Statutární město Ústí nad Labem

Usnesení
z 91. schůze rady města Ústí nad Labem,
dne 4. 10. 2021
Usnesení č. 2126/91R/21 - 2175/91R/21

2126/91R/21
Změna obsazení Komise sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. rezignaci Mgr. Lenky Jaremové na funkci předsedkyně Komise sociálně zdravotní
problematiky a Místní agendy 21, a to k datu 30. 9. 2021
B) děkuje
1. Mgr. Lence Jaremové za dlouholetou práci v Komisi sociálně zdravotní problematiky a
Místní agendy 21
C) jmenuje
1. PaedDr. Květoslavu Čelišovou
a) předsedkyní Komise sociálně zdravotní problematiky a Místní agendy 21, a to ke dne 5.
10. 2021

2127/91R/21
Změna v plánu kontrolní činnosti pro r. 2021
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. změnu v plánu kontrolní činnosti na r. 2021 schváleného usnesením RM č. 1565/66R/21
takto:
a) u příspěvkové organizace Městské služby p.o. se kontrola hospodaření s veřejnými
prostředky na úseku vybraných činností mění na kontrolu následných opatření
vyplývajících z provedené kontroly veřejných zakázek v 2. pololetí r. 2020

2128/91R/21
Nominace členů dozorčí rady Severočeského divadla s.r.o.
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. nominaci zástupců Ústeckého kraje do dozorčí rady Severočeského divadla s.r.o. takto:
a) Ing. Vlastimil Skála, nar. *************
b) Mgr. Zdenka Vachková, nar. *************
c) Filip Nuckolls, nar. *************
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B) děkuje
1. stávajícím členům dozorčí rady Severočeského divadla s.r.o. za vykonanou práci

2129/91R/21
Plnění úkolů uložených radou města
Rada města Ústí nad Labem po projednání
bere na vědomí
1. informaci o plnění úkolů uložených radou města

2130/91R/21
Rozpočtové opatření FO – zapojení peněžních darů od radních města na akci
„Památné kameny Stolpersteine“
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 35,50 tis. Kč
takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 3, o částku 35,50 tis. Kč v položce Kapitálové příjmy
(přijaté dary na památné kameny Stolpersteine)
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 04, o částku 35,50 tis.
Kč na akci „Památné kameny Stolpersteine“
2. rozpočtové opatření finančního odboru a odboru dopravy a majetku ve výši 30 tis. Kč
takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu ODM, sk. č. 04, o částku 30 tis. Kč u akce
„Památné kameny Stolpersteine“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03, o částku 30 tis. Kč Investiční rezerva
3. využití dosud nevyčerpané částky 7.931,- Kč na nákup dalších památných kamenů
Stolpersteine

2131/91R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO město o změnu účelu části schválené dotace
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. přijetí žádosti MO město o změnu účelu části schválené neinvestiční dotace pro MO
město „na zeleň“ ze dne 14.9.2021 dle přílohy důvodové zprávy
B) schvaluje
1. změnu účelu části schválené neinvestiční dotace pro MO město ve výši 230 tis. Kč z
položky „Dotace pro MO město na zeleň – účelově určená“ na položku „Dotace pro MO
město na výkon státní správy a samosprávy“
2. rozpočtové opatření finančního odboru – změna účelu neinvestiční dotace pro MO město
ve výši 230 tis. Kč takto:
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a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 230 tis. Kč v položce
„Dotace pro MO město na zeleň – účelově určená“
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 230 tis. Kč v položce
„Dotace pro MO město na výkon státní správy a samosprávy“

2132/91R/21
Rozpočtové opatření FO – žádost MO město o změnu účelu již poskytnuté
neinvestiční dotace
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. žádost MO město o změnu účelu již poskytnuté neinvestiční dotace pro MO město na
„opravy kontejnerových stání“ ze dne 23.9.2021 dle přílohy důvodové zprávy
B) schvaluje
1. změnu účelu již poskytnuté neinvestiční dotace pro MO město ve výši 300 tis. Kč u akce
„opravy kontejnerových stání“ na investiční dotaci „Dotace pro MO město – vybudování
kontejnerových stání“
2. rozpočtové opatření finančního odboru – změna účelu u poskytnuté neinvestiční dotace
pro MO město ve výši 300 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu FO o částku 300 tis. Kč v položce
„Dotace pro MO město na provoz“ (opravy kontejnerových stání)
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu FO, sk. č. 03 o částku 300 tis. Kč na
investiční akci „MO město – vybudování kontejnerových stání“

2133/91R/21
Zrušení opatření obecné povahy „Vyhlášení města Trmice a města Ústí nad Labem,
jako oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“
Rada města Ústí nad Labem po projednání
bere na vědomí
1. nález Ústavního soudu ČR ze dne 24. 8. 2021 sp. zn. PL. ÚS 40/17, jímž bylo
rozhodnuto tak, že ust. § 33 odst. 9 a § 33d zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů, se ruší dnem vyhlášení tohoto nálezu ve Sbírce zákonů
2. vydání opatření obecné povahy formou veřejné vyhlášky dne 27. 9. 2021, kterým došlo
ke zrušení opatření obecné povahy „Vyhlášení města Trmice a města Ústí nad Labem, jako
oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů“ ze dne 14. 2. 2019 č.j.
MMUL/OKSS/23850/2019/KohM

2134/91R/21
Milostivé léto
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. akci „milostivé léto“ tj. schválení novely exekučního řádu, na základě které mohou
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fyzické osoby snadněji ukončit exekuce, které v minulosti vznikly z veřejnoprávních dluhů.
Ve vztahu ke statutárnímu městu Ústí nad Labem jde o pohledávky statutárního města Ústí
nad Labem, jeho městských obvodů, jím zřízených příspěvkových organizací a právnických
osob, v nichž má město samo či s jiným územním samosprávným celkem většinovou
majetkovou účast.
B) souhlasí
1. se spuštěním informační kampaně, kterou budou dlužníci města fyzické osoby
informováni o možnosti zastavení exekucí vedených soudním exekutorem, jejichž věřiteli
jsou subjekty uvedené v bodě 1 tohoto usnesení pokud v termínu od 28. 10. 2021 do 28. 1.
2022 uhradí na účet soudního exekutora nezaplacenou nebo jinak nezaniklou jistinu dluhu,
resp. její dosud nezaplacenou část a částku 750 Kč představující paušální výši nákladů
exekuce zvýšenou o daň z přidané hodnoty ve výši sazby 21 % (157.50 Kč), je-li exekutor
plátcem této daně
C) ukládá
1. Romaně Macové, pověřené řízením Kanceláře primátora
a) zajistit informování občanů dle bodu 2 tohoto usnesení prostřednictvím webových
stránek města, městských novin, facebooku apod.
T: 6. 10. 2021

2135/91R/21
Rozpočtové opatření OŽP a FO - zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu pro
oblast odpadového hospodářství
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a finančního odboru v celkové výši 1
500,00 tis. Kč, takto:
a) změna stavu na bankovních účtech MmÚ – zapojení volných prostředků ve výši 1
500,00 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, oddělení
ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností o částku 1 260,00 tis.
Kč (navýšení četnosti svozu tříděného odpadu - papír, plast-kov, sklo)
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, oddělení
ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností o částku 240,00 tis.
Kč (úklid odpadu odloženého mimo odpadové nádoby - navýšení četnosti svozu)

2136/91R/21
Rozpočtové opatření OŽP a FO – Kampaň ke změně systému odpadového
hospodářství v Ústí n.L.
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru životního prostředí a finančního odboru ve výši 450,00 tis.
Kč, takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 450,00 tis. Kč
v položce Finanční rezerva
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b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru životního prostředí, oddělení
ochrany ovzduší, odpadového hospodářství a samosprávných činností o částku 450,00 tis.
Kč (propagační kampaň pro oblast odpadového hospodářství)

2137/91R/21
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - zapojení FP z dotace na výkon agendy
sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2021
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření kanceláře tajemníka, odboru hospodářské správy a odboru
sociálních věcí v celkové výši 4 464,40 tis. Kč - zapojení účelové dotace z MPSV určené
na financování výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí pro
obce s rozšířenou působností takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 4 464,40 tis. Kč v položce Účelové
transfery ze státního rozpočtu – neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 2 630,00 tis. Kč v položce
Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 250,00 tis. Kč v položce
Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 54,00 tis. Kč v položce
Městský informační systém
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 1 460,40 tis. Kč v položce
Účelové prostředky - sociálně-právní ochrana dětí
f) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 930,00 tis. Kč v položce
Provozní výdaje

2138/91R/21
Rozpočtové opatření OSV, KT a OHS - zapojení FP na výkon pěstounské péče
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru sociálních věcí, kanceláře tajemníka a odboru hospodářské
správy v celkové výši 2 183,00 tis. Kč na pokrytí nákladů na zajišťování pomoci osobám
pečujícím, osobám v evidenci a svěřeným dětem, jakož i na provádění dohledu nad
výkonem pěstounské péče pro obce s rozšířenou působností takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OSV o částku 2 183,00 tis. Kč v položce
Účelové prostředky - Pěstounská péče
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 1 350,00 tis. Kč v položce
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Mzdové prostředky
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 450,00 tis. Kč v položce
Povinné pojistné
d) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu KT o částku 83,00 tis. Kč v položce
Městský informační systém
e) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OHS o částku 300,00 tis. Kč v položce
Provozní výdaje

2139/91R/21
Londýnská - oprava konstrukce chodníku - 2. etapa - dodatek č. 1
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na akci "Londýnská - oprava konstrukce chodníku
- 2. etapa" spočívající v prodloužení termínu dokončení díla do 30.11.2021

2140/91R/21
Jizerská 10-18 – velkoplošná oprava chodníku - dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 1. 4. 2021 na akci "Velkoplošná
oprava chodníku v ul. Jizerská u objektu
Jizerská č.p. 10 - 18, Ústí nad Labem" s dodavatelem Jan Rytíř, IČ: 67245650 upravujícího
cenu díla v důsledku méněprací a víceprací z původní částky 376 467,- Kč bez DPH na
částku 526 811,- Kč bez DPH

2141/91R/21
Na Návsi, Šrámkova – velkoplošná oprava vozovky - dodatek č. 1 smlouvy o dílo
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 4. 2021 na akci "Na Návsi,
Šrámkova - velkoplošná oprava vozovky" s dodavatelem STRABAG a.s., IČ: 60838744
upravujícího cenu díla v důsledku méněprací a víceprací z původní částky 3 101 050 Kč
bez DPH na částku 3 264 234 Kč bez DPH

2142/91R/21
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 8. 2020 – UJEP
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. záměr uzavřít dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 8. 2020 s nájemcem Univerzita
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, IČO 44555601, kterým se doba opce
prodlužuje na dobu trvání nájmu do 31. 12. 2023
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2. uzavření dodatku č. 1 dle bodu A) 1. s nájemcem Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v
Ústí nad Labem, IČO 44555601, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru

2143/91R/21
Návrh na prohlášení věci za kulturní památku – areál bývalé zámecké zahrady zámku
Krásné Březno a hřbitov s ohradní zdí a brankou, včetně pozemků p. č. 2, 3, 7, 8, 9,
10/1, 10/2, 10/3, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 768/1
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. návrh na prohlášení věci za kulturní památku – areál bývalé zámecké zahrady zámku
Krásné Březno a hřbitov s ohradní zdí a brankou, včetně pozemků p. č. 2, 3, 7, 8, 9, 10/1,
10/2, 10/3, 11, 12/1, 12/2, 12/3, 768/1, vše v k. ú. Krásné Březno, se zachováním
současného vlastnického práva

2144/91R/21
Převod movitého a nemovitého majetku do správy MO ÚL - město
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. převod
a) 14 laviček umístěných v atriu magistrátu
b) pozemku p. č. 2148/3 o výměře 2148/3 m2 v k. ú. Ústí nad Labem spolu s nájemní
smlouvou SML1019171 ze dne 31. 10. 2016 uzavřenou se Základní organizací Odborového
svazu ECHO při Spolku pro chemickou a hutní výrobu a.s., IČO 18383831
z vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, ze správy Odboru dopravy a
majetku Magistrátu města Ústí nad Labem, do svěřeného majetku Městského obvodu Ústí
nad Labem – město za podmínky schválení převodu Radou městského obvodu Ústí nad
Labem - město

2145/91R/21
Vnesení nepeněžitého příplatku mimo základní kapitál - DPmÚL
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. převod pozemků
a) p. č. 402/1 o výměře 529 m2, ost. plocha – jiná plocha
b) p. č. 403/1 o výměře 8462 m2, zast. plocha a nádvoří – zbořeniště
c) p. č. 403/2 o výměře 55 m2, zast. plocha a nádvoří – stavba bez čp/če, LV 959
d) p. č. 518 o výměře 236 m2, zahrada
e) p. č. 898/184 o výměře 474 m2, ost. plocha – ost. komunikace
f) p. č. 898/185 o výměře 112 m2, ost. plocha – zeleň
g) p. č. 898/210 o výměře 361 m2, ost. plocha – manipulační plocha
vše v k. ú. Všebořice, ze svěřeného majetku Městského obvodu Ústí nad Labem – město do
vybraného majetku statutárního města Ústí nad Labem, do správy odboru dopravy a
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majetku MmÚ
2. záměr bezúplatného vnesení pozemků
a) p. č. 402/1 o výměře 529 m2, ost. plocha – jiná plocha
b) p. č. 403/1 o výměře 8462 m2, zast. plocha a nádvoří – zbořeniště
c) p. č. 403/2 o výměře 55 m2, zast. plocha a nádvoří – stavba bez čp/če, LV 959
d) p. č. 518 o výměře 236 m2, zahrada
e) p. č. 898/184 o výměře 474 m2, ost. plocha – ost. komunikace
f) p. č. 898/185 o výměře 112 m2, ost. plocha – zeleň
g) p. č. 898/210 o výměře 361 m2, ost. plocha – manipulační plocha
vše v k. ú. Všebořice, do majetku společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.,
IČO 25013891, jako příplatek mimo základní kapitál
B) souhlasí
1. s převodem pozemků dle bodu A) 2. formou bezúplatného vnesení do majetku
společnosti Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s., IČO 25013891, jako příplatek
mimo základní kapitál, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru převodu
C) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
T: 31. 12. 2021

2146/91R/21
Rozpočtové opatření ODM - nákup zahradního traktoru STIGA včetně příslušenství
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru dopravy a majetku v celkové výši 246,80 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 03 o částku
243,62 tis. Kč u akce „Výměna oken areál Hoření“
b) snížení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk.č. 04 o částku
3,18 tis. Kč u akce „Nákup podlahového mycího stroje – Krematorium“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu odboru dopravy a majetku, sk. č. 04, o
částku 246,80 tis. Kč na akci „Nákup zahradního traktoru STIGA včetně příslušenství“

2147/91R/21
Majetkoprávní vypořádání v rámci stavby "I/62 OK Krásné Březno"
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. záměr prodeje částí pozemku p.č. 1167/1, označené geometrickým plánem č.
1809-97-2020 jako p.č. 1167/40 o výměře 127 m2 a p.č. 1167/41 o výměře 231 m2, vše v
k.ú. Krásné Březno, dotčených trvalým záborem stavby "I/62 OK Krásné Březno",
společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, za cenu dle znaleckého posudku
č. 5609-099/21 ze dne 22. 7. 2021
2. pronájem části pozemku p.č. 771/1 v k.ú. Krásné Březno o výměře 334 m2, dotčeného
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dočasným záborem stavby "I/62 OK Krásné Březno", společnosti Ředitelství silnic a dálnic
ČR, IČ: 65993390, za podmínek:
a) účel využití realizace stavby "I/62 OK Krásné Březno"
b) nájemné ve výši 50,-Kč/m2/rok bez DPH
3. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene k umístění a provozování přeložky trakčního vedení a přeložky
metalických sdělovacích kabelů - DPMUL (SO 421, SO 461) na pozemcích p.č. 773, 771/1,
777/9, 1167/1, 1167/16, 1167/22, vše v k.ú. Krásné Březno, s investorem stavby společností
Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a budoucím oprávněným společností Dopravní
podnik města Ústí nad Labem a.s., IČ: 25013891, za jednorázovou úhradu ve výši
10.000,-Kč
4. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene k umístění a provozování přeložky sdělovacích kabelů - TETA (SO 462)
na pozemcích p.č. 773, 771/1, 777/9, 1167/1, 1167/22, vše v k.ú. Krásné Březno, s
investorem stavby společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a budoucím
oprávněným společností TETA s.r.o., IČ: 47785781, za jednorázovou úhradu ve výši
10.000,-Kč
5. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene k umístění a provozování přeložky sdělovacích kabelů METROPOLNET (SO 463) na pozemcích p.č. 773, 771/1, 777/9, 1167/1, 1167/22, vše v
k.ú. Krásné Březno, s investorem stavby společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ:
65993390 a budoucím oprávněným společností Metropolnet, a.s., IČ: 25439022, za
jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč
6. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene k umístění a provozování přeložky sdělovacích vedení - THMÚ (SO 464)
na pozemcích p.č. 773, 771/1, 777/9, 1167/1, 1167/22, vše v k.ú. Krásné Březno, s
investorem stavby společností Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a budoucím
oprávněným společností Tepelné hospodářství města Ústí nad Labem s.r.o., IČ: 49101684,
za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč
7. zřízení věcného břemene a uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene k umístění a provozování ochránění kabelu VN-ČD (SO 410) na
pozemku p.č. 1167/1 v k.ú. Krásné Březno, s investorem stavby společností Ředitelství
silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390 a budoucím oprávněným společností ČD - Telematika a.s.,
IČ: 61459445, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000,-Kč
B) souhlasí
1. s prodejem
a) části pozemku p.č. 1167/1, označené geometrickým plánem č. 1809-97-2020 jako p.p.č.
1167/40 o výměře 127 m2
b) části pozemku p.č. 1167/1, označené geometrickým plánem č. 1809-97-2020 jako p.p.č.
1167/41 o výměře 231 m2
c) části pozemku p.č. 1167/16 a p.č. 1167/22, označené geometrickým plánem č.
1809-97-2020 jako p.p.č. 1167/16 o výměře 110 m2,
vše v k.ú. Krásné Březno, dotčených trvalým záborem stavby "I/62 OK Krásné Březno",
Stránka 9 z 20

Statutární město Ústí nad Labem
společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, po uplynutí zákonné lhůty
zveřejnění záměru, za cenu dle znaleckého posudku č. 5609-099/21 ze dne 22.7.2021 ve
výši 86.368,-Kč
C) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu B) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
T: 31. 12. 2021

2148/91R/21
Darování pozemku p. č. 1017/34 v k. ú. Bukov od Ústeckého kraje
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. s nabytím pozemku p. č. 1017/34 o výměře 916 m2, ostatní plocha – ostatní komunikace,
v k. ú. Bukov, včetně stavby komunikace a jejích součástí, formou darování od Ústeckého
kraje, IČO 70892156, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem za podmínky, že
stavba komunikace včetně součástí bude předána bez závad
B) schvaluje
1. zařazení nově nabytého pozemku dle bodu A) 1. do vybraného majetku statutárního
města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad
Labem, za předpokladu schválení jeho nabytí do vlastnictví statutárního města Ústí nad
Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem
C) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
T: 31. 12. 2021

2149/91R/21
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Krásné Březno od ÚZSVM
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. s bezúplatným nabytím pozemků
a) p. č. 276/9 o výměře 42 m2, ost. plocha - ost. komunikace
b) p. č. 294/14 o výměře 158 m2, ost. komunikace – ost. komunikace
c) p. č. 294/16 o výměře 163 m2, ost. plocha - ost. komunikace
d) p. č. 1168/3 o výměře 64 m2, ost. plocha – ost. komunikace
e) p. č. 1732/4 o výměře 94 m2, ost. plocha – ost. komunikace
vše v k. ú. Krásné Březno, do vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem od České
republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111
2. s uzavřením smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci č.
14/U/Kos/2021 dle bodu A) 1.
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B) schvaluje
1. zařazení nově nabytých pozemků dle bodu A) 1. do vybraného majetku statutárního
města Ústí nad Labem, do správy Odboru dopravy a majetku Magistrátu města Ústí nad
Labem, za předpokladu schválení jejich nabytí do vlastnictví statutárního města Ústí nad
Labem Zastupitelstvem města Ústí nad Labem
C) ukládá
1. Ing. Pavlu Tošovskému, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu A) tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
T: 31. 12. 2021

2150/91R/21
Zrušení věcného břemene v objektu Moskevská č. p. 1991 v k. ú. Ústí n. L.
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. zrušení věcného břemene k bytovým a nebytovým jednotkám č. 1991/3, 1991/4, 1991/5,
1991/6, 1991/7, 1991/8, 1991/9, 1991/10, 1991/11, 1991/501, 1991/502 v objektu č. p.
1991 na pozemku p. č. 684, vše v k. ú. Ústí nad Labem, spočívajícího v právu vstupu
statutárního města Ústí nad Labem (oprávněný) do těchto nemovitostí a do prostor
výměníkové stanice v domě č. p. 1991 za účelem údržby, opravy a obsluhy výměníkové
stanice s tím, že veškeré náklady uhradí povinný z věcného břemene
2. uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene s vlastníky bytových a nebytových
jednotek v objektu Moskevská 1991/48 v k. ú. Ústí nad Labem dle listů vlastnictví 5829,
5830, 5831, 5832, 5833, 5834, 5835, 5837, 4452 za podmínek dle bodu A)1.

2151/91R/21
Záměr pronájmu části pozemku p. č. 1449/133 v k. ú. Trmice
Rada města Ústí nad Labem po projednání
neschvaluje
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 1449/133 o výměře cca 1400 m2 v k. ú. Trmice

2152/91R/21
Záměr prodeje/pronájmu části pozemku p. č. 305/1 v k. ú. Strážky u Habrovic
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) neschvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 305/1 o výměře cca 75 m2 z celkové výměry 7301 m2
v k. ú. Strážky u Habrovic
B) schvaluje
1. záměr pronájmu části pozemku p. č. 305/1 o výměře cca 75 m2 z celkové výměry 7301
m2 v k. ú. Strážky u Habrovic za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši minimálně 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel využití – údržba pozemku bez možnosti parkování
d) pozemek nebude oplocen
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e) nájemce si před uzavřením nájemní smlouvy nechá zaměřit veřejné osvětlení k vymezení
jeho ochranného pásma
f) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad
Labem
g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2153/91R/21
Záměr prodeje a pronájmu části pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje
1. své usnesení č. 1966/82R/21 ze dne 12. 7. 2021
B) schvaluje
1. záměr prodeje částí pozemku p. č. 950 v k. ú. Předlice označené dle GP jako pozemky p.
č. 950/2 o výměře 8 m2 a p. č. 950/3 o výměře 4 m2, oba v k. ú. Předlice za těchto
podmínek:
a) prodejní cena ve výši min. 600,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) nabyvatel před podpisem kupní smlouvy uzavře nájemní smlouvu na část pozemku p. č.
950 o výměře 63 m2 z celkové výměry 367 m2 v k. ú. Předlice
d) nabyvatel uhradí před podpisem kupní smlouvy bezdůvodné obohacení dle NOZ za
užívání části pozemku p. č. 950 o výměře 75 m2 z celkové výměry 367 m2 v k. ú. Předlice
bez právního titulu (63 m2 za částku 15,- Kč/m2/rok a 12 m2 za částku 50,- Kč/m2/rok)
e) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad
Labem
f) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitosti včetně znaleckého posudku
g) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem
2. záměr pronájmu části pozemku p. č. 950 o výměře 63 m2 z celkové výměry 367 m2 v k.
ú. Předlice za těchto podmínek:
a) nájemné ve výši minimálně 15,- Kč/m2/rok
b) pronájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců
c) účel využití – zahrada
d) nájemce uhradí před podpisem nájemní smlouvy bezdůvodné obohacení dle NOZ za
užívání části pozemku p. č. 950 o výměře 75 m2 z celkové výměry 367 m2 v k. ú. Předlice
bez právního titulu (63 m2 za částku 15,- Kč/m2/rok a 12 m2 za částku 50,- Kč/m2/rok)
e) funkční využití předmětného pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad
Labem
f) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem.

2154/91R/21
Záměr prodeje součástí inženýrské sítě stavby „Ústí nad Labem - Střekov Stránka 12 z 20
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kanalizační přípojka a ČSOV koupaliště Brná“
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. záměr prodeje elektroměrného pilíře – přípojkové skříně PPS s pojistkami 40 A, který je
umístěn na pozemku p. č. 4114/2 a čerpadla KSB Q 3,8 l/s, které je umístěno na pozemku
p. č. 4114/1, vše v k. ú. Brná nad Labem, které jsou součástí inženýrské sítě stavby „Ústí
nad Labem - Střekov - kanalizační přípojka a ČSOV koupaliště Brná“, pro společnost
Severočeská vodárenská společnost a.s., IČO 49099469, za těchto podmínek:
a) kupní cena elektroměrného pilíře ve výši 15.141,- Kč bez DPH
b) kupní cena čerpadla ve výši 1,- Kč bez DPH
c) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
2. uzavření kupní smlouvy dle bodu A) 1. se společností Severočeská vodárenská
společnost a. s., IČO 49099469, po uplynutí zákonné lhůty zveřejnění záměru prodeje

2155/91R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 960 v k. ú. Brná nad Labem
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 960 o výměře cca 40 m2 z celkové výměry 2548 m2 v
k. ú. Brná nad Labem za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši minimálně 750,- Kč/m2
b) kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy
c) využití pozemku – vybudování příjezdové cesty, volně přístupné, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru
d) funkční využití předmětné části pozemku musí být v souladu s Územním plánem Ústí
nad Labem
e) nabyvatel si před převodem nechá zaměřit veřejné osvětlení, na jehož základě bude
zřízeno bezúplatné věcné břemeno služebnosti inženýrské sítě ve prospěch statutárního
města Ústí nad Labem
f) nabyvatel bere na vědomí, že předmětný pozemek se nachází v chráněné krajinné oblasti
České středohoří a na území archeologických nalezišť – ÚAN III.
g) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem nemovitostí včetně geometrického plánu
h) předložení potvrzení bezdlužnosti žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem od
Finančního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem

2156/91R/21
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1979 v k. ú. Klíše
Rada města Ústí nad Labem po projednání
neschvaluje
1. záměr prodeje části pozemku p. č. 1979 o výměře cca 20 m2 v k. ú. Klíše za účelem
zřízení parkovacích míst pro vozidla

2157/91R/21
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Záměr prodeje pozemku p. č. 585 v k. ú. Božtěšice
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. záměr prodeje pozemku p. č. 585 o výměře 161 m2 v k. ú. Božtěšice pro vlastníka
přilehlého pozemku p. č. 587 v k. ú. Božtěšice za těchto podmínek:
a) kupní cena ve výši min. 180.000,- Kč
b) nabyvatel uhradí náklady spojené s převodem
c) bezdlužnost žadatele vůči statutárnímu městu Ústí nad Labem
d) využití musí být v souladu s Územním plánem Ústí nad Labem

2158/91R/21
Dodatek č.3 k pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č.899-23727-15 o pojištění odpovědnosti, z
důvodu rozšíření pojištění na výkon činnosti poskytovatele služby péče o dítě v dětské
skupině dle zákona č.247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, bez
navýšení pojistného

2159/91R/21
Úprava metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje s účinností od schválení tohoto usnesení
1. úpravu Metodiky pro uzavírání smluv o zřízení věcných břemen při umístění
inženýrských sítí do pozemků ve vybraném majetku města, schválené usnesením Rady
města Ústí nad Labem č.1972/82R/21 ze dne 12. 7. 2021

2160/91R/21
Rozpočtové opatření OŠKS a OMOSRI – převod finančních prostředků pro Kulturní
středisko města Ústí nad Labem p. o.
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru školství, kultury a sportu a odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic v celkové výši 220 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu o částku
60 tis. Kč, v položce Oblast ostatní činnosti odboru
b) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru školství, kultury a sportu,
oddělení kultury a sportu o částku 160 tis. Kč, v položce Oblast kultury
c) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelového příspěvku na provoz Kulturnímu
středisku města Ústí nad Labem, p. o. ve výši 220 tis. Kč na realizaci akce „XXV.
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Mezinárodní jazz+blues festival Ústí nad Labem 2021“
B) ukládá
1. PaedDr. Janu Eichlerovi, řediteli Kulturního střediska města Ústí nad Labem,
příspěvkové organizace
a) použít finanční prostředky dle bodu A) 1., tohoto usnesení
T: 31. 12. 2021

2161/91R/21
Rezignace zástupce zřizovatele ve školské radě FZŠ Ústí nad Labem, České mládeže
230/2, příspěvková organizace
Rada města Ústí nad Labem po projednání
bere na vědomí
1. rezignaci Mgr. Martina Krska na funkci člena ve školní radě Fakultní základní školy Ústí
nad Labem, České mládeže 230/2, příspěvková organizace ke dni 23. 9. 2021

2162/91R/21
Jmenování zástupce zřizovatele ve školské radě FZŠ Ústí nad Labem, České mládeže
230/2, příspěvková organizace
Rada města Ústí nad Labem po projednání
jmenuje
1. Janu Kočárkovou Maredovou
a) zástupcem zřizovatele do školské rady Fakultní základní školy Ústí nad Labem, České
mládeže 230/2, příspěvková organizace v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v
platném znění

2163/91R/21
Revokace usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 1935/79R/21 ze dne 15. 6. 2021
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) revokuje
1. usnesení Rady města Ústí nad Labem č. 1935/79R/21 ze dne 15. 6. 2021 v plném znění
B) souhlasí
1. s podáním žádosti Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové
organizace, IČ 44553412, do veřejného grantového řízení „Oranžové hřiště“ vyhlášeného
Nadací ČEZ, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, IČ 26751211, o nadační příspěvek ve výši
299 860,99 Kč vč. DPH na vybudování workoutového hřiště
2. s případným přijetím nadačního příspěvku dle bodu B) 1. tohoto usnesení do vlastnictví
Základní školy Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, příspěvkové organizace
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3. s výstavbou workoutového hřiště dle bodu B) 1. tohoto usnesení na pozemku ve
vlastnictví statutárního města Ústí nad Labem s parcelním číslem 15/1, a jeho provozu
minimálně na dobu 5 let

2164/91R/21
Souhlas zřizovatele s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví
příspěvkové organizace
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru do vlastnictví Kulturního střediska města
Ústí nad Labem, příspěvkové organizace, Velká Hradební 33, 400 01 Ústí nad Labem, IČ
00673803, od Nadačního fondu Severočeská voda, Přítkovská 1689, 415 01 Teplice, IČ
08170681, ve výši 30 000,00 Kč na pořádání XXV. ročníku Mezinárodního jazz a blues
festivalu Ústí nad Labem 2021
B) děkuje
1. dárci za poskytnutý dar

2165/91R/21
Souhlas s přijetím daru do vlastnictví příspěvkové organizace
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí
1. s přijetím účelově určeného peněžitého daru na realizaci projektu „Obědy pro děti“ od
společnosti WOMEN FOR WOMEN, o. p. s., Vlastislavova 152/4, Praha 4, IČ 24231509,
do vlastnictví:
a) Základní školy Ústí nad Labem, Hluboká 150, příspěvkové organizace, IČ 44226241,
- ve výši 1 378,- Kč pro období do 31. 12. 2021
- ve výši 3 146,- Kč pro období od 1. 1. 2022 do 30. 6. 2022
B) děkuje
1. dárci za poskytnutý dar

2166/91R/21
Rozpočtové opatření MP
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření finančního odboru a městské policie ve výši 1 154,25 tis. Kč –
zapojení neinvestiční účelové dotace poskytnuté z Ministerstva práce a sociálních věcí ČR
na úhradu nákladů realizovaných v rámci projektu „Asistenti prevence kriminality v Ústí
nad Labem 2, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_048/0014833, takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 1 154,25 tis. Kč v položce Účelové
transfery ze stát. rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu městské policie o částku 1 154,25 tis. Kč
v položce Asistenti prevenci kriminality v Ústí nad Labem
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2167/91R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve
výši 4 828 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací o částku 4 828 tis. Kč, v položce Rezerva na provoz DS,AD,
Pečovatelská služba
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení provozně technické
o částku 4 828 tis. Kč v položce Oprava a údržba

2168/91R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI - Mariánský most - soudní spor
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve
výši 869,70 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 01, o částku
869,70 tis. Kč u akce „Investiční rezerva OPRI - PD"
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení přípravy a realizace
investic o částku 869,70 tis. Kč, v položce Ostatní výdaje oddělení

2169/91R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI – zapojení účelových dotací pro příspěvkové
organizace
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic v
celkové výši 852,45 tis. Kč – zapojení účelových neinvestičních dotací poskytnutých z
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v oblasti prioritní osy 3 Rovný přístup ke
kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 4 o částku 852,45 tis. Kč v položce Účelové transfery
ze státního rozpočtu - neinvestiční
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, oddělení ekonomiky
příspěvkových organizací – poskytnutí účelových neinvestičních dotací, v celkové výši
852,45 tis. Kč, v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – Výzvy
02_20_080 – Šablony III. takto:
- Základní a Mateřské škole Ústí nad Labem, SNP 2304/6, příspěvkové organizaci ve výši
519,51 tis. Kč
- Mateřské škole Střekov, Ústí nad Labem, Sukova 1174/1, příspěvkové organizaci ve výši
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332,94 tis. Kč

2170/91R/21
Rozpočtové opatření OMOSRI a FO - Finanční vypořádání projektu Šablony II Základní škola Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, p. o.
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a
finančního odboru ve výši 49 tis. Kč na úhradu vratky části dotace projektu Šablony II.
poskytnuté Základní škole Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, Ústí nad Labem,
příspěvkové organizaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání takto:
a) zvýšení příjmové části rozpočtu, tř. 2 o částku 49 tis. Kč, v položce Přijaté vratky
transferů – finanční vypořádání
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu finančního odboru o částku 49 tis. Kč, v
položce Finanční vypořádání

2171/91R/21
Dodatek č. 1 k zřizovací listině MŠ Zvoneček a ZŠ Vojnovičova
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) souhlasí s účinností od 1. 12. 2021
1. se změnou zřizovací listiny
a) Mateřské školy Zvoneček, Ústí nad Labem, Školní 623/17, příspěvkové organizace,
formou dodatku č. 1 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 3 důvodové zprávy
b) Základní školy Ústí nad Labem, Vojnovičova 620/5, příspěvkové organizace, formou
dodatku č. 1 ke zřizovací listině, ve znění dle přílohy č. 4 důvodové zprávy
B) ukládá
1. Mgr. Michalu Ševcovicovi, náměstkovi primátora
a) předložit návrh dle bodu A) 1. tohoto usnesení Zastupitelstvu města Ústí nad Labem
T: 8. 11. 2021

2172/91R/21
Rozpočtová opatření OMOSRI
Rada města Ústí nad Labem po projednání
schvaluje
1. rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje
a investic v celkové výši 2 300,00 tis. Kč takto:
a) snížení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03, o částku 2 300,00 tis.
Kč u akce „Rekonstrukce bazénu v Jeslích města Ústí nad Labem, p.o.“
b) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03, o částku 600,00 tis. Kč
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na akci „Rekonstrukce podchodu Kamenný Vrch“
c) zvýšení investiční části výdajového rozpočtu OMOSRI, sk. č. 03, o částku 1 700,00 tis.
Kč na akci „Revitalizace ulice Nová II. etapa“

2173/91R/21
Využití služební vozidla k soukromým účelům ředitele DS Krásné Březno, p. o.
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) bere na vědomí
1. žádost Ing. Jaroslava Marka, ředitele Domova pro seniory Krásné Březno, příspěvkové
organizace ze dne 21. 9. 2021 týkající se přidělení služebního vozidla Škoda Roomster SPZ
4U9 8307 k osobnímu užívání
B) schvaluje
1. výjimku ze Směrnice RM č. 2/2019 Zásady řízení příspěvkových organizací spočívající
v přidělení služebního vozidla Škoda Roomster SPZ 4U9 8307 k osobnímu užívání Ing.
Jaroslava Marka, ředitele Domova pro seniory Krásné Březno, příspěvkové organizace na
dobu určitou do 31. 12. 2021 za předpokladu dodržení zákonných předpisů

2174/91R/21
Rozpočtové opatření KP a OMOSRI - poskytnutí finančních prostředků z Dotačního
programu Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Ústí nad Labem 2021/2022
Rada města Ústí nad Labem po projednání
A) schvaluje
1. poskytnutí dotace v rámci 16. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní
Agenda 21 pro období 2021/2022 a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace dle návrhu v
Příloze č. 2 Důvodové zprávy s následujícími žadateli:
a) Střek-ON, z.s. (IČ: 08105740) na projekt „Děti, pojďte ven“ ve výši 30.000,- Kč
b) Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Ovčí vrch Ústí nad Labem (IČ:
70901562) na projekt „Úprava prostor k setkávání veřejnosti“ ve výši 30.000,- Kč
c) Klub vodáků Střekov, z.s. (IČ: 70890480) na projekt „Dětský den v loděnici“ ve výši
30.000,- Kč
d) Klub vodáků Střekov, z.s. (IČ: 70890480) na projekt „Den otevřených dveří v loděnici“
ve výši 30.000,- Kč
2. rozpočtové opatření kanceláře primátora a odboru městských organizací, strategického
rozvoje a investic ve výši 30 tis. Kč takto:
a) snížení neinvestiční části výdajového rozpočtu kanceláře primátora, oddělení cestovního
ruchu o částku 30 tis. Kč
b) zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu odboru městských organizací,
strategického rozvoje a investic, oddělení ekonomiky příspěvkových organizací –
poskytnutí účelového příspěvku na provoz Mateřské škole Motýlek, Ústí nad Labem,
Keplerova 782/26, příspěvková organizace (IČ: 70200998) ve výši 30 tis. Kč na projekt
„Hop a skok – zdravý rok“, který bude realizován v rámci 16. kola Dotačního programu
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Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2021/2022
B) neschvaluje
1. poskytnutí dotace v rámci 16. kola Dotačního programu Projektu Zdravé město a místní
Agenda 21 pro období 2021/2022 následujícímu žadateli:
a) Volejbal Ústí nad Labem, z.s. (IČ: 05612951) na projekt „BLOKUJEME BURGRY“ ve
výši 30.000,- Kč

2175/91R/21
Obecně závazná vyhláška statutárního města Ústí nad Labem - Požární řád
Rada města Ústí nad Labem po projednání
souhlasí
1. s návrhem OZV v předloženém znění

Ing. Eva Outlá
náměstkyně primátora

PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města
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Metodika pro uzavírání smluv
o zřízení věcných břemen při umístění inženýrských sítí do pozemků ve vybraném
majetku města
1. Úvod
Tato metodika upravuje základní postupy při zřizování věcných břemen při ukládání inženýrských
sítí do pozemků ve vybraném majetku statutárního města Ústí nad Labem.

2. Základní působnost
2.1. Ke zřizování věcných břemen dochází dle této metodiky v těchto případech:
a) zřízení telekomunikačního vedení,
b) zřízení rozvodného energetického vedení a zařízení,
c) zřízení veřejných vodovodních a kanalizačních řádů,
d) zřízení jiných vedení (např. produktovody apod.)
e) zřízení přípojek inženýrských sítí
f) pokud o to oprávněný z věcného břemena sám požádá.
2.2. Zřízení věcného břemene není vyžadováno v případech:
a) zřízení drenáže kolem existujících i nových staveb,
b) obnovy již existujících sítí, vedených ve stejné trase jako původní síť ze stejných
technických parametrů, resp. bude zřízeno bezúplatně, či za minimální poplatek dle
oprávněného),
c) zřizování inženýrských sítí nebo jiných zařízení či staveb, které budou převedeny do
vlastnictví města.

3. Náležitosti žádosti
K podání žádosti o zřízení věcného břemene žadatel vyplní vlastní žádost, do které povinně uvede
následující náležitosti:
a) přesnou identifikaci budoucího oprávněného z věcného břemene, případně žadatele
pokud není shodný s budoucím oprávněným,
b) přesné označení stavby,
c) specifikace umisťovaného zařízení, technické parametry budované infrastruktury,
d) přesnou identifikaci pozemků, na kterých má být vybudovaná infrastruktura,
e) katastrální mapu se zákresem budoucí trasy budované infrastruktury s uvedením její
předpokládané délky,
f) projektovou dokumentaci pro budovanou infrastrukturu nebo jinou stavbu (v případě, že je
již zpracována),
g) plnou moc žadatele (v případě, že žadatel není shodný s budoucím oprávněným)
z věcného břemene,
h) předpokládaný termín zahájení a ukončení stavby,
i) kontaktní údaje, bankovní spojení, číslo účtu budoucího oprávněného z věcného
břemene.

4. Oceňování věcných břemen
Za zřízení věcného břemene je požadována jednorázová finanční náhrada, vyjadřující ve finanční
hodnotě reálné omezení výkonu vlastnických práv. Ocenění věcného břemene se stanovuje:
a) při ukládání inženýrských sítí do komunikací v souladu s §39b vyhlášky č. 441/2013 Sb., k
provedení zákona o oceňování majetku, s tím, že výpočet je prováděn vždy ze strany města.
Při určování šíře plochy zatížené technickou infrastrukturou, která je rozhodující pro stanovení
koeficientu míry užitku a omezení vlastníka nemovité věci (ku), bude počítáno i s ochranným
pásmem ukládané infrastruktury, pokud je zákonným či technickým předpisem stanoveno.

Koeficient ku bude navýšen v případě uložení do MK I. a II. třídy o 30%, MK III. třídy o 20% a
MK IV. třídy o 10%.
b) při ukládání inženýrských sítí do ostatních pozemků ve vybraném majetku statutárního města
v souladu s §39a vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, s tím,
že výpočet je prováděn vždy ze strany města. Při určování šíře plochy zatížené technickou
infrastrukturou bude počítáno i s ochranným pásmem ukládané infrastruktury, pokud je
zákonným či technickým předpisem stanoveno.
Pro výpočet ceny věcného břemene CBN pro oblast 1 a 2 (dle §3, přílohy 2 OV) bude hodnota
ZCU (základní cena upravená) = ZC (1497,-Kč) x I (0,345) = 516,465 Kč, kdy I je koeficient
určený dle přílohy 3, tabulky č.5 OV.
Pro výpočet ceny věcného břemene CBN pro oblast 3 až 6 (dle §3, přílohy 2 OV) bude
hodnota ZCU (základní cena upravená) = ZC (846,-Kč) x I (0,345) = 291,87 Kč, kdy I je
koeficient určený dle přílohy 3, tabulky č.5 OV.
Uvedené ceny budou vždy aktualizovány v souladu s úpravou ZC určených podle §3 OV.
Vychází-li vypočtená náhrada za zřízení věcného břemene nižší 1 000,00 Kč, činí minimální
náhrada 1 000,00 Kč.

5. Zvláštní postupy při zřizování věcných břemen
a) Při zřizování rozvodného energetického vedení a zařízení podle energetického zákona se
smlouva o smlouvě budoucí uzavírá před zahájením stavebního řízení
b) V odůvodněných případech a v případě zájmů města nebude při určení šíře plochy pro určení
náhrady za zřízení věcného břemene ochranné pásmo započítáno.

6. Schvalovací doložka
Tato metodika byla schválena usnesením Rady města Ústí nad Labem č. 1972/82R/21 ze dne
12.7.2021 s účinností ode dne schválení tohoto usnesení a upravena usnesením Rady města Ústí
nad Labem č. …../..R/21 ze dne 4.10.2021 s účinností ode dne schválení tohoto usnesení.

požární řád UL 2021.pdf k usnesení č. 2175/91R/21

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
Obecně závazná vyhláška č. …, požární řád
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem se na svém zasedání dne … 2021 usneslo vydat na
základě § 29 odst. 1 písm. o) bodu 1. a 2. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen „vyhláška“):
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany ve městě dle § 15 odst.
1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob pověřených zabezpečováním požární ochrany ve statutárním
městě Ústí nad Labem
1) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi na území statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „město“) je
zajištěna Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Mojžíř (dále jen „JSDH Mojžíř“),
Jednotkou sboru dobrovolných hasičů Božtěšice (dále jen „JSDH Božtěšice“) a Jednotkou
sboru dobrovolných hasičů Střekov (dále jen „JSDH Střekov“) podle čl. 5 této vyhlášky
a dále jednotkami požární ochrany uvedenými v příloze č. 1 této vyhlášky.
2) Zastupitelstvo města ukládá usnesením Radě města předložit Zastupitelstvu města
informaci o stavu požární ochrany ve městě a projednat stav požární ochrany ve městě min.
1 krát ročně nebo vždy po mimořádných událostech majících vztah k požární ochraně města.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech a v objektech se zvýšeným nebezpečím
vzniku požáru se zřetelem na místní situaci
1) Obec nestanoví se zřetelem na místní situaci žádné činnosti ani objekty se zvýšeným
nebezpečím vzniku požáru ani podmínky požární bezpečnosti vztahující se k takovým
činnostem či objektům.
2) Podmínky zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru stanoví
kraj svým nařízením1) 2).
Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době
zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, ze dne 12. 11. 2003
2)
Nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany
při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob, ze dne 12. 11. 2003
1)
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Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
1) Přijetí ohlášení požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události v katastru města je
zabezpečeno ohlašovnami požárů, uvedenými v čl. 7 této vyhlášky.
2) Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými
mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami požární ochrany
uvedenými v čl. 5 a příloze č. 1 vyhlášky.
Čl. 5
Kategorie jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, její početní stav a vybavení
1) Městské obvody3) zřídily JSDH Mojžíř (dislokována na území městského obvodu Ústí nad
Labem – Neštěmice, Mojžíř 209), JSDH Božtěšice (dislokována na území městského
obvodu Ústí nad Labem – město, křižovatka ulic Zemědělská a Chuderovslá) a JSDH
Střekov (dislokovaná na území městského obvodu Ústí nad Labem – Střekov, U Stanice
822/11). Dislokace, kategorie a početní stav JSDH Mojžíř, JSDH Božtěšice a JSDH Střekov
a jejich vybavení požární technikou a věcnými prostředky je uvedeno v příloze č. 2 této
vyhlášky.
2) Členové JSDH Mojžíř se při vyhlášení požárního poplachu dostaví do hasičské zbrojnice
v Mojžíři, nebo na jiné místo stanovené jejím velitelem.
3) Členové JSDH Božtěšice se při vyhlášení požárního poplachu dostaví do hasičské zbrojnice
v Božtěšicích, nebo na jiné místo stanovené jejím velitelem.
4) Členové JSDH Střekov se při vyhlášení požárního poplachu dostaví do hasičské zbrojnice
na Střekově, nebo na jiné místo stanovené jejím velitelem.
Čl. 6
Přehled o zdrojích vody pro hašení požárů a podmínky pro zajištění jejich trvalé
použitelnosti
1) Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení požárů je povinen tyto udržovat v takovém
stavu, aby bylo umožněno použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů 4).
2) Zdroje vody pro hašení požárů jsou stanoveny v nařízení kraje 5). Zdroje vody pro hašení
požárů na území města jsou uvedeny v příloze č. 3 vyhlášky.
3) Město nad rámec nařízení kraje nestanovilo další zdroje vody pro hašení požárů.

§ 4 odst. 2 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 29 odst. 1 písm. a) zákona
č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
4)
§ 7 odst. 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
5)
Nařízení Ústeckého kraje č. 8/2012, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení zdrojů vody k hašení požárů na
území Ústeckého kraje ze dne 29. 2. 2012
3)
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Čl. 7
Ohlašovna požárů a další místa, odkud lze hlásit požár a způsob jejich označení
1) Město zřizuje ohlašovny požárů, která jsou trvale označeny tabulkou „Ohlašovna požárů“
a nachází se na těchto místech:
a) Velká hradební 8 (operační středisko MP) - tel. č. 156,
b) Stříbrnická 2 (služebna MP) – tel. č. 472 717 031,
c) Na nivách 27 (služebna MP) – tel. č. 475 272 641,
d) Varšavská 44 (služebna MP) – tel. č. 475 531 813,
e) Krčínova 6 (služebna MP) – tel. č. 475 507 100.
2) Město nezřizuje žádná další místa pro hlášení požárů, která jsou jinak trvale označena
tabulkou „Zde hlaste požár“.
Čl. 8
Způsob vyhlášení požárního poplachu
1) Vyhlášení požárního poplachu ve městě se provádí:
a) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po
dobu 1 minuty (25 vteřin tón – 10 vteřin přestávka – 25 vteřin tón) nebo
b) signálem „POŽÁRNÍ POPLACH“ vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje
hlas trubky troubící tón „Ho–ří“, „Ho–ří“) po dobu jedné minuty, který je jednoznačný
a nezaměnitelný s jinými signály.
2) V případě poruchy technických zařízení uvedených v odst. 1 se požární poplach ve městě
vyhlašuje technickými prostředky Městské policie Ústí nad Labem voláním „Hoří“ (např.
ampliony z automobilů).
Čl. 9
Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového plánu
kraje
Seznam sil a jednotek požární ochrany podle výpisu z požárního poplachového
plánu Ústeckého kraje6) je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky.

Nařízení Ústeckého kraje č. 8/2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje, ze dne 20. 7.
2011
6)
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Čl. 10
Podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet
osob
1) Podmínky zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob
stanoví kraj svým nařízením7).
2) Město nestanoví se zřetelem na místní poměry žádné další podmínky požární bezpečnosti
při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
Čl. 11
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 1/2013, Požární řád a podmínky zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se účastní více osob, ze dne 5. 9. 2013.
Čl. 12
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

……………………………….
Ing. Eva Outlá v.r.
náměstkyně primátora

……………………………….
PhDr. Ing. Petr Nedvědický v.r.
primátor města

Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

Nařízení Ústeckého kraje č. 7/2003, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích,
kterých se zúčastňuje větší počet osob, ze dne 12. 11. 2003
7)
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Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce č. .., Požární řád
Seznam sil a prostředků jednotek požární ochrany
podle požárního poplachového plánu Ústeckého kraje

Ústí nad Labem – centrum, Brná,

Mojžíř, Neštěmice, Krásné Březno

Klíše, Vaňov
stupeň

jednotka

stupeň

jednotka

I.

HZS Ústí n. L.
HZSP SŽ Ústí n. L.
SDH Velké Březno
SDH Ústí n. L. - Mojžíř

I.

HZS Ústí n. L.
SDH Ústí n. L. - Mojžíř
SDH Povrly
HZSP SŽ Ústí n. L.

II.

SDH Chabařovice
SDH Chlumec
SDH Chuderov
SDH Stebno - Podlešín
SDH Řehlovice
HZS Lovosice
SDH Ústí n. L. Střekov

II.

SDH Chuderov
SDH Velké Březno
SDH Dobkovice
SDH Chabařovice
SDH Libouchec
SDH Velké Chvojno

Božtěšice

Habrovice, Strážky

stupeň

jednotka

stupeň

jednotka

I.

HZS Ústí n. L.
SDH Chuderov
SDH Chlumec
HZSP SŽ Ústí n. L.

I.

HZS Ústí n. L.
SDH Chlumec
SDH Libouchec
SDH Velké Chvojno

II.

SDH Ústí n. L. - Mojžíř
SDH Libouchec
SDH Chabařovice
SDH Telnice
SDH Petrovice
SDH Tisá

II.

SDH Chabařovice
SDH Telnice
SDH Chuderov
SDH Ústí n. L. - Mojžíř
SDH Tisá
SDH Petrovice
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Ústí nad Labem – Severní Terasa

Skorotice, Bukov
stupeň

jednotka

stupeň

jednotka

I.

HZS Ústí n. L.
SDH Chuderov
SDH Chlumec
HZSP SŽ Ústí n. L.

I.

HZS Ústí n. L.
SDH Chuderov
HZSP SŽ Ústí n. L.
SDH Ústí n. L. - Mojžíř

II.

SDH Libouchec
SDH Velké Chvojno
SDH Chabařovice
SDH Petrovice
SDH Telnice
SDH Tisá

II.

SDH Chlumec
SDH Chabařovice
SDH Libouchec
SDH Velké Chvojno
SDH Tisá
SDH Jílové

Všebořice

Předlice

stupeň

jednotka

stupeň

jednotka

I.

HZS Ústí n. L.
SDH Chlumec
SDH Chabařovice
HZSP SŽ Ústí n.
L.

I.

HZS Ústí n. L.
HZSP SŽ Ústí n. L.
SDH Chabařovice
SDH Stebno – Podlešín

II.

SDH Telnice
SDH Chuderov
SDH Řehlovice
SDH Libouchec
SDH Tisá
SDH Petrovice

II.

SDH Řehlovice
SDH Chlumec
SDH Ústí n. L - Mojžíř
HZSP ČEZ Teplárna
Trmice
SDH Bystřany - Úpořiny
SDH Chuderov
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Sebuzín, Církvice

Kojetice, Nová Ves

stupeň

jednotka

stupeň

jednotka

I.

HZSP SŽ Ústí n. L.
HZS Ústí n. L.
HZS Litoměřice
SDH Velké Březno

I.

HZS Ústí n. L.
SDH Malečov
SDH Velké Březno
HZSP SŽ Ústí n. L.

II.

SDH Malečov
SDH Malé Březno
SDH Litoměřice
SDH Chlumec
SDH Chabařovice
SDH Ústí n. L. - Střekov

II.

SDH Malé Březno
SDH Chlumec
SDH Chabařovice
SDHÚstí n. L. - Mojžíř
SDH Stebno – Podlešín
SDH Povrly
SDH Ústí n. L. Střekov

Svádov, Olešnice

Střekov

stupeň

jednotka

stupeň

jednotka

I.

HZS Ústí n. L.
SDH Velké Březno
SDH Malé Březno
HZSP SŽ Ústí n. L.

I.

HZS Ústí n. L. SDH
Velké Březno
HZSP SŽ Ústí n. L.
SDH Malečov

II.

SDH Chlumec
SDH Malečov
SDH Chabařovice
SDH Ústí n. L. - Mojžíř
SDH Ústí n. L.
- Střekov
SDH Stebno - Podlešín

II.

SDH Malé Březno
SDH Chlumec
SDH Chabařovice
SDH Ústí n. L. - Mojžíř
SDH Stebno – Podlešín
SDH Ústí n. L. Střekov

Hostovice
stupeň

jednotka

I.

HZS Ústí n. L.
HZSP SŽ Ústí n. L.
SDH Velké Březno
SDH Stebno - Podlešín

II.

SDH Chabařovice
SDH Chlumec
SDH Chuderov
SDH Ústí n. L. - Mojžíř
SDH Řehlovice
HZS Lovosice
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Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. …., Požární řád
A) JSDH Mojžíř
- kategorie III/1
- počet členů SDH – 30
- počet členů v pohotovosti pro výjezd - 20
- technika
- cisternová automobilová stříkačka 20,
- dopravní automobil
- HVZ – teleskopický rozpínací nástroj, stříhací nástroj, rozpínací nástroj s čelistmi,
motorová pohonná jednotka
- přenosná motorová stříkačka
- přívěsná motorová stříkačka 12
- plovoucí motorové čerpadlo
- přenosná elektrocentrála
- kalové čerpadlo se spalovacím motorem
- přívěs nákladní
- přívěs lodní
- přetlakový ventilátor
- lodní motor
- motorová pila řetězová, motorová pila kotoučová
- vysavač na hmyz a křovinořez s motorovým pohonem
B) JSDH Božtěšice
- kategorie V(N)
- počet členů SDH - 9
- počet členů v pohotovosti pro výjezd v dané kategorii jednotky - 4
- technika
- přenosná motorová stříkačka
- přenosná elektrocentrála
- 2x plovoucí motorové čerpadlo
- kalové čerpadlo se spalovacím motorem
- dopravní automobil
C) JSDH Střekov
- kategorie V(N)
- počet členů SDH - 10
- počet členů v pohotovosti pro výjezd - 4
- technika
- cisternová automobilová stříkačka 32
- technický (dodávkový) automobil
- motorová pila řetězová 2x, motorový odsavač hmyzu, benzínové kalové čerpadlo,
plovoucí motorové čerpadlo
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Příloha č. 3 k obecně závazné vyhlášce č. …., Požární řád
Přehled zdrojů vody
obec/část obce
Habrovice

Brná
Církvice

vodní zdroj

umístění

objem v
m3

Habrovický rybník pod obcí (koupaliště)

150 000

využitelnost odpovědná
osoba
od 1. prosince
město Ústí n.L.
do 30. září

požární nádrž

ve středu obce

řeka Labe

na výjezdu z obce Sebuzín

Povodí Labe

hydrantová síť

V Průčelí (park nad kaplí)

SčVaK

řeka Labe

u přístaviště

80

celoroční

Povodí Labe
800

Nová Ves

požární nádrž

Olešnice

řeka Labe

Nová Ves p.p.č. 83
konec obce Svádov u cyklostezky

Sebuzín

řeka Labe

u cyklostezky

Povodí Labe

Skorotice

hydrantová síť

K Chatám

SčVaK

Svádov

řeka Labe

Povodí Labe

Ústí n.L. - Bukov

hydrantová síť

konec obce u cyklostezky
u Rondelu
u Rondelu
Masarykova x Holečkova

Ústí n.L. - Centrum

Ústí n.L. - Klíše

hydrantová síť

hydrantová síť

Penzion pro seniory
U Kostela
Špitálské náměstí
Štefánikova x Na Výrovce

celoroční

MO Střekov
Povodí Labe

SčVaK

SčVaK

SčVaK

kolej PF
Přístavní
Ústí n.L. - Kr.Březno hydrantová síť

Ústí n.L. - Neštěmice hydrantová síť

Vojanova x V Oblouku
Družstevní 29
Seifertova

SčVaK

SčVaK

Seifertova
Ústí n.L. - Předlice

hydrantová síť

Ústí n.L. - Sev.Terasa hydrantová síť

náměstí Prokopa Velikého
V Klidu

SčVaK

Orlická

SčVaK

Stříbrnická
Ústí n.L. - Skalka

hydrantová síť

Peškova

SčVaK

Ústí n.L. - Skřivánek

hydrantová síť

SčVaK

Ústí n.L. - Střekov

hydrantová síť

SNP
Děčínská x Hviezdoslavova

Ústí n.L. - Všebořice

hydrantová síť

Ke Krematoriu
Návětrná
křižovatka k OC Tamda
parkoviště OC Tamda

SčVaK

SčVak

křižovatka k OD Baumax
Vaňov

řeka Labe

přístaviště

Povodí Labe
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