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Žádosti o prodloužení termínů plnění usnesení ze Zastupitelstva 

Ústeckého kraje 
kontrolované období od 1. 3. 2021 do 11. 4. 2021 

 

Usnesení č. 61/14Z/2014 (v návrhu na usnesení pod číslem B)1.) 

Nakládání s majetkem  

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání  

 

A) r o z h o d u j e  

o přijetí daru (nabytí) nemovitostí do vlastnictví Ústeckého kraje od Ředitelství silnic  

a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390, a to: 

- pozemek: p.p.č. 457/12 o výměře 2526 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

- pozemek: p.p.č. 457/13 o výměře 1023 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

- pozemek: p.p.č. 457/14 o výměře 1478 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

- pozemek: p.p.č. 457/17 o výměře 1652 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

- pozemek: p.p.č. 550/7 o výměře 166 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: silnice, 

- pozemek: p.p.č. 550/10 o výměře 499 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

- pozemek: p.p.č. 550/11 o výměře 1078 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

- pozemek: p.p.č. 550/12 o výměře 199 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

obec Lukavec, k. ú. Lukavec u Lovosic, zapsaných na LV č. 348 u Katastrálního úřadu pro 

Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR – ŘSD ČR  

- pozemek: p.p.č. 184/8 o výměře 1819 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

- pozemek: p.p.č. 184/12 o výměře 808 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

- pozemek: p.p.č. 520/2 o výměře 20 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: ostatní 

komunikace, 

- pozemek: p.p.č. 520/3 o výměře 1464 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

obec Siřejovice, k. ú. Siřejovice, zapsaných na LV č. 526 u Katastrálního úřadu pro Ústecký 

kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR – ŘSD ČR  

- pozemek: p.p.č. 3031/36 o výměře 41 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

- pozemek: p.p.č. 3031/37 o výměře 115 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

- pozemek: p.p.č. 3070/11 o výměře 114 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

- pozemek: p.p.č. 3070/12 o výměře 16 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

- pozemek: p.p.č. 3070/14 o výměře 83 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

- pozemek: p.p.č. 3070/15 o výměře 271 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 
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- pozemek: p.p.č. 3070/17 o výměře 2855 m2, druh pozemku: ostatní plocha, způsob využití: 

silnice, 

obec Lovosice, k. ú. Lovosice, zapsaných na LV č. 3297 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, 

Katastrální pracoviště Litoměřice pro ČR – ŘSD ČR  

a předání uvedených nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Správa  

a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, se sídlem organizace: Ruská 260, 

Dubí 3, PSČ: 417 03, IČ: 00080837. 

 

B) u k l á d á  

předložit darovací smlouvu, jejímž předmětem je přijetí daru (nabytí) nemovitostí uvedené v 

bodu A) tohoto usnesení, k podpisu hejtmanovi Ústeckého kraje. 

Termín: 31. 3. 2015  

Vyjádření k 31.3.2015: Podklady (výpis z usnesení ZÚK, prohlášení ÚK o vlastnictví silnice č. 

II/247 umístěné na předmětných pozemcích) byly zaslány na ŘSD v 9/2014 společně s 

požadavkem na textaci darovací smlouvy. ŘSD doposud nereagovalo, nezaslalo návrh smlouvy 

(bylo upomínáno). Žádáme o náhradní termín na: 31.12.2015 

 

Dne 1.7.2015: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.12.2015. Komentář: Na 23. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 29.6.2015 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění schválena.  

 

Vyjádření k 8.1.2016: Podklady pro rozhodnutí ŘSD ČR o nepotřebnosti předmětných pozemků 

byly Ústeckým krajem zaslány již v roce 2014 společně s požadavkem na zaslání textace 

darovací smlouvy. ŘSD ČR přes urgence doposud nereagovalo. Žádáme o náhradní termín na: 

31.01.2017 

 

Dne 7.3.2016: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.1.2017. Komentář: Na 28. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 29.2.2016 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení 

schválena.  

 

Vyjádření k 2.2.2017: ŘSD ČR doposud nereagovalo, nezaslalo návrh smlouvy, 

urgováno. Žádáme o náhradní termín na: 31.03.2018 

 

Dne 26.4.2017: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.03.2018. Komentář: Na 4. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 24.4.2017 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení 

schválena. 

 

Vyjádření k 31. 3. 2018: ŘSD přes veškeré výzvy nereaguje a doposud nezaslalo návrh darovací 

smlouvy. Bude i nadále urgováno. Žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 

2019. 

 

Dne 26.6.2018: Změněn termín vyřešení úkolu na 31.12.2019. Komentář: Na 13. Zastupitelstvu 

Ústeckého kraje dne 25.6.2018 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení 

schválena. 

 

Vyjádření k 18. 12. 2019: Přes veškeré urgence ŘSD ČR nereaguje, přestože podklady pro 

majetkoprávní vypořádání má již od roku 2014 k dispozici. Bude nadále urgováno. Nový termín: 

31. 3. 2021 

 

Dne 27.1.2020: Změněn termín vyřešení úkolu na 31. 3. 2021. Na 26. Zastupitelstvu Ústeckého 

kraje dne 27.1.2020 byla Vaše žádost o prodloužení termínu plnění usnesení schválena. 
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Vyjádření k 31. 3. 2021: Ředitelství silnic a dálnic ČR stále přes veškeré urgence 

nereaguje, přestože veškeré podklady ze strany Ústeckého kraje obdrželo 9/2014. 

Majetkový odbor KÚÚK žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 3. 2023. 


