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

Ústecký kraj

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Do zasedání ZÚK Bod programu: 13.7

6. zasedání zastupitelstva konané dne 26. 4. 2021

Věc:
Změna zřizovací listiny Severočeská vědecká knihovna Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Materiál na stůl: 

Důvod předložení:
Změna v katastru nemovitostí - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace

Nárok na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet

Projednáno:

Rada Ústeckého kraje 

Dne: 10. 3. 2021 Pro:          Proti:          Zdržel se:          Č. usnesení: 022/10R/2021

Přílohy: 

13.7-1 Název: bod 13.7 priloha 1.pdf Úplné znění zřizovací listiny č.j. 
121/2001 U

13.7-2 Název: bod 13.7 priloha 2.pdf Oznámení o provedeném zápisu v 
katastru nemovitostí U

13.7-3 Název: bod 13.7 priloha 3.pdf Dodatek č. 29 ke zřizovací listině č.j. 
121/2001 U

13.7-4 Název: bod 13.7 priloha 4.pdf Výpis z katastru nemovitostí LV 
14291 U

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo Ústeckého kraje

A) bere na vědomí

předloženou informaci o změně označení pozemků/parcel v zřizovací listině č.j. 121/2001 příspěvkové 
organizace Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, příspěvková organizace.

B) ukládá



Mgr. Jiřímu Řehákovi náměstku hejtmana Ústeckého kraje, zabezpečit realizaci bodu A) tohoto usnesení.
Termín: 30.6.2021

Důvodová zpráva:
O změně zřizovací listiny rozhoduje zastupitelstvo kraje dle § 35 odst. 2 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o 
krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. V této věci schválilo Zastupitelstvo Ústeckého kraje 
svým usnesením č. 21/7Z/2013 ze dne 26. 6. 2013 Pravidla pro tvorbu a provádění změn zřizovacích listin 
příspěvkových organizací Ústeckého kraje (dále jen „Pravidla“) - Směrnice S 3/2013. Poslední změna těchto 
pravidel byla schválena Zastupitelstvem Ústeckého kraje dne
16. 12. 2020 usnesením č. 048/2Z/2020.

V případě, že se jedná o změny zřizovací listiny, které vyplývají ze zákona nebo z rozhodnutí příslušného 
orgánu (soudu, správního orgánu) spočívající ve skutečnostech, které nezávisí na projevu vůle zřizovatele 
(např. změna označení právního předpisu, na jehož úpravu je v rámci zřizovací listiny odkazováno), nemusí 
být taková změna prováděna formou dodatku.
V takovém případě postačí, pokud změnu obecně projedná zastupitelstvo kraje. Předmětnou změnu 
zapracuje svodný odbor zpravidla do nejbližšího vydání úplného znění příslušné zřizovací listiny.

Úplné znění zřizovací listiny (viz. příloha č. 1 tohoto usnesení), s přílohou Specifikace dlouhodobého majetku 
– nemovité věci aktualizovanou o změny označení pozemků v katastru nemovitostí ze dne 19. 8. 2020 (viz. 
příloha č. 2 tohoto usnesení)
je podkladem pro zanesení oprávnění hospodaření se svěřeným majetkem kraje do katastru nemovitostí.

Na základě usnesení Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 054/30Z/2020 ze dne 22. 6. 2020 byl vydán dodatek 
č. 29 ke zřizovací listině č.j. 121/2001 (viz. příloha č.3 tohoto usnesení) svěření následujícího dlouhodobého 
majetku k hospodaření:
Kat. území: 774871 Ústí na Labem
parcela 2377/3 ostatní plocha, výměra 731m2,
parcela 2383 zastavěná plocha nádvoří, součástí je stavba čp 1535, výměra 545 m2,
parcela 2384/3 zastavěná plocha nádvoří, výměra 319m2
parcela 2834/2 zastavěná plocha nádvoří, výměra 310m2
parcela 2384/1 ostatní plocha, výměra 973m2

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem obdržel interní reklamaci z registru 
územní identifikace adres a nemovitostí o odstranění staveb bez čp/če, jiná st. na pozemku 2384/2 a bez 
čp/če, jiná st. na pozemku 2384/3, v souvislosti s výstavbou depozitáře. (viz. příloha č. 2 tohoto usnesení)
Na podkladě záznamu o odstranění staveb katastrální úřad vymazal stavby z evidence katastru nemovitostí a 
změnil způsob využití pozemků na ostatní plocha/jiná plocha a současně sloučil pozemky pod odstraněnými 
stavbami do sousední parcely takto:
Kat. území: 774871 Ústí na Labem
parcela 2384/3 (výměra 319m2) zaniká
parcela 2384/2 (výměra 310m2) zaniká
parcela 2384/1 dosavadní výměra 973m2 – nová výměra 1601m2. (viz. příloha č. 4 tohoto usnesení).

Stanovisko odboru LP: po právní stránce bez připomínek
Stanovisko odboru MAJ: bez připomínek

Zpracoval / konzultoval: Předkládá:

PhDr. Adam Šrejber, Ph.D. ,
vedoucí odboru kultury a památkové 
péče

Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)

Schvalovací cesta:

1 PhDr. Adam Šrejber (vedoucí odboru)   PhDr. Adam Šrejber Ph.D. 9. 
4. 2021

2 Mgr. Jiří Řehák (uvolněný zastupitel)   Mgr. Jiří Řehák 12. 4. 2021



Podpis zpracovatele:  Gabriela Smrčková 9. 4. 2021


