
USNESENÍ 
 
z  12. zasedání Zastupitelstva m ěsta Olomouce, konaného dne 11.7.2000  
 
 
 

I. 
 

Žádost o.s. Sananim o poskytnutí bezúro čné půjčky na zajišt ění provozu         
P-centra  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
poskytnutí bezúročné půjčky ve výši 300.000 Kč o.s. Sananim se sídlem v Olomouci, 
Lafayettově 9 na zajištění provozu P-centra dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá     
Radě města Olomouce zajistit uzavření smlouvy o poskytnutí půjčky za podmínek 
uvedených v důvodové zprávě 
 

II. 
 

Schválení zm ěny č. III. ÚPnSÚ - Horní lán a po řízení změny č. VI. ÚPnSÚ 
v lokalit ě Nová Ulice – Horní lán (dopravní propojení)  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
a) předloženou důvodovou zprávu 
b) stanovisko nadřízeného orgánu územního plánování dle přílohy č. 4 
 
2. schvaluje 
a) změnu č. III. ÚPnSÚ Olomouc – Horní lán v rozsahu dle přílohy č. 1 v souladu 

s ustanovením § 36, odst. (1), písm. n) zákona č.  367/1990 Sb. o obcích ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 31 odst. (2) zák. č. 50/1976 Sb. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavebního zákona) ve znění pozdějších 
předpisů  

b) v souladu s ustanovením § 17, odst. (2) a § 30 zákona č. 50/1976 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, 
pořízení změny č. VI. ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Nová Ulice – Horní lán (dopravní 
propojení) 

 
3. vymezuje 
v souladu s ustanovením § 29, odst. 2 stavebního zákona závaznou část změny č III. 
ÚPnSÚ Olomouc včetně veřejně prospěšných staveb ve smyslu § 108, odst. (2), 
písmena a) Stavebního zákona v rozsahu dle přílohy č. 2 
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4. ukládá odboru koncepce a rozvoje 
a) pořídit čistopis změny č. III. ÚPnSÚ Olomouc v souladu s předchozími částmi 

usnesení ZMO, dohodami s DOSS a stanoviskem nadřízeného orgánu, předat 
ověřený čistopis změny č. III. ÚPnSÚ stavebnímu úřadu ÚMO a Okresnímu úřadu 

T: 30.9.2000 
b) rozeslat schválenou závaznou část a schéma hlavního výkresu změny č. III. 

ÚPnSÚ Olomouc dotčeným orgánům státní správy 
T: 30.9.2000 

 
5. ukládá Radě města Olomouce 
a) zabezpečit, aby v rámci realizace případného záměru dle změny č. III. ÚPnSÚ 

Olomouc bylo zajištěno komunikační propojení se stávající komunikační sítí 
v lokalitě Horní lán dle bodu 2 důvodové zprávy 

b) odboru koncepce a rozvoje 
pořídit změnu č. VI. ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2. usnesení 

 
 

III. 
 

Záměr po řízení změny č. V/2000 ÚPnSÚ v lokalit ě Slavonín – „Pod Vlachovým“  
Zastupitelstvo města Olomouce  
 
1.  bere na v ědomí            
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
v souladu s ustanovením § 17 odst (2) a § 30 zákona č. 50/76 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, pořízení 
změny ÚPnSÚ Olomouc v lokalitě Slavonín – „Pod Vlachovým“ 
 
3. ukládá     
a) vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
pořídit změnu ÚPnSÚ Olomouc dle bodu 2. usnesení 
 
b) ing. Czmerovi, náměstkovi primátora 
jednat o perspektivách rozvoje města Olomouce s MŽP ČR z hlediska vlivů na ZPF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Martin Tesa řík        Ing. Pavel Horák 
primátor m ěsta Olomouce       nám ěstek primátora 
 


