
 1 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 

zveřejňovaných osobních údajů podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů 2016/679 a 

zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 

 

 
 

U S N E S E N Í 

z 54. schůze Rady městského obvodu Ústí nad Labem – město konané dne 4. srpna 2021 

 

usnesení č. 925/54R/21 

Schválení programu 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem - město 

schvaluje 

program jednání 54. schůze RMO ÚL – město. 

 

usnesení č. 926/54R/21 

Sazebník náhrad za zřízení služebnosti - věcné břemeno 

1. 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město 

(a) revokuje 

usnesení č. 744/17 z 17. schůze  RMO ÚL – město dne 19. 7. 2012 ve věci určení ceny 

věcných břemen, 

(b) schvaluje 

výpočet výše náhrad za zřízení služebnosti: 

oblast 1 – 2: 

katastrální území: Ústí nad Labem, Klíše, Bukov, Všebořice 

cena za m2 včetně  ochranného pásma:  258,2325 Kč 

oblast 3 – 6: 

katastrální území : Předlice, Božtěšice, Habrovice, Skorotice u Ústí n.Labem, Strážky 

u Habrovic, Vaňov Hostovice u Ústí nad Labem, Dělouš, Tuchomyšl 

cena za m2 včetně  ochranného pásma :  145,935 Kč 

- zřízení služebnosti stezky, cesty a průhonu bude stanovena cena dle znaleckého posudku, 

- zřízení služebnosti při obnově již existujících sítí, vedených ve stejné trase jako původní 

síť za stejných parametrů bude zřízena služebnost za minimální poplatek 1.000,-- Kč a v 

případě změny parametrů bude zřízena služebnost dle výpočtu náhrad, 

- sazby za zřízení služebnosti jsou uvedeny bez DPH, 

- náklady spojené se zřízením služebnosti hradí žadatel, 

(c) ukládá 

pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL – město, postupovat dle bodu (b) tohoto 

usnesení. 

 

usnesení č. 927/54R/21 

Informace o uzavření smluv - údržba zeleně 

2. 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město 

(a) schvaluje 

1) závěry hodnotící komise,  
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2) rámcové smlouvy na poskytování komunálních služeb - údržba zeleně pro lokality: centrum, 

Skřivánek, Bukov, Klíše, okrajové části, 

(b)  ukládá  

pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL – město, zajistit uzavření smluv s vítěznými 

uchazeči.  

 

usnesení č. 928/54R/21 
Záměr směny pozemkových parcel v k. ú. Bukov         
3. 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město 
(a)   neschvaluje 
záměr směny  pozemkové parcely  ve vlastnictví Statutárního města Ústí nad Labem za části 
pozemkových parcel ve vlastnictví  p. , Ústí n. L. a pana , Litoměřice: 
p. p. č.   k. ú.  celková 

výměra    
m2 

výměra m2  druh 
pozemku 

 
   vlastník 

  
 nabyvatel 

564/3  
 
 
 

Bukov 
 

194 194  
 
 
 
 
zahrada 
 

Statutární 
město Ústí n. 
L.  

 a 

564/4 1232 cca 90 Statutární 
město Ústí 
nad Labem 

564/5 240 cca 5 Statutární 
město Ústí 
nad Labem 

(b) u k l á d á 
pí Jitce Ulrychové, vedoucí OSOM ÚMO ÚL – město,  informovat žadatele dle  bodu (a) 
tohoto usnesení. 
 

usnesení č. 929/54R/21 

Žádosti o výjimku z OZV č. 2/2018, kterou se mění OZV č. 1/2017, o zákazu 

požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství 

4. 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město 

uděluje  

na základě ust. čl. 4 odst. 2 obecně závazné vyhlášky Statutárního města Ústí nad Labem č. 

2/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o zákazu požívání alkoholických 

nápojů na veřejném prostranství výjimku ze zákazu požívání alkoholických nápojů pro níže 

uvedené žadatele:   

žádost č. 10/2021 

ORTOPEDICKÉ CENTRUM, s.r.o., Ústí nad Labem 

a) 

Název pořádané akce:                 XI. Slavnosti vína a burčáku        

Místo konání:                              Lidické náměstí, Ústí n. L. 

Termín:                                        3. 9. 2021                             

Čas konání akce:                         09.00 – 21.00 hodin  

b)  

Název pořádané akce:                  Svatomartinské víno 2021        

Místo konání:                               Lidické náměstí, Ústí n. L. 

Termín:                                        11. 11. 2021                              

Čas konání akce:                         10.00 – 21.00 hodin  

žádost č. 11/2021 
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Statutární město Ústí n. L., MmÚL, odbor školství, kultury a sportu 

Název pořádané akce:                 Ústecké Vánoce        

Místo konání:                              Lidické náměstí, Ústí n. L. 

Termín:                                        28. 11.  -  23. 12. 2021                                     

Čas konání akce:                         10.00 - 20.00 hodin  

 

usnesení č. 930/54R/21 

OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 

5. 

Rada městského obvodu Ústí nad Labem – město 

(a) bere na vědomí 

návrh OZV o stanovení obecního systému odpadového hospodářství, 

(b) žádá 

předkladatele OZV o objasnění jednotlivých odstavců, zejména v čl. 6 daného návrhu OZV, 

(c) ukládá 

Mgr. Haně Štrymplové, starostce MO ÚL – město, informovat MmÚL odbor životního prostředí. 

 

 

Ústí nad Labem dne 4. srpna 2021 

 

 

 

 

Mgr. Hana Štrymplová     

starostka MO ÚL – město   

 

 

 

Karel Karika 

místostarosta MO ÚL - město   


