
U s n e s e n í

z 10. zasedání zastupitelstva městského obvodu Střekov,
dne 5. 8. 2020

Usnesení č. 103/10Z/20 - 103/10Z/20

103/10Z/20
Vyhlášení místního referenda na území Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov 
k nákupní zóně na pozemcích parc. č. 2779/1, 2747 a 2884/1, k.ú. Střekov

Zastupitelstvo městského obvodu Střekov po projednání
A) vyhlašuje

v souladu s § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, místní referendum na území 
Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov v otázce:

„Souhlasíte s realizací nákupní zóny na pozemcích parc. č. 2779/1, 2747, 2884/1 v k. ú. 
Střekov, dle návrhu, zveřejněného na www.strekov.cz, v podatelně Úřadu městského 
obvodu Ústí nad Labem - Střekov a vývěskách Městského obvodu Ústí nad Labem - 
Střekov v termínu od 10. 8. 2020 do 3. 10. 2020?“,

a to v termínu voleb do zastupitelstev krajů ve dnech 2. a 3. října 2020 s tím, že hlasování v 
místním referendu bude občanům umožněno po oba volební dny ve všech volebních 
místnostech na území Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov.

B) odůvodňuje

vyhlášení místního referenda následovně:

Potřeba vybudování odpovídající občanské vybavenosti pro obyvatele Městského obvodu 
Ústí nad Labem - Střekov, z důvodu její současné nedostatečné míry v dané lokalitě. 
Vlastník dotčených pozemků přináší řešení v podobě vybudování nákupní zóny - 
obchodního centra, která svým rozsahem zajistí dostupnost prodejních i dalších služeb v 
dané lokalitě.

C) odhaduje

náklady na konání místního referenda v částce 110.000,- Kč, které budou hrazeny z účelové 
neinvestiční dotace Magistrátu města Ústí nad Labem, která bude zapojena do rozpočtu 
Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov pro rok 2020 rozpočtovým opatřením po 
obdržení této dotace. V souvislosti s rozhodnutím přijatým v místním referendu neočekává 
Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov zvláštní náklady.

D) souhlasí
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s umístěním materiálů prezentujících grafický návrh nákupní zóny (na pozemcích parc. č. 
2779/1, 2747, 2884/1 v k. ú. Střekov) na webových stránkách Městského obvodu Ústí nad 
Labem - Střekov, v podatelně Úřadu městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov a 
vývěskách Městského obvodu Ústí nad Labem - Střekov v období od 10. 8. 2020 do 3. 10. 
2020, uvedených v přílohách usnesení č. 1 - 3.

E) schvaluje

výši odměn pro okrskové komise (§ 18 zákona o místním referendu) následovně:

700,- Kč: předseda/kyně
500,- Kč: místopředseda/kyně
500,- Kč: zapisovatel/ka
400,- Kč: člen/ka

F) schvaluje

výši odměn pro místní komisi (§ 19 zákona o místním referendu) následovně:

1.600,- Kč: předseda/kyně
1.500,- Kč: místopředseda/kyně
1.500,- Kč: zapisovatel/ka
1.200,- Kč: člen/ka

G) ukládá
Ing. Mgr. Kamilu Dominiku Slapničkovi, Ph. D., tajemníkovi,

organizačně zabezpečit přípravu a průběh místního referenda dle bodu A) usnesení 
(nákupní zóna Střekov).

T: 2. 10. 2020

Ing. Mgr. Kamilu Dominiku Slapničkovi, Ph. D., tajemníkovi,

zajistit zveřejnění materiálů prezentujících grafický návrh nákupní zóny dle bodu D) 
usnesení.

T: 10. 8. 2020

Mgr. Aleša Kymličková Mgr. Pavel Peterka

2. místostarostka 1. místostarosta
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