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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, na jejímž základě bude část silnice 

III/24721 vyřazena ze sítě silnic a s následným bezúplatným nabytím nemovitostí 

v k. ú. Sebuzín z vlastnictví Ústeckého kraje: 

a) těleso komunikace III/24721 v délce 0,133 km v úseku od 0,000 (křižovatka 

se silnicí II/261) do 0,133 (napojení na stávající silnici III/24721 – u 

kapličky) včetně příslušenství 

b) pozemek p. č. 2/18 o výměře 109 m2  

c) pozemek p. č. 2/7 o výměře 447 m2  

do majetku statutárního města Ústí nad Labem 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  



Důvodová zpráva: 
 

Odbor dopravy a majetku MmÚ obdržel dne 9. 11. 2017 informaci o záměru Ústeckého 

kraje darovat statutárnímu městu Ústí nad Labem nemovitosti v k. ú. Sebuzín: 

 těleso komunikace III/24721 v délce 0,133 km v úseku od 0,000 (křižovatka se 

silnicí II/261) do 0,133 (napojení na stávající silnici III/24721 – u kapličky) včetně 

příslušenství 

 pozemek p. č. 2/18 o výměře 109 m2  

 pozemek p. č. 2/7 o výměře 447 m2. 

Pozemky p. č. 2/19 a p. č. 2/20 v k. ú. Sebuzín, které se nacházejí pod tělesem 

komunikace, která je předmětem daru, jsou ve vlastnictví statutárního města Ústí nad 

Labem. 

Stanoviska odboru dopravy a majetku, oddělení údržby majetku MmÚL: 

 

- souhlasí s nabytím výše uvedených nemovitostí za předpokladu dodržení podmínek 

uvedených ve stanovisku 

 

Majetková komise Rady města Ústí nad Labem dne 9. 1. 2018 doporučila schválit 

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě, na jejímž základě bude část silnice 

III/24721 vyřazena ze sítě silnic a s následné bezúplatné nabytí nemovitostí v k. ú. 

Sebuzín: 

 těleso komunikace III/24721 v délce 0,133 km v úseku od 0,000 (křižovatka se 

silnicí II/261) do 0,133 (napojení na stávající silnici III/24721 – u kapličky) včetně 

příslušenství 

 pozemek p. č. 2/18 o výměře 109 m2  

 pozemek p. č. 2/7 o výměře 447 m2  

do majetku statutárního města Ústí nad Labem. 
 

Rada města Ústí nad Labem dne 31. 11. 2018 souhlasila s uzavřením smlouvy o budoucí 

darovací smlouvě, na jejímž základě bude část silnice III/24721 vyřazena ze sítě silnic a 

s následným bezúplatným nabytím nemovitostí v k. ú. Sebuzín: 

a) těleso komunikace III/24721 v délce 0,133 km v úseku od 0,000 (křižovatka se silnicí 

II/261) do 0,133 (napojení na stávající silnici III/24721 – u kapličky) včetně 

příslušenství 

b) pozemek p. č. 2/18 o výměře 109 m2  

c) pozemek p. č. 2/7 o výměře 447 m2  

do majetku statutárního města Ústí nad Labem 

 

Přílohy:  

1. Informace KÚÚK 

2. Výpis z KN + snímek KM 

3. Ortofotomapa + fotodokumentace 

4. Stanoviska ODM – odd. ÚM 

5. Usnesení MK RM ÚL ze dne 9. 1. 2018 

6. Usnesení RM ÚL ze dne 31. 1. 2018 

 


