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10. 4. 2012 43698/2012 MM/OÚPSM/SM/391/2012 In . Romana Röhrlová/887 12. 4. 2012 

 
Poskytnutí informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
 
Magistrát města Ústí nad Labem obdržel dne 10. 4. 2012 Vaši žádost podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  (dále 

jen „InfZ“). V žádosti uvádíte: 

„V návaznosti na ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 

žádáme o poskytnutí následujících informace, respektive kopií těchto dokumentů: 

1. Kopie vyjádření dotčených odborů magistrátu k záměru prodeje areálu koupaliště 

v Brné. 

2. Kopie dokumentu žádosti o vyjádření k záměru prodeje areálu koupaliště v Brné p. 

Lukáše Rytíře. 

3. Vznikly již v souvislosti s tímto záměrem další dokumenty? 

Kopie dokumentů preferujeme v elektronické podobě, a to ve formátu či formátech, ve kterých 

byly vytvořeny, jak předpokládá §4, odst. 3 a odst. 5, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím. Předání elektronických dokumentů předpokládáme na CD ROM. 

Bereme na vědomí, že vydání shora požadované informace může být podmíněno uhrazením 

nákladů dle §18 zákona o svobodném přístupu k informacím.“ (dále jen „žádost“) 

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ sděluje Magistrát města Ústí nad Labem, 

Odbor územního plánování a správy majetku k jednotlivým bodům podání následující: 

K bodu  1) žádosti sdělujeme, že kopie vyjádření zasíláme spolu s tímto dopisem jako přílohu 

na Vaši e-mail adresu.  

K bodu 2) žádosti sdělujeme, že kopii žádosti zasíláme spolu s tímto dopisem jako přílohu na 

Vaši e-mail adresu.  

K bodu 3) žádosti sdělujeme, že spolu s tímto dopisem Vám zasíláme na Vaši e-mail adresu 

důvodovou zprávu, která bude předložena k projednání majetkové komisi dne 16. 4. 2012. 

Další dokumenty nám nejsou známy. 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Luboš  P a u e r  

vedoucí Odboru územního plánování a správy majetku 

Magistrátu města Ústí nad Labem 

 

Přílohy: dle textu 
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1 Záměr prodeje areálu koupaliště Brná nad Labem včetně parkovišť 
 

Odbor územního plánování a správy majetku MmÚ obdržel 12. 1. 2012 žádost pana Lukáše 

Rytíře,  o prodej kompletního areálu 

koupaliště a sportoviště Brná nad Labem včetně přilehlých parkovišť. Účelem koupě je 

zachování využívání prostor, renovace koupaliště, podpora nezaměstnanosti – vytvoření 

pracovních míst, rozvoj cestovního ruchu, zvelebení Ústeckého kraje. Pozemky jsou vybraným 

majetkem Statutárního města Ústí nad Labem ve správě OMOSŠK (svěřeny zřizovací listinou 

Městským službám Ústí nad Labem p. o.) mimo zatravněných ploch na parkovišti, které jsou 

svěřeným majetkem MO Ústí nad Labem - Střekov. Seznam pozemků je součástí materiálu. 

 

Stanoviska odborů MmÚ: 

 

Odd. ÚP stávající využití areálu včetně parkoviště je v souladu s ÚPD 

OI upozorňuje na to, že město nechalo zpracovat studii na komplexní revitalizaci 

celého areálu a současně na to, že je připravován projekt mola pro lodní dopravu 

OSR s prodejem nemá problém, ale je třeba zajistit možnost úspěšné realizace 

mezinárodního projektu nákupu mol a zřízení přístaviště 

OD souhlasí s výjimkou pozemků p. č. 4114/1 a p. č. 4122/4 v k. ú. Střekov a pozemku 

p. č. 939/2 v k. ú. Brná nad Labem, kde je umístěno těleso místní komunikace 

(cyklostezky) 

OMOSŠK nemá námitek, současně upozorňuje na dopad případného prodeje areálu (viz. 

stanovisko Městských služeb Ústí nad Labem p. o.) 

 

Návrh na usnesení: 

I. varianta 

 

Majetková komise nedoporučuje schválit záměr prodeje kompletního areálu koupaliště a 

sportoviště Brná nad Labem včetně přilehlých parkovišť. 

 

II. varianta 

 

Majetková komise doporučuje schválit záměr prodeje kompletního areálu koupaliště a 

sportoviště Brná nad Labem včetně přilehlých parkovišť za těchto podmínek: ……………. 

 

 

Vypracoval: Michal Fišer – referent odd. správy a evidence majetku OÚPSM MmÚ 

  



1.1 Žádost 

 



1.2 Stanovisko odd. ÚP 

 



1.3 Str. 2 

 



1.4 Stanovisko OI 

 



1.5 Stanovisko OSR 

 



1.6 Str. 2 

 



1.7 Str. 3 

 



1.8 Stanovisko OD 

 



1.9 Str. 2 

 



1.10 Stanovisko OMOSŠK 

 



1.11 Stanovisko Městských služeb 

 



1.12 Str. 2 
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