
 
Ústecký kraj 

Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
 
 
 

DODATEK Č. 34 

KE 
ZŘIZOVACÍ LISTINĚ 

Č.J. 240/2002 

příspěvkové organizace Ústeckého kraje 
 

Oblastní muzeum v Lounech, příspěvková organizace 

(dále jen organizace) 
 
 

ze dne 4. 12. 2002, usnesení č. 181/49/2002 Rady Ústeckého kraje 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 181/49/2002 ze dne 4. 12. 2002 (dodatek č. 1) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 105/97/2004 ze dne 2. 6. 2004 (dodatek č. 2) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 142/105/2004 ze dne 13. 10. 2004 (dodatek č. 3) 
 usnesení Rady Ústeckého kraje č. 53/16R/2005 ze dne 24. 8. 2005 

 (úplné znění zřizovací listiny) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 30/73R/2007 ze dne 31. 1. 2007 (dodatek č. 4) 

 usnesení Rady Ústeckého kraje č.  31/12R/2009 ze dne 11. 3. 2009 
(úplné znění zřizovací listiny) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/28R/2009 ze dne 7. 10. 2009 (dodatek č. 5) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 14/35R/2009 ze dne 16. 12. 2009 (dodatek č. 6) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010 (dodatek č. 7) 

usnesení Rady Ústeckého kraje č. 32/44R/2010 ze dne 7. 4. 2010                                 
  (úplné znění zřizovací listiny) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 37/74R/2011 ze dne 30. 3. 2011 (dodatek č. 8) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 37/27Z/2011 ze dne 21. 12. 2011 

(dodatek č. 9)  
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č.32/98R/2012 ze dne 29. 2. 2012 (dodatek č. 10)                
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/103R/2012 ze dne 9. 5. 2012 (dodatek č. 11) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 59/104R/2012 ze dne 23. 5. 2012 (dodatek č. 
12) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 55/105R/2012 ze dne 13. 6. 2012 
(úplné znění zřizovací listiny) 

ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 61/12R/2013 ze dne 27. 3. 2013 (dodatek č. 13) 
ve znění usnesení Rady Ústeckého kraje č. 177/13R/2013 ze dne 10. 4. 2013 (dodatek č. 

14) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 85/10Z/2013 ze dne 30. 10. 2013 

(dodatek č. 15) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 101/12Z/2013 ze dne 11. 12. 2013 a 

 č. 64/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 (dodatek č. 16) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 69/13Z/2014 ze dne 26. 2. 2014 

(dodatek č. 17) 
úplné znění zřizovací listiny ze dne 17. 7. 2014 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 89/18Z/2014 ze dne 3. 9. 2014 
(dodatek č. 18) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 112/23Z/2015 ze dne 29. 6. 2015 
(dodatek č. 19) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 88/24Z/2015 ze dne 7. 9. 2015 
(dodatek č. 20) 

bod 13.2 příloha č. 1



 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 65/26Z/2015 ze dne 14. 12. 2015 

(dodatek č. 21) 
úplné znění zřizovací listiny ze dne 4. 1. 2016 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 86/28Z/2016 ze dne 29. 2. 2016 
(dodatek č. 22) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 116/30Z/2016 ze dne 27. 6. 2016 
(dodatek č. 23) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 43/2Z/2016 ze dne 19. 12. 2016 
(dodatek č. 24) 

úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2017 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 017/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017 

(dodatek č. 25) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 056/6Z/2017 ze dne 26. 6. 2017 

(dodatek č. 26) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 063/9Z/2017 ze dne 11. 12. 2017 

(dodatek č. 27) 
úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2018 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 066/13Z/2018 ze dne 25. 6. 2018 
(dodatek č. 28) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 064/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 
(dodatek č. 29) 

ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 015/16Z/2018 ze dne 10. 12. 2018 
(dodatek č. 30) 

úplné znění zřizovací listiny ze dne 2. 1. 2019 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 049/20Z/2019 ze dne 24. 6. 2019 

(dodatek č. 31) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 060/25Z/2019 ze dne 9. 12. 2019 

(dodatek č. 32) 
ve znění usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 

(dodatek č. 33) 
 

 
 
Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. …/Z/2021 ze dne 25. 1. 2021 se výše 
uvedená zřizovací listina ve znění pozdějších změn a dodatků mění takto: 
 
1. Článek VII., odst. 16 po změně zní: Provozovat Archeoskanzen Březno – Centrum 
experimentální archeologie Ivany Pleinerové jako detašované pracoviště organizace zřízené 
pro výzkumnou a prezentační činnost v oblasti experimentální archeologie, etnologie, dějin 
každodennosti a environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty, včetně obdělávání 
pokusných zemědělských ploch a chovu hospodářských zvířat. 
 
2.    V příloze č. 1 - „Nemovitý majetek zapisovaný do katastru nemovitostí“ zřizovací listiny 
se doplňují následující položky majetku svěřeného organizaci k hospodaření: 
 
Katastrální území:             Březno u Postoloprt 
Pozemky 
Parcela  Výměra m² Druh pozemku   Způsob využití 

 
1556/1   4092  ostatní plocha    neplodná půda 
1557/1   8143  orná půda 
1557/2     784  orná půda 
1557/3   1172  ostatní plocha    kulturní a osvětová  
           plocha 



1557/4     143  ostatní plocha    kulturní a osvětová  
           plocha 
1557/5     358  orná půda 
1557/6    1308   orná půda 
1557/7      874  orná půda 
1557/8        39  orná půda 
1557/9    1099  orná půda 
1557/16   1948  orná půda 
1557/17     723  orná půda 
1557/19     116  orná půda 
 
St. 154         60  zastavěná plocha a nádvoří 
Součástí je stavba bez čp/če. rod. rekr., LV143  
 
  
      
  
  

 

 
          
Tento dodatek nabývá účinnosti dne 26. 1. 2021 
 
 
V Ústí nad Labem dne   .             . 

 

 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . 

        
       Mgr. Jiří Řehák                                                                                                                                                   
náměstek hejtmana Ústeckého kraje   

                                                                      na základě pověření dle usnesení Rady 
                                                            Ústeckého kraje č. 008/4R/2020 ze dne 16. 12. 2020
  

 


