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20. 6. 2018 

Nabytí pozemku p. č. 898/288 v k. ú. Všebořice 

15 

Michal Fišer – referent Oddělení evidence majetku ODM MmÚ 

 

 

Pavel Dufek – náměstek primátorky 

 

 

Ing. Dalibor Dařílek – vedoucí Odboru dopravy a majetku MmÚ 

Rada města Ústí nad Labem dne 18. 4. 2018 

Majetková komise Rady města Ústí nad Labem dne 9. 4. 2018 

 



Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  n es ch va lu j e  

1 .  nabytí pozemku p. č. 898/288 o výměře 215 m2 v k. ú. Všebořice za částku  

800,- Kč/m2.  

 

    

 

 

 

 

 

 

  



Důvodová zpráva: 
 

Odbor dopravy a majetku MmÚ obdržel dne 9. 11. 2017 nabídku Tomáše Zátky, 

 (zastupujícího majitele pozemku) k odkoupení 

pozemku p. č. 898/288 o výměře 215 m2 v k. ú. Všebořice. Pozemek nabízí za částku  

800,- Kč/m2. 

Přes pozemek je předběžně navržena trasa cyklostezky, ale dle stanoviska 

cyklokoordinátora je velmi nepravděpodobné, že trasa cyklostezky přes tento pozemek 

povede. Pozemek se totiž nachází na svažitém terénu a současná polní cesta se nachází 

několik desítek metrů od něho. 

Stanoviska odborů MmÚ: 

 

OIÚP odd. ÚP využití musí být v souladu s územním plánem 

 odd. PRI nemá připomínek 

OSR  souhlasí s nabytím 

ODM odd. ÚM nemá námitek 

 

Stanovisko cyklokoordinátora: 

- výstavba cyklostezky na tomto pozemku by byla vzhledem k pravděpodobnému 

uspořádání terénu na jednom z posledních míst a navržená cena je násobně nadsazená 

 

Majetková komise dne 9. 4. 2018 nedoporučila schválit nabytí pozemku p. č. 898/288 o 

výměře 215 m2 v k. ú. Všebořice za částku 800,- Kč/m2. 
 

Rada města Ústí nad Labem dne 18. 4. 2018 nesouhlasila s nabytím pozemku                   

p. č. 898/288 o výměře 215 m2 v k. ú. Všebořice za částku 800,- Kč/m2. 

 

 

Přílohy:  

1. Nabídka 

2. Výpis z KN + snímek KM 

3. Ortofotomapa + fotodokumentace 

4. Stanoviska odborů 

5. Stanovisko cyklokoordinátora 

6. Usnesení MK RM ÚL ze dne 9. 4. 2018 

7. Usnesení RM ÚL ze dne 18. 4. 2018 

 




