
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, Dukelských hrdinů 527/19, Ústí nad Labem, 400 01 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 

 


	1 Záměr prodeje areálu koupaliště Brná nad Labem včetně parkovišť
	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


