
 

 

jednání Zastupitelstva města 

Ústí nad Labem 
 

 

dne:                                                                                              bod programu: 

19.9.2018  5. 

                                                                                                  

 

věc : 

Dodatek č. 2 k úplnému znění Zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad Labem, 

příspěvkové organizace 

 

 

 

důvod předložení: 

Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích - § 84, odst. 2, písm. d) 

 

 

zpracoval: 

Radka Hadravová, referent PTO OMOŠ 

PhDr. Jana Müllerová, PhD., ved. OMOŠ 
 

 

 

předkládá: 

 

MUDr. Jiří Madar, náměstek primátorky  

            

 

 

projednáno: 

RM Ústí nad Labem dne 29.8.2018 

Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru  
 

 

 

přizváni k jednání: 

  



Návrh na usnesení: 
 

Zastupitelstvo města po projednání 

 

A )  s ch va lu j e   

1. znění dodatku č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny Zoologické zahrady Ústí nad 

Labem, příspěvkové organizace, kterým se mění výměra pozemků: 

a) p. č. 1210/46 – zastavěná plocha a nádvoří, včetně objektu bez čp/če  

v k. ú. Krásné Březno z výměry 735 m2 na výměru 112 m2  

b) p. č. 1210/1 – ostatní plocha v k. ú. Krásné Březno z výměry 194 644 m2 na 

výměru 195 267 m2   
 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Při realizaci stavby pavilónu slonů umístěného na pozemku p. č. 1210/50 byla část pozemku 

1210/46 – zastavěná plocha a nádvoří vč. bývalého objektu gazel a gepardů  

o výměře 307 m2 využita k této stavbě.  Další část pozemku 1210/46 – zastavěná plocha  

a nádvoří včetně objektu bez čp/če o výměře 112 m2 byla stavebně upravena tak, aby mohla 

plnit technické, komunikační a chovatelské funkce pro zázemí pavilónu slonů (výměníková 

stanice, odvoz biologického odpadu, schodiště aj.). Zbývající část objektu „gazel a gepardů“ 

byla na základě Rozhodnutí stavebního odboru MmÚ odstraněna. Jednalo se o zbývající výměru 

pozemku p. č. 1210/46 o velikosti 623 m2, která byla sloučena do pozemku  

p. č. 1210/1 – na celkovou výměru 195 267 m2 v k. ú. Krásné Březno.  

 

Výše uvedené skutečnosti tj. stavební úprava objektu na pozemku p.č. 1210/46 a odstraněná 

část bývalého objektu gazel a gepardů nebyla zanesena do katastru nemovitostí. 

 

Na základě výše uvedeného nechal odbor MOŠ zpracovat geometrický plán č. 1733-92/2018 ze 

dne 29.5.2018, kterým byla tato skutečnosti zakreslena.  

 

Zároveň byla na Katastrální úřad Ústeckého kraje zaslána žádost o provedení následujících 

změn: 

1) existence stavby na pozemku p.č. 1210/46 o výměře 112 m2 v k.ú. Krásné Březno provozní 

zázemí přilehlého pavilónu slonů – občanská vybavenost  

2) neexistence části odstraněné stavby „gazel a gepardů“ na pozemku p.č. 1210/46 o výměře 

623 m2, který je součástí pozemku p.č. 1210/1 o celkové výměře 195.267 m2  v k.ú. Krásné 

Březno. 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – návrh dodatku č. 2 k úplnému znění zřizovací listiny 

 

 

 

 

 


