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Návrh na usnesení: 

Zastupitelstvo města po projednání 

A )  s ch va lu j e  

1. nabytí pozemku p. č. 350/3 o výměře 21 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na 

něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od manželů Zdeňka a Jany Číhalových, bytem , 

, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

2. nabytí pozemku p. č. 350/7 o výměře 20 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na 

něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od paní Dagmar Friedlové, bytem  

, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

3. nabytí pozemku p. č. 350/9 o výměře 20 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na 

něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od manželů Josefa a Lieselotte Najbrtových, bytem 

, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

4. nabytí pozemku p. č. 350/10 o výměře 20 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na 

něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od paní Mileny Kušnírové, bytem 

, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

5. nabytí pozemku p. č. 351/4 o výměře 19 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na 

něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od manželů Pavola a Stanislavy Hanuskových, bytem 

, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

6. nabytí pozemku p. č. 351/5 o výměře 20 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na 

něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od manželů Ing. Petra a Jaroslavy Vlčkových, bytem     

, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

7. nabytí pozemku p. č. 351/6 o výměře 19 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na 

něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od paní Jany Moravcové, bytem 

, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

8. nabytí pozemku p. č. 351/7 o výměře 19 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na 

něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od pana Vladimíra Procházky, bytem 

, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

9. nabytí pozemku p. č. 351/2 o výměře 20 m
2
, zastavěná plocha a nádvoří, včetně na 

něm jako jeho součást situované stavby garáže bez čp/če v k. ú. Ústí nad Labem, 

formou darování od paní Dany Adamcové, bytem         

do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

 

 

 

 

 

 



Důvodová zpráva: 
 

Paní Dana Adamcová, bytem , nabídla statutárnímu 

městu Ústí nad Labem převod pozemku p. č. 351/2 o výměře 20 m
2
 včetně stavby 

polorozbořené garáže v k. ú. Ústí nad Labem formou darování. Jako důvod uvedla, že 

předmětný majetek nemůže užívat, neboť garáž byla několikrát vykradena a postupně byla 

zloději zdevastována. 

Majetková komise dne 3. 6. 2019 doporučila schválit nabytí pozemku s garáží 

formou darování do majetku města a Rada města souhlasila dne 1. 7. 2019. 

  

Majetková komise dne 3. 6. 2019 požádala odbor dopravy a majetku, aby projednal 

převod zbylých garáží v garážovém dvoře do majetku města. Odbor dopravy a majetku 

písemně oslovil vlastníky nemovitostí v garážovém dvoře s nabídkou na projednání 

možnosti převodu jejich nemovitostí do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem 

formou darování. Zájem o darování nemovitostí v garážovém dvoře potvrdilo 8 vlastníků 

garáží. Rada města souhlasila s darováním dne 19. 8. 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy pouze elektronicky:    

1. Žádost 

2. Výpis KN, snímek KM, ortofotomapa, fotodokumentace 

3. Výpisy z usnesení MK a RM 

 

 

 




