62
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovitých 
věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od M.K. - pozemky 
o výměře 588m2 v k.ú. Čeradice u Žatce, silnice č. 
III/22523 - kupní cena 35.280,--Kč (60,--Kč/m2), okres 
Louny 

Blok: Nákup

Přílohy: 
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Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
***************************************************************************, a to:
- pozemek: p.č. 382/12 o výměře 368 m2
(vzniklý z částí pozemků p.č. 382/12 a p.č. 382/111, geometrickým plánem č. 299-61/2020
ze dne 12. 5. 2020, pozemek p.č. 382/111 je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru 
nemovitostí),
- pozemek: p.č. 389/2 o výměře 220 m2
(oddělený z pozemku p.č. 389 geometrickým plánem č. 299-61/2020 ze dne 12. 5. 2020, pozemek p.č. 
389 je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí),
obec Čeradice, k.ú. Čeradice u Žatce, zapsaných na LV č. 154 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj 
Katastrálního pracoviště Žatec, za kupní cenu 35.280,--Kč (60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva) a předání 
uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

Žadatel: odbor majetkový a odbor DS KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Na uvedených pozemcích je umístěna komunikace č. III/22523 ve vlastnictví Ústeckého kraje. Kupní cena je 
stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - doporučený postup pro realizaci 
majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve 
práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 
Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů. Ceny pozemků 
pod komunikacemi III. třídy jsou stanoveny na 60,--Kč/m2. Kupní cena činí tedy 35.280,--Kč (celkem 588 m2 
á 60,--Kč/m2 tj. 35.280,--Kč). Nákup bude refundován ministerstvem financí ČR. GP byl vyhotoven na 
náklady Ústeckého kraje. 

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: vzhledem k trvajícímu požadavku na majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi 
doporučuje rozhodnout o nákupu pozemků za navrženou kupní cenu.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 052/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Gonevová Jitka



Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 63
.

majetkoprávní vypořádání - nákup (nabytí) nemovité 
věci do vlastnictví Ústeckého kraje od města Česká 
Kamenice pozemek o výměře 155 m2 v k.ú. Česká 
Kamenice, silnice č. III/26322 - kupní cena 9.300,--Kč 
(60,--Kč/m2), okres Děčín

Blok: Nákup

Přílohy: 
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Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů o 
nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od města Česká Kamenice, se sídlem 
Náměstí Míru 219, Česká Kamenice, PSČ 407 21, IČ: 00261220, a to:
- pozemek: p.č. 2420/3 o výměře 155 m2 (bude oddělen z pozemku p.č. 2420/2 o výměře 2551 m2 
geometrickým plánem č. 1301-43/2020 ze dne 29. 4. 2020),
obec Česká Kamenice, k.ú. Česká Kamenice, zapsaný na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 
kraj Katastrálního pracoviště Děčín, za kupní cenu 9.300,--Kč (60,--Kč/m2, viz důvodová zpráva) a 
předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého 
kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837.

Žadatel: odbor majetkový a odbor DS KÚ ÚK, SÚS ÚK, p.o.

Důvodová zpráva:
Pozemek je ve vlastnictví města Česká Kamenice a je na něm umístěna komunikace č. III/26322 ve 
vlastnictví Ústeckého kraje. Kupní cena je stanovena v souladu s usnesením vlády č. 508 ze dne 8. 6. 2016 - 
doporučený postup pro realizaci majetkoprávního vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. třídy ve 
vlastnictví krajů, ke kterým měly dříve práva hospodařit státní příspěvkové organizace a které přešly do 
vlastnictví krajů podle zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České 
republiky do majetku krajů. Ceny pozemků pod komunikacemi III. třídy jsou stanoveny na 60,--Kč/m2. Kupní 
cena činí tedy 9.300,--Kč (celkem 155 m2 á 60,--Kč/m2 tj. 9.300,--Kč). Nákup bude refundován ministerstvem 
financí ČR. GP byl vyhotoven na náklady SÚS ÚK, p.o.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: vzhledem k trvajícímu požadavku na majetkové vypořádání pozemků pod silnicemi 
doporučuje rozhodnout o nákupu pozemku za navrženou kupní cenu.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 053/33MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Gonevová Jitka

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 64
.

nákup (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření KM od P.O. (pozemky o 
výměře 149120 m2 za cenu 3.289.801,- Kč – cena 
sjednaná) v k. ú. Kadaň, okres Chomutov

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 7.7.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od 
**********************************************************************, a to:
- pozemek p.č. 3352/15 o výměře 383 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek p.č. 3354/2 o výměře 10 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek p.č. 3380/5 o výměře 563 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek p.č. 3381/2 o výměře 4 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek p.č. 3383/4 o výměře 11560 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek p.č. 3384/4 o výměře 716 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek p.č. 3403/7 o výměře 7440 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek p.č. 3419/70 o výměře 20899 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek p.č. 3419/71 o výměře 61 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek p.č. 3419/72 o výměře 2684 m2, druh pozemku: lesní pozemek,
- pozemek p.č. 3419/75 o výměře 18150 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek p.č. 3419/80 o výměře 20921 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek p.č. 3419/81 o výměře 19 m2, druh pozemku: lesní pozemek,
- pozemek p.č. 3419/82 o výměře 6366 m2, druh pozemku: lesní pozemek,
- pozemek p.č. 3419/83 o výměře 4515 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek p.č. 3419/84 o výměře 5332 m2, druh pozemku: lesní pozemek,
- pozemek p.č. 3419/85 o výměře 8293 m2, druh pozemku: lesní pozemek,
- pozemek p.č. 3428 o výměře 391 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek p.č. 3429/23 o výměře 1283 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek p.č. 3429/24 o výměře 1262 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek p.č. 3430/5 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek p.č. 3435/4 o výměře 24 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek p.č. 3442/7 o výměře 22316 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek p.č. 3442/14 o výměře 290 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
- pozemek p.č. 3442/15 o výměře 1169 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek p.č. 3442/16 o výměře 29 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek p.č. 3447/11 o výměře 1127 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek p.č. 3447/13 o výměře 1752 m2, druh pozemku: orná půda,
- pozemek p.č. 3449/6 o výměře 11545 m2, druh pozemku: orná půda,
obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsaných na LV č. 8424 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Chomutov, pro ******************* za celkovou kupní cenu 3.289.801, Kč (cena sjednána 
dohodou) a předání uvedených nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Krajská majetková, 
příspěvková organizace, se sídlem organizace: Tolstého 1232/37, 400 03 Ústí nad Labem, IČO: 
00829048.

Žadatel: Krajská majetková, p. o.



Důvodová zpráva:
Příspěvková organizace Krajská majetková, p. o. – Statek Jezerka Kadaň hospodaří na pozemcích, které 
jsou ornou půdou a na pozemcích, které nejsou ornou půdou, se rozkládá areál statku. Příspěvková 
organizace měla pozemky v nájmu od města Kadaň do doby, kdy je získal v restituci do vlastnictví 
prodávající. Prodávající uzavřel s Krajskou majetkovou p. o. smlouvu o nájmu a pachtovní smlouvu, ale 
pozemky chce prodat. Údajně má několik zájemců, ale upřednostňuje jako kupujícího Ústecký kraj. V první 
fázi sdělil svůj návrh ceny, což bylo 30,- Kč/m2 pozemky v extravilánu statku a 150,- Kč/m2 pozemky v 
intravilánu statku, což by činilo 4.184.700,- Kč. Po jednání s vlastníkem nemovitých věcí, nechal Ústecký kraj 
vyhotovit znalecký posudek na stanovení ceny obvyklé předmětných pozemků, a znalcem Ladislavem 
Charvátem, Pražská 585, 430 01 Chomutov byla cena stanovena na 1.900.000,- Kč. Vlastník s touto cenou 
nesouhlasil a po dalších jednáních bylo domluveno, že vlastník si nechá zpracovat vlastní znalecký posudek. 
Znalecký posudek zhotovený Ing. Pavlem Scheuerem, Hory 111, 360 01 Karlovy Vary stanovil cenu 
4.366.650,- Kč a ocenil ještě lesní pozemky, které i příspěvková organizace má zájem obhospodařovat, v 
ceně 363.100,- Kč. To znamená, že celková cena stanovená znalcem osloveným vlastníkem nemovitých věcí 
činí 4.729.750,- Kč. Ústecký kraj, vzhledem k tomu, že znalecké posudky jsou rozdílné, nabídl vlastníkovi 
kompromis a cenu 2.926.701, - Kč (20,- Kč/m2 za pozemky v extravilánu a cenu ze znaleckého posudku 
našeho znalce za pozemky v intravilánu) + 363.100,- Kč za lesní pozemky, tzn. celkem 3.289.801,- Kč. 
Znalecké posudky jsou uloženy na odboru majetkovém.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: doporučuje souhlasit s nákupem nemovitých věcí.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Sečanská Iveta

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 65
.

nákup (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví 
Ústeckého kraje, hospodaření SÚS ÚK, od společnosti 
Lesy JEZEŘÍ, k. s. (pozemky pro stavbu „Rekonstrukce 
mostních objektů Želenice, Kyjice a Nová Ves v Horách 
– 3. část – Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v 
Horách“ o výměře 102 m2 za 4.000,- Kč) v k. ú. 
Mikulovice v Krušných horách a k.ú. Černice u Horního 
Jiřetína, okres Most

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 9.4.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
nákupu (nabytí) nemovitých věcí do vlastnictví Ústeckého kraje od společnosti Lesy JEZEŘÍ, k. s., se 
sídlem: Praha 6, Evropská 423/178, PSČ 160 00, IČO: 25029967, a to:
- pozemek: p.č. 2/25 o výměře 22 m2, druh pozemku: travní porost (pozemek byl oddělen z p.č. 2/8 o 
výměře 5677 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 260-191521/2019 ze dne 16. 9. 2019 a 
je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Nová Ves v Horách, k. ú. Mikulovice v Krušných horách, zapsaný na LV č. 337 u Katastrálního úřadu 
pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Lesy JEZEŘÍ, k. s.
- pozemek: p.č. 835/58 o výměře 80 m2, druh pozemku: lesní pozemek (pozemek byl oddělen z p.č. 835/5 
o výměře 2709164 m2 geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 234-191521/2019 ze dne 16. 9. 
2019 a je zatížen věcným břemenem dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí)
obec Horní Jiřetín, k. ú. Černice u Horního Jiřetína, zapsaný na LV č. 765 u Katastrálního úřadu pro 
Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Most, pro Lesy JEZEŘÍ, k. s.
za celkovou kupní cenu 4.000 Kč (dle ZP č. 5394-071/20 ze dne 4. 5. 2020) a předání uvedených 
nemovitých věcí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 
příspěvková organizace, se sídlem: Ruská 260, Dubí 3, PSČ: 417 03, IČO: 00080837.

Žadatel: odbor MAJ a odbor INV KÚ ÚK

Důvodová zpráva:
Ústecký kraj připravuje realizaci stavby „Rekonstrukce mostních objektů Želenice, Kyjice a Nová Ves v 
Horách – 3. část – Rekonstrukce mostu 2541-15 Nová Ves v Horách“, kterou bude trvale dotčena část 
pozemku p.č. 2/8 v k.ú. Mikulovice v Krušných horách a část pozemku p.č. 835/5 v
k. ú. Černice u Horního Jiřetína. Oba tyto pozemky jsou ve vlastnictví Lesy JEZEŘÍ, k.s., která navrhla prodej 
za cenu dle znaleckého posudku.
Na náklady kraje byly zpracovány geometrické plány, které oddělují pozemky trvale dotčené stavbou a 
specifikují je jako pozemek p.č. 2/25 v k.ú. Mikulovice v Krušných horách a pozemek p.č. 835/58 v k.ú. 
Černice u Horního Jiřetína, a znalecký posudek č. 5394-071/20, kterým soudní znalec Mgr. Ota Zeman 
stanovil cenu obvyklou ve výši 4.000,- Kč.
Lesy JEZEŘÍ, k. s. byla seznámena se znaleckým posudkem a souhlasí s prodejem za cenu 4.000,- Kč.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: doporučuje rozhodnout o nákupu.

Projednáno:

Komise Majetková komise



Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 019/32MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 071/104R/2020

Referent: Zeilerová Vladislava

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 66
.

nákup (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého 
kraje, hospodaření příspěvkové organizace DOZP Ústí 
nad Labem od města Trmice (pozemek o výměře 1257 
m2 za 632.130, Kč, 502,88 Kč/m2) v k. ú. Trmice, okres 
Ústí nad Labem

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 10.3.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od města Trmice, Fügnerova 448/29, 400 04 
Trmice, IČ: 00674010, a to:
- pozemek: p.č. 141 o výměře 1257 m2, druh pozemku: zahrada
obec Trmice, k. ú. Trmice, zapsané na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Ústí nad Labem pro město Trmice za celkovou kupní cenu 632.130,- Kč (viz důvodová zpráva) 
a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Domovy pro osoby se zdravotním 
postižením Ústí nad Labem, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Čajkovského 1908/82, 400 01 
Ústí nad Labem, IČO: 75149541 za podmínky zřízení smluvního předkupního práva ve prospěch města 
Trmice.

Žadatel: odbor SV a DOZP Ústí nad Labem, p.o. 



Důvodová zpráva:
Na základě žádosti odboru SV a příspěvkové organizace Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí 
nad Labem, p.o. (dále jen „DOZP“) je předkládán k projednání nákup pozemku p.č. 141 v k.ú. Trmice. 
Uprostřed předmětného pozemku se nachází pozemek p.č. 142, jehož součástí je budova č.p. 580, to vše ve 
vlastnictví Ústeckého kraje. V této budově je provozováno sociální zařízení Domov pro osoby se zdravotním 
postižením Trmice, které patří pod příspěvkovou organizaci Domovy pro osoby se zdravotním postižením Ústí 
nad Labem, Čajkovského 1908/82, Ústí nad Labem- centrum, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „DOZP“). V 
tomto zařízení je poskytován jeden druh sociální služby, a to domov pro osoby se zdravotním postižením, 
jehož cílovou skupinou jsou osoby od 18-ti let s mentálním postižením, případně kombinovaným s dalším 
tělesnými či smyslovými vadami, kteří potřebuji pomoc a podporu při realizaci a naplňování individuálních 
potřeb, osobních cílů, úkonů a činnosti běžného života. S ohledem na stále se zhoršující stav klientů je 
nezbytně nutné vybudovat do budovy bezbariérový přístup. Jelikož jediná přístupová cesta do budovy vede 
přes pozemek p.č. 141 ve vlastnictví města Trmice požádali jsme o jeho odkup. Na vybudování 
bezbariérového přístupu byla schválena žádost Ústeckého kraje o podporu na základě 2. výzvy Ministerstva 
práce a sociálních věcí o dotaci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních 
služeb 2016-2020, Cíl 4 Podpora mobility, dílčí cíl – vytváření podmínek v budovách i vně umožňující 
horizontální i vertikální bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav, 
instalací výtahů, plošin, nájezdových ramp, které usnadňují překonávání výškových rozdílů o dotaci na 
vybudování předmětného bezbariérového přístupu. Na základě této žádosti obdrží Ústecký kraj na tuto 
investiční akci 682.149,- Kč.
V současnosti pozemek p.č. 141 využívá DOZP na základě nájemní smlouvy uzavřené s městem Trmice a 
slouží klientům domova jako zahrada, místo pro oddych, relaxaci a volnočasové aktivity a zároveň jako jediná 
přístupová cesta k budově.
Již více jak 5 let jednáme s městem Trmice o odkoupení tohoto pozemku a až nyní město souhlasí s 
prodejem.
Požadovaná cena prodávajícími činí 632.130,- Kč, vychází z obvyklé ceny dle znaleckého posudku č. 
3565-155/2019 OC vyhotoveného znalcem Radkem Trončinským dne 15. 1. 2020, která je 628.500,- Kč a k 
této ceně je připočítaná cena za zpracování znaleckého posudku ve výši 3.630,- Kč.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru MAJ: Souhlasí, nabídková cena vychází ze znaleckého posudku. 

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Komise Majetková komise

Dne: 4. 8. 2020 Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 035/MAJ33/2020

Referent: Žideková Eva

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 67
.

nákup (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého 
kraje, hospodaření SOŠ Rumburk od města Rumburk 
(budova s pozemkem o výměře 194 m2 za 1.838.000 
Kč) v k. ú. Rumburk, okres Děčín

Blok: Nákup

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 6.6.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

dle § 36 písm. a) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, o 
nákupu (nabytí) nemovité věci do vlastnictví Ústeckého kraje od města Rumburk, se sídlem: tř. 9. května 
1366/48, 40801 Rumburk, IČO: 00261602, a to:
- pozemek: p. č. 145 o výměře 194 m2, druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Rumburk 1, č.p. 838, občanská vybavenost, umístěna na pozemku p. č. 145
obec Rumburk, k. ú. Rumburk, zapsané na č. 2298 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Rumburk, pro město Rumburk, za kupní cenu 1.838.000 Kč (dle ZP č. 2338-039-2020 – viz 
důvodová zpráva) a předání uvedené nemovité věci k hospodaření příspěvkové organizaci Střední 
odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, příspěvková organizace, se sídlem: Jiříkovská 
840/4, 40801 Rumburk, IČO: 00497029.

Žadatel: odbor regionálního rozvoje KÚ ÚK

Důvodová zpráva:
Ústecký kraj připravuje projekt „OPŽP – Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie Rumburk“, na 
který je již zpracovaná projektová dokumentace, bylo vydáno stavební povolení a je připravena žádost o 
dotaci na jeho realizaci. Jedná se o snížení energetické náročnosti budov v rámci stavby „SOŠ mediální 
grafiky a polygrafie, Rumburk – oprava omítek a střechy, výměna oken“.
Nemovitosti dotčené projektem jsou: budova č.p. 840 na pozemku p. č. 155 a budova č.p. 841 na pozemku p. 
č. 146 ve vlastnictví Ústeckého kraje a dále budova č.p. 838 na pozemku p. č. 145 ve vlastnictví města 
Rumburk, vše v ul. Jiříkovská v katastrálním území Rumburk.
Všechny výše uvedené budovy využívá Střední odborná škola mediální grafiky a polygrafie, Rumburk, 
příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Ústecký kraj. V budově č.p. 838 (ve vlastnictví města 
Rumburk) je umístěna dílna odborného výcviku, pracoviště digitálního tisku a pracoviště s plotrem. V prvním 
patře se nachází ředitelství školy, ekonomický úsek a pracoviště správce IT.
Z výše uvedených důvodů a také z důvodu doložení majetkových vztahů ke všem dotčeným nemovitostem 
pro podání žádosti o čerpání dotace požádal odbor majetkový město Rumburk o převod budovy č.p. 838 s 
pozemkem p. č. 145 z vlastnictví města Rumburk do vlastnictví Ústeckého kraje.
Cena v místě a čase obvyklá dle Znaleckého posudku č. 2338-039-2020 znalce Romana Širokého ze dne 10. 
7. 2020 činí 1.838.000 Kč. Znalecký posudek byl zpracován na náklady Ústeckého kraje ve výši 8.470 Kč.

Zastupitelstvo města Rumburk schválilo dne 19. 12. 2019 záměr prodeje pozemku p. č. 145, jehož součástí je 
budova č.p. 838, do vlastnictví Ústeckého kraje.
Rada města Rumburk dne 29. 7. 2020 projednala a vzala na vědomí cenu dle předloženého znaleckého 
posudku. Záměr prodeje byl zveřejněn od 31. 7. 2020 do 19. 8. 2020.
Zastupitelstvo města Rumburk, které bude rozhodovat o prodeji, se koná dne 17. 9. 2020. Z časových důvodů 
je nákup do vlastnictví Ústeckého kraje předkládán zastupitelstvu kraje k rozhodnutí dne 7. 9. 2020, tj. 10 dní 
před zasedáním zastupitelstva města.



Vyjádření odborů:
Vyjádření SOŠ Rumburk: Budovu č.p. 838 ve vlastnictví města Rumburk škola ke své činnosti nutně 
potřebuje. Pracoviště není možno z kapacitních důvodů přesídlit do zbytku areálu ve vlastnictví kraje.
Budova je navíc bezprostředně spojena (je průchozí) do areálu školy.
Vyjádření odboru SMT: v souladu s vyjádřením školy doporučuje souhlasit s převodem.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí s nákupem budovy za uvedenou kupní cenu.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Postlová Tereza

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 68
.

neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj podle 
§ 101 zákona č. 183/2006 Sb. (pozemek o výměře 35778 
m2) v k.ú. Kadaň, okres Chomutov

Blok: Ostatní

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 7.3.pdf dokumentace U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

rozhoduje

o neuplatnění předkupního práva pro Ústecký kraj podle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. k nemovité věci, a 
to:
- pozemek: p.č. 3041/1 o výměře 35778 m2, druh pozemku: ostatní plocha,
obec Kadaň, k. ú. Kadaň, zapsané na LV č. 3349 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální 
pracoviště Chomutov pro společnost Jakob Müller Česká republika, a.s., Královský Vrch 1999, 432 01 
Kadaň, IČO: 27283488.

Žadatel: Jakob Müller, a.s. prostřednictvím Advokátní kanceláře Mgr. Ing. Pavel Musil v Chomutově. 

Důvodová zpráva:
Odboru MAJ byl vlastníkem pozemku p. č. 3041/1 k. ú. Kadaň v souladu s odst. 5 § 101 zákona č. 183/2006 
zaslán dotaz zda Ústecký kraj bude chtít uplatňovat předkupní právo k předmětné nemovité věci. Předkupní 
právo k nemovité věci bylo zřízeno dle § 101 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) pro veřejně 
prospěšnou stavbu „WD 12 – napojení průmyslové zóny Královský Vrch na silnice II/224, rozšíření kruhové 
křižovatky“. Vzhledem k tomu, že stavba byla dle informace odboru územního plánování a stavebního řádu 
plánována v těsné blízkosti p. č. 3041/1 k. ú. Kadaň, byl pozemek veden jako její součást. Stavba zasáhla 
pozemek malou částí a dotčený pozemek je již majetkoprávně vypořádán, a proto není nutno trvat na zápisu 
předkupního práva.

Vyjádření odborů:
Vyjádření odboru UPS: doporučuje výmaz předkupního práva.
Vyjádření odboru MAJ: souhlasí s výmazem předkupního práva.

Projednáno:

Komise Majetková komise

Dne: 23. 6. 2020 Pro: 6 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 082/32MAJ/2020

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 22. 7. 2020 Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Č. usnesení: 127/104R/2020

Referent: Sečanská Iveta

Oddělení: Nakládání s majetkem



Podbod č. 69
.

změna usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
078/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020, okres Louny

Blok: Ostatní

Přílohy: 

18.1-1 Název: bod 18.1 priloha 1.7.pdf darovací smlouva U

18.1-2 Název: bod 18.1 priloha 1.8.pdf list vlastníka pro p.p.č. 801/59, k.ú. 
Nehasice U

18.1-3 Název: bod 18.1 priloha 1.9.pdf usnesení č. 078/30Z/2020 U

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Ústeckého kraje

souhlasí

se změnou textace darovací smlouvy, schválené usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 
078/30Z/2020 bod C) ze dne 22. 6. 2020, dle přílohy č. 1.7 tohoto usnesení.

Žadatel: majetkový odbor.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje souhlasilo usnesením č. 078/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 se zněním darovací 
smlouvy na převod stanice Hasičského záchranného sboru Bitozeves v SPZ Triangle z majetku kraje do 
majetku HZS Ústeckého kraje.
V čl. I odst. 8 této darovací smlouvy kraj prohlašuje, že uzavře s Českou republikou smlouvu o převodu p. p.č. 
801/59, k.ú. Nehasice do svého vlastnictví. Smlouva s Českou republikou již uzavřena byla a dne 30. 6. 2020 
zapsal katastrální úřad v Žatci vlastnické právo k uvedenému pozemku pro Ústecký kraj. Na tomto pozemku 
leží asfaltový vjezd do stanice HZS Bitozeves, přičemž kraj daruje hasičskému sboru asfaltový vjezd, ale ne 
samotný pozemek pod ním (jelikož jde o pozemek, v němž jsou inženýrské sítě průmyslové zóny - sítě tam 
má kraj, CETIN, ČEZ atd.) Pozemek p.č. 801/59, k.ú. Nehasice je ale v již schváleném znění darovací 
smlouvy v souvislosti s vjezdem do stanice zmiňován jako pozemek v majetku České republiky a nyní je 
skutečnost v katastru nemovitostí jiná, proto je potřeba upravit odsouhlasené znění smlouvy. Konkrétně se 
změna týká čl. I odst. 5. g) a čl. I odst. 8., změny jsou barevně vyznačeny v příloze 1.7.

Vyjádření odborů:
Vyjádření správce SPZ Triangle, p.o.: souhlasí.
Vyjádření odboru KR: souhlasí.

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 19. 8. 2020 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení:          

Referent: Bezděková Jana

Oddělení: Nakládání s majetkem

Podpis zpracovatele:  Jana Bezděková 24. 8. 2020


