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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. darování  

a) části pozemku p. č. 455/12 o výměře cca 237 m
2
 z celkové výměry 247 m

2
, ostatní 

plocha – jiná plocha 

b) pozemku p. č. 455/14 o výměře 105 m
2
, ostatní plocha – jiná plocha 

c) pozemku p. č. 455/19 o výměře 94 m
2
, ostatní plocha – jiná plocha 

d) pozemku p. č. 455/34 o výměře 19 m
2
, ostatní plocha – jiná plocha 

e) pozemku p. č. 455/37 o výměře 19 m
2
, ostatní plocha – jiná plocha 

f) pozemku p. č. 455/38 o výměře 20 m
2
, ostatní plocha – jiná plocha 

g) pozemku p. č. 455/39 o výměře 25 m
2
, ostatní plocha – jiná plocha 

h) pozemku p. č. 455/40 o výměře 17 m
2
, ostatní plocha – jiná plocha 

i) pozemku p. č. 456/3 o výměře 214 m
2
, ostatní plocha – jiná plocha 

j) pozemku p. č. 456/26 o výměře 16 m
2
, ostatní plocha – jiná plocha 

k) pozemku p. č. 456/27 o výměře 6 m
2
, ostatní plocha – jiná plocha 

l) pozemku p. č. 456/28 o výměře 19 m
2
, ostatní plocha – jiná plocha 

v k. ú. Božtěšice včetně staveb komunikací a jejich součástí a příslušenství (zařízení 

veřejného osvětlení) od Františka Škopka, bytem 

a Jana Škopka, bytem ,                   

do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem za podmínky, že stavby 

komunikací včetně součástí a příslušenství budou předány bez závad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 

František a Jan Škopkovi darovali dne 2. 7. 2018 statutárnímu městu Ústí nad 

Labem pozemek p. č. 456/11 o výměře 995 m
2
 v k. ú. Božtěšice se všemi součástmi            

a příslušenstvím. Nyní dokončili další úsek a požádali o převzetí dokončené veřejné 

komunikace a zařízení veřejného osvětlení, včetně pozemků, do majetku a správy 

statutárního města Ústí nad Labem formou darování.  

Podmínky stanovené správcem sítě ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o. pro vložení 

veřejného osvětlení do majetku města byly splněny. Odhadované náklady na provoz a 

správu veřejného osvětlení vč. elektrické energie jsou cca 3,5 tis. Kč/rok (3 ks 

osvětlovacích lamp) a na zimní údržbu a čištění komunikací cca 2,5 tis. Kč/rok (se zimní 

pravidelnou údržbou se nepočítá, jedná se o letní úklid). Všechny uvedené ceny jsou 

včetně DPH. 

Jedná se o pozemky v ulicích Nad Potoky a Petrovická.  

Stanoviska odborů MmÚ: 

ODM                                                      souhlasí 

ELTODO – OSVĚTLENÍ, s.r.o.           souhlasí s převzetím veřejného osvětlení 

 

V případě schválení nabytí do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem bude 

příslušenství pozemků převzato na základě protokolu a po odstranění závad, který bude 

součástí darovací smlouvy. 

 

Majetková komise dne 4. 3. 2019 doporučila schválit a Rada města dne 25. 3. 2019 

souhlasila s nabytím. 

 

Přílohy:    

1. Žádost  

2. Výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace 

3. Stanoviska odborů, kolaudační souhlasy vydané SO a ODM 

4. Výpis z usnesení MK a RM 

 

 




