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1)
Návrh na usnesení
Zastupitelstvo města Žatce schvaluje nabýt do majetku Města Žatce, IČ 00265781, nemovitost
pozemek zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 1414 o výměře 514 m2 v k. ú. Žatec, jehož součástí je
stavba č. p. 1232, jiná stavba, z majetku Ústeckého kraje, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební
3118/48, 400 01 Ústí nad Labem, zaps. na LV č. 11704 pro obec a k. ú. Žatec, za kupní cenu
2.400.000,00 Kč.
2)
Zdůvodnění
Opakovaně předkládáme nabídku Ústeckého kraje, IČ 70892156, na nabytí nemovitostí do majetku
Města Žatce v k. ú. Žatec. Zastupitelstvo města Žatce dne 25.04.2019 nepřijalo usnesení.
V případě, že nebude mít Město Žatec zájem o nabytí nemovitosti, bude Ústecký kraj realizovat
prodej nemovitostí veřejnou dražbou.
Rada města Žatce usnesením č. 276/19 ze dne 15. 04. 2019 doporučuje Zastupitelstvu města Žatce
schválit nabýt do majetku Města Žatce, IČ 00265781 nemovitost pozemek zastavěná plocha a
nádvoří st. p. č. 1414 o výměře 514 m2 v k. ú. Žatec, jehož součástí je stavba č. p. 1232, jiná stavba,
z majetku Ústeckého kraje, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad
Labem, zaps. na LV č. 11704 pro obec a k. ú. Žatec, za kupní cenu 2.400.000,00 Kč.
Sušárna a sklad chmele Vincenze Zulegera č.p. 1232 ul. Kovářská v Žatci
pozemek zastavěná plocha a nádvoří st. p. č. 1414 o výměře 514 m2 v
k. ú. Žatec, jehož součástí je stavba č. p. 1232, jiná stavba, zaps. na LV č. 11704 pro obec
a k. ú. Žatec.
Vlastníkem nemovitostí je Ústecký kraj, IČ 70892156, se sídlem Velká Hradební 3118/48,
40001 Ústí nad Labem, nabízená kupní cena 2.400.000,00 Kč.
Nemovitost je od roku 2018 prohlášena kulturní památkou Ministerstvem kultury.
Předmětnou nemovitost Město Žatec koupilo v roce 2016 za kupní cenu 2.400.000,00 Kč a
následně prodalo Ústeckému kraji za kupní cenu 2.400.000,00 Kč.
Dne 18. 01. 2019 proběhla prohlídka nemovitosti.

Odbor místního hospodářství a majetku požádal o stanovisko k případnému nabytí nemovitostí
odbor rozvoje města:
K nabídce ÚK - po prohlídce s členy ZM a po informaci od paní starostky o možnosti umístění
sbírky Národní galerie doporučujeme nabýt tento objekt.
V rozpočtu na rok 2019 byla schválena částka 2,4 mil. Kč na nákup nemovitostí (budov). V případě
nabytí nemovitosti není potřeba schvalovat rozpočtové opatření.
Popis skladu a balírny chmele Vinzenze Zulegera čp. 1232
Významná čtyřpodlažní nárožní budova v Kovářské ulici od architekta Johanna Salomona byla
postavena 1913 a je důkazem kvalitního architektonického řešení industriálního chmelařského
objektu zasazeného do městské zástavby. Třípatrová zděná budova s mansardovou střechou má
průčelí zakončená výraznými vikýři s dekorativními štíty. Vnitřní prostory skladu jsou dělené
dřevěnými sloupy. Sirná komora tvoří přístavek k západní stěně skladu. Jedná se o jednu z
nejzajímavějších chmelařských budov v Žatci.
Rodina Zulegerů patřila k nejvýznamnějším obchodníkům s chmelem na Žatecku.
Průčelí budovy je v přízemí zdobeno kvádrováním, v 1. patře pásovou bosáží. Okna zapuštěná za
líc, ohraničené pásovou šambránou. Druhé a třetí patro má okna na výšku spojená do pasů. V
mansardové střeše mají všechna průčelí do ulic/včetně zkosení/ štíty, bez architektonické výzdoby,
zůstává však barokizující zvlnění štítů. Na západní straně, do dvora je situován tovární komín
kruhového průřezu pro síření ve skladu chmele. Okna jsou původní, dřevěná do 1. patra obdélná.
Průčelí je děleno mohutnější římsou nad přízemím, další jednodušší a menší nad 1. patrem
a zakončené hlavní římsou nad třetím patrem. Mansardová střecha je krytá keramickou krytinou.
Interiér má jednoduchý halový charakter, typický pro sklad chmele. Tvoří ho trámová nosná
dřevěná konstrukce s mohutnými sloupy čtvercového průřezu, s jednoduše profilovanými sedly,
pásky a na nich průvlaky, kolmo stropní trámy a záklop. Sloupy mají zkosené hrany až do výšky
cca 1,5 m. Celá dispozice skladu, situovaném na nepravidelné parcele, je velmi účelně vyřešena.
Hlavní schodiště je dřevěné, umístěné na jižní straně. Část přízemí na severovýchodní straně je
provedená jako železobetonová konstrukce se sloupy, průvlaky a rovným stropem. V této části jsou
umístěná velká dřevěná posuvná původní vrata. V severní části objektu je vestavěný novější výtah.
Část přízemí u vstupu je plochostropá a obsahovala provozní kanceláře. Objekt je jako jeden z mála
částečně podsklepený, zděná kamenná konstrukce sklepa je zaklenutá cihelnými omítanými
segmenty do kovových I profilů.
V budově se dochovaly sirné komory, klapky, táhla a řetízky, kontrolní otvory, násypky, apod.,
včetně vysokého cihelného komína.
3)
Přílohy
Nabídka Ústeckého kraje ze dne 07. 08. 2018
Pasportizační karta stavby A48 (z roku 2013)
Snímek z katastrální mapy
Částečný výpis z LV č. 11704

