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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  n es ch va lu j e  

1 .  nabytí pozemků p. č. 4835/1 o výměře 1117 m2, p. č. 4815/3 o výměře 322 m2      

a p. č. 4835/8 o výměře 676 m2, vše v k. ú. Ústí nad Labem za částku 400,- Kč/m2 

od současných majitelů jako celku. 
 

  



Důvodová zpráva: 
 

Odbor dopravy a majetku MmÚ obdržel dne 14. 11. 2018 nabídku na nabytí pozemků      

p. č. 4815/3 o výměře 322 m2, p. č. 4835/1 o výměře 1117 m2 a p. č. 4835/8 o výměře    

676 m2, vše v k. ú. Ústí nad Labem. Pozemky nabízejí současní majitelé, pánové Jiří 

Gazaň, Zdeněk Vavřina, Ing. et Ing. Jiří Blahynka a Ing. Luboš Kopecký za částku      

400,- Kč/m2.  

Na základě žádosti MK RM ÚL byli majitelé osloveni, zda je možné odkoupení pouze 

částí pozemků pod komunikacemi, veřejným osvětlením a stavbou trakčního vedení (viz. 

stanovisko ODM – odd. ÚM MmÚL). Majitelé však chtějí pozemky prodat pouze jako 

celek. 

Stanoviska odborů MmÚ: 

 

OIÚP odd. ÚP využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad 

Labem 

 odd. PRI nemá připomínky 

OSR   doporučuje nabytí 

ODM odd. ÚM  souhlasí s nabytím částí pozemků p. č. 4815/3 a p. č. 4835/8 

v k. ú. Ústí nad Labem 

   nesouhlasí s nabytím pozemku p. č. 4835/1 a ostatních částí 

pozemků p. č. 4815/3 a p. č. 4835/8 v k. ú. Ústí nad Labem 

ODM odd. ÚM-VO souhlasí s nabytím 

 

Majetková komise dne 8. 4. 2019 nedoporučila schválit nabytí pozemků p. č. 4835/1 o 

výměře 1117 m2, p. č. 4815/3 o výměře 322 m2 a p. č. 4815/3 o výměře 676 m2, vše       

v k. ú. Ústí nad Labem jako celku. 

 

Rada města Ústí nad Labem dne 23. 4. 2019 nesouhlasila s nabytím p. č. 4835/1 o výměře 

1117 m2, p. č. 4815/3 o výměře 322 m2 a p. č. 4815/3 o výměře 676 m2, vše v k. ú. Ústí 

nad Labem jako celku. 

 

 

Přílohy:  

1. Nabídka + stanovisko majitelů 

2. Výpis z KN + snímek KM 

3. Ortofotomapa + fotodokumentace 

4. Stanoviska odborů 

5. Usnesení MK RM ÚL ze dne 8. 4. 2019 

6. Usnesení RM ÚL ze dne 23. 4. 2019 
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