
 
USNESENÍ 

 

z  21. schůze Rady m ěsta Olomouce, konané dne 16.9.2003  
 
 

 
1 Kontrola usnesení  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu 16.9.2003 
 
2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle důvodové zprávy 
 
3. vypouští ze sledování 
bod 14 část 4 svého usnesení ze dne11.4.2000, týkající se tř. Míru 
bod 19 část 2 svého usnesení ze dne 18.3.2003, týkající se zastávek MHD 
bod 15 část 3 svého usnesení ze dne 19.8.2003, týkající se bytového domu na ul. 
Schweitzerově 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
2 Výtah - radnice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat architektonické řešení výtahu dle diskuse a předložit do RMO 
T: 30.9.2003 
O: Petřík Miroslav, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
3 Změna plánu SMV, a.s.  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se změnou plánu investic SMV, a.s. dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
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4 Dodatek smlouvy s firmou  OLTERM & TD  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
dodatek smlouvy dle důvodové zprávy - příloha č. 2 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
5 Majetkoprávní záležitosti + dodatek  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. schvaluje 
1. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 251/2 zahrada o výměře 936 m2  a 
pozemku parc. č. 291 zastavěná plocha o výměře 208 m2, vše v k. ú. Černovír  předem 
určenému zájemci panu Josefu Blaťákovi bez možnosti umístění staveb dle důvodové zprávy 
bod I. 1)    
 
2. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 251/2 zahrada o výměře 500 m2 v 
k. ú. Černovír předem určenému zájemci paní Jitce Kutinové bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 2)   
  
3. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 620/1 zahrada o výměře 306 m2  v 
k. ú. Slavonín předem určenému zájemci panu Janu Kratinovi bez možnosti umístění staveb 
dle důvodové zprávy bod I. 3)   
 
4. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č.  42/9 zahrada o výměře 297 m2 v 
k. ú. Klášterní Hradisko předem určenému zájemci panu Janu Köhlerovi dle důvodové 
zprávy bod I. 4)   
 
5. zveřejnění úplatného pronájmu části  pozemku parc. č. 559/4  ost. pl.  o  výměře 131 m2 v  
k. ú. Nová Ulice předem určeným zájemcům manželům Stanislavu a Lence Faistaverovým 
dle důvodové zprávy bod I. 5)    
 
6. zveřejnění bezúplatného převodu pozemků parc. č. 1075/1 ost. pl.  o výměře 20462 m2, 
parc. č. 1075/3 ost. pl. o výměře 1860 m2, vše v k.ú. Černovír, parc. č. 446/6 ost. pl. o 
výměře 143 m2, parc. č. 446/21 ost. pl. o výměře 9m2, parc. č. 446/24 ost. pl. o výměře 96 
m2, parc. č. 446/25 ost. pl. o výměře 228 m2, vše v k.ú. Hejčín, parc. č. 112/1 , parc. č. 
112/3, parc. č. 112/6, parc. č. 115/1, parc. č. 115/18 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 115/19, 
vše v k.ú. Lazce, parc. č. 419/1 ost. pl. o výměře 8471 m2, parc. č. 419/18, parc. č. 389/1, 
parc. č. 389/27, parc. č. 390 ost. pl. o výměře 237 m2, ideál. 1/2 parc. č. 418/1 ost. pl. o 
výměře 554 m2, ideál. 1/2 parc. č. 418/2 ost. pl. o výměře 580 m2, vše v k.ú. Topolany u 
Olomouce, parc. č. 540/4 ost. pl. o výměře 249 m2 v k.ú. Neředín, parc. č. 1230/3 ost. pl. o 
výměře 9394 m2, parc. č. 1230/4 ost. pl. o výměře 664 m2, vše v k.ú. Slavonín, parc. č. 
291/23 ost. pl. o výměře 2797 m2, parc. č. 293/1 ost. pl. o výměře 6419 m2, vše v k.ú. 
Nedvězí, parc. č. 245 ost. pl  o výměře 13792 m2 v k.ú. Břuchotín, parc. č. 1008/1ost. pl. o 
výměře 14146 m2 v k.ú. Řepčín, parc. č. 124/18, parc. č. 124/19, vše v k. ú. Olomouc - 
město, parc. č. 2003 o výměře 14262 m2, parc. č. 2004 o výměře 191 m2, parc. č. 2005 o 
výměře 7372 m2, parc. č. 2006 o výměře 283 m2, parc. č. 2007 o výměře 212 m2, parc. č. 
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2008 o výměře 786 m2, parc. č. 2014 o výměře 195 m2, parc. č. 2019 o výměře 65 m2, parc. 
č. 2020 o výměře 1388 m2, vše ost. pl. v k.ú. Lošov, parc. č. 1226 ost. pl. o výměře 6479 m2, 
parc. č. 1188, parc. č. 1338, vše v k.ú. Droždín, parc. č. 598/1 o výměře 8552 m2, parc. č. 
598/2 o výměře 6500 m2, parc. č. 599/5o výměře 13541 m2, parc. č. 597/1, vše ost. pl. v k.ú. 
Bystrovany, parc. č. 987 v k.ú. Křelov, parc. č. 777 v k.ú. Chomoutov, ideál. 1/2 parc. č. 295 
ost. pl. o výměře 2142 m2 v k.ú. Nedvězí, parc. č. 200 o výměře 713 m2, parc. č. 399 o 
výměře 17770 m2, parc. č. 400 o výměře 4159 m2, vše ost. pl. v k.ú. Topolany u Olomouce, 
parc. č. 848 ost. pl.o výměře 10506 m2 v k.ú. Křelov a parc. č. 2024 ost. pl. o výměře 20988 
m2 v k.ú. Lošov, vše ost. pl. ve vlastnictví statutárního města Olomouce předem určenému 
zájemci Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod I. 6)         
 
7. zveřejnění výpůjčky NP - MŠ - Jílová 41 - objekt č. p. 1164 s pozemkem parc. č. 1917 
zast. pl. o výměře 364 m2 a parc. č. 1918 zast. pl. o výměře 359 m2 v k. ú. Nová Ulice 
předem určenému zájemci Speciální mateřské škole pro děti s vadami řeči a Speciální 
základní škole pro žáky s vadami řeči dle důvodové zprávy bod I. 7)    
 
8. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 487/4 o výměře 23 m2 v k.ú. 
Neředín předem určenému zájemci  Marku Burgovi dle důvodové zprávy bod I. 8) 
 
9. zveřejnění úplatného pronájmu části společných prostor a střechy domu Handkeho 1 za 
účelem umístění antény a rozvodů pro příjem internetu předem určenému zájemci 
společnosti ERKOR, s.r.o., s dobou nájmu neurčitou a se sazbou nájemného 500,- Kč ročně 
dle důvodové zprávy bod I. 9)   
 
10. zveřejnění úplatného pronájmu společných prostor domu Na Vozovce 38, o velikosti 
23,2, m2 předem určenému zájemci  Ladislavu Grossmanovi dle důvodové zprávy bod I. 10)  
 
11. zveřejnění úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 290 ost. pl. o výměře 780 m2 ( dle 
GP parc. č. 290/2) v k. ú. Lazce předem určenému zájemci společnosti GEMO Olomouc, 
spol. s r. o. dle důvodové zprávy bod I. 12)  
 
12. úplatný pronájem částí pozemků parc. č 1505/1 orná půda o výměře 271.887 m2, parc. 
č. 1568/1 orná půda o výměře 90.649 m2 a parc. č. 1571 orná půda o výměře 25.744 m2, 
vše v k. ú. Horka nad Moravou Zemědělskému družstvu Horka nad Moravou dle důvodové 
zprávy bod II. A) 2)  
 
13. úplatný pronájem části pozemku parc. č.  615/13 ostatní plocha o výměře 25 m2 v k. ú. 
Neředín společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 3)  
 
14. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 79/29 ostatní plocha o výměře 10 m2 v k. ú. 
Olomouc-město společnosti Severomoravská energetika, a. s. dle důvodové zprávy bod II. 
A) 5)  
 
15. úplatný pronájem částí pozemku parc. č. 441/2 louka o výměře 347 m2 a 146 m2 a částí 
pozemku parc. č. 393 ost. pl. o výměře 139 m2 a 156 m2, vše v k.ú. Droždín manželům 
Oldřichu a Eleonoře Pražákovým dle důvodové zprávy bod II. A) 7)  
 
16. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 401/27 orná půda o výměře 572,5 m2 v k.ú. 
Hejčín manželům Bohdanu a Lence Nerušilovým dle důvodové zprávy bod II. A) 8)   
 
17. úplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo provedení výkopu, pokládky 
telefonních kabelů a zřízení rozvodného sloupku SIS 1 na pozemku parc. č. 1938 ost. pl. o 
výměře 7 361 m2 v k. ú. Holice u Olomouce ve prospěch společnosti ČESKÝ TELECOM,  
a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 9)  
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18. výpůjčku pozemků parc. č. 146 orná půda o výměře 1 094 m2, parc. č. 380/1 ost. pl. o 
výměře 4 961 m2 a části parc. č. 380/3 ost. pl. o výměře 1 814 m2, vše v k. ú. Nedvězí 
Sportovnímu fotbalovému klubu Nedvězí dle důvodové zprávy bod II. A) 10)  
 
19. úplatný pronájem části pozemku parc.  č. 708 o výměře 216 m2 v k.ú. Nová Ulice  panu 
Romanu Chrenkovi dle důvodové zprávy bod II. A) 11)  
 
20. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 471/2 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. ú. Neředín 
společnosti Tysje CZ s. r. o. dle důvodové zprávy bod II. A) 12)  
 
21. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 438/1 ost. pl. o výměře 5 m2 v k. ú. Hejčín 
společnosti České dráhy, a. s. dle důvodové zprávy bod II. A) 16)  
 
22. úplatný pronájem části NP - hangárů W1 č. 31 a W2 č. 32 v areálu letiště Neředín panu 
Josefu Reitterovi dle důvodové zprávy bod II. B) 3)   
 
23. úplatný pronájem nebytového prostoru I.P.Pavlova 62, 73,83,m2 panu Přemyslu 
Holibkovi dle důvodové zprávy bod II. B) 4)  
 
24. úplatný pronájem NP -MŠ Jílová 43  o výměře 53,432 m2 panu Janu Boháčkovi dle 
důvodové zprávy bod II. B) 6)  
 
25. úplatný pronájem NP - Purkyňova č. 3 Občanskému sdružení Pionýr dle důvodové 
zprávy bod II. B) 7)   
 
26. úplatný pronájem NP - 8. května č. 3 - 151,25 m2 panu Ing. Vítu Číhalovi a paní Ing. 
Radce Dostálové při nájemném ve výši 1 300,-, 500,-, 400,- Kč/m2/rok dle důvodové zprávy 
bod II. B) 12)  
 
27. zveřejnění převodu objekt č. p. 47 s pozemkem parc. č. st. 53/1 zast. pl. o výměře 586 
m2, objekt č. p. 508 s pozemkem parc. č. st. 560 zast. pl.  o výměře 219 m2 a pozemek parc. 
č. 28/1 ost. pl. o výměře 2089 m2, vše v k.ú.  Nová Ulice (Základní umělecká škola se sídlem 
v Olomouci - Pionýrská č. 4) předem určenému zájemci Olomouckému kraji dle důvodové 
zprávy bod III. 3)  
 
28. zveřejnění převodu objektu č. p. 246 s pozemkem parc. č. st. 300 zast. pl. o výměře 863 
m2, vše v k. ú. Nová Ulice (Základní umělecká škola se sídlem v Olomouci - Na Vozovce 32) 
předem určenému zájemci Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
29. zveřejnění převodu objektu č. p. 471 s pozemkem parc. č. st. 669 zast. pl. o výměře 143 
m2 a parc. č. 406/13 zahrada o výměře 648 m2, vše v k. ú. Hodolany (Speciální mateřská 
škola se sídlem Olomouc - Blanická 16) předem určenému zájemci Olomouckému kraji dle 
důvodové zprávy bod III. 3)  
 
30. zveřejnění převodu objektu č. p. 1164 s pozemkem parc. č. st. 1917 zast. pl. o výměře 
364 m2, objektu občanské vybavenosti s pozemkem parc. č. st. 1918 zast. pl. o výměře 361 
m2 a pozemku parc. č. 580/2 ost. pl. o výměře 3224 m2, vše v k. ú. Nová Ulice (Speciální 
MŠ, ZŠ a speciálně pedagogické centrum pro děti a žáky s vadami řeči  - Jílová č. 43A) 
předem určenému zájemci Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
31. zveřejnění úplatného pronájmu pozemku  parc. č. 247/25 zahrada o výměře 456 m2 a 
části pozemku parc. č. 247/12 louka o výměře 260 m2 v k. ú. Neředín předem určenému 
zájemci panu Františku Dopitovi za podmínky uvedení pozemků do řádného stavu a užívání 
pozemků v souladu s nájemní smlouvou dle důvodové zprávy bod IV. 1)     
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32. zveřejnění odprodeje části pozemku parc. č. (1328/1) o výměře 1 500 m2 v k. ú. Hynkov 
předem určenému zájemci manželům Oldřichu a Ing. Martě Urbánkovým dle důvodové 
zprávy bod IV. 4)  
 
33. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Prodloužení 
vodovodního a kanalizačního řadu pro RD manželů Kortišových“,  mezi statutárním městem 
Olomouc a René a Ivetou Kortišovými, dle důvodové zprávy bod IV. 5)  
 
34. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce vodních ploch MAJ-IN-B/23/2001/Hoa ze 
dne 14.1.2002 mezi statutárním městem Olomouc a Českým rybářským svazem - místní 
organizací Olomouc, dle důvodové zprávy bod IV. 6)  
 
35. uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce vodní nádrže MAJ-IN-B/24/2001/Hoa ze 
dne 14.1.2002 mezi statutárním městem Olomouc a Českým rybářským svazem - místní 
organizací Olomouc, dle důvodové zprávy bod IV. 7)  
 
36. zveřejnění odprodeje nebytové prostory č.77/1 v objektu bydlení č.p. 77, tř. Svobody 43 
(Křivá 12) v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, předem určenému zájemci společnosti 
Technické služby města Olomouce,a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
37. zveřejnění odprodeje pozemku parc.č. 274 zahrada o výměře 347 m2 v k.ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, předem určenému zájemci společnosti Technické služby města 
Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy bod IV. 9)  
 
38. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 6 700 m2 v k. ú. 
Slavonín společnosti PROJEKT TOPOLOVKA s. r. o. při nájemném 15,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
39. úplatný pronájem části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 1 300 m2 v k. ú. 
Slavonín společnosti PROJEKT TOPOLOVKA s. r. o.  při nájemném 11,- Kč/m2/rok dle 
důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
40. bezúplatné zřízení věcného břemene obsahujícího právo uložení vodovodu a kanalizace 
na pozemku parc. č. 81/6 zahrada o výměře 1378 m2 v k. ú. Nová Ulice ve prospěch 
Bytového družstva Okružní Olomouc dle důvodové zprávy bod II. A) 18)    
 
41. uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na infrastrukturní stavbu „Kaskádové 
bytové domy, Olomouc, Nová Ulice - Okružní Ul - objekty E a F“,  mezi statutárním městem 
Olomouc a Bytovým družstvem Okružní Olomouc, dle důvodové zprávy bod IV. 12) 
 
2. nevyhovuje žádosti 
1. pana Zdeňka Hanáka o úplatný pronájem části pozemku parc. č.  938/1 ostatní plocha o 
výměře 100 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. A) 4)   
 
2. pana JUDr. Jiřího Staňka o úplatný pronájem NP - 8. května č. 3 - 151, 25 m2 dle 
důvodové zprávy bod II. B) 12)  
 
3. společnosti PREMIÉR MARKETING GROUP, spol. s r. o. o umístění reklamní markýzy 
nad vchodem do budovy NP - Horní nám. 1 (RK MARKETING GROUP a baru PREMIER 
CLUB) dle důvodové zprávy bod II. B) 13)  
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3. souhlasí 
1. se zahájením územního řízení se společností GEMO Olomouc, spol. s r. o. na výstavbu 
administrativní budovy na části pozemku parc. č. 290 ost. pl. o výměře 780 m2 v k. ú. Lazce 
dle důvodové zprávy bod I. 12)  
 
2. s vybudováním přístřešku nákladem nájemce na pozemku parc. č. 71/3 o výměře 20 m2 v 
k.ú. Neředín za účelem uskladnění zahradního nářadí dle důvodové zprávy bod II. A) 15)  
 
3. se záměrem výpůjčky povrchu přístřešku „B“ výtahové šachty v přednádražním prostoru v 
k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod II. B) 5)  
 
4. se změnou účelu nájmu v NP - Pavelčákova č. 21 z prodejny textilu na galerii dle 
důvodové zprávy bod II. B) 8)  
 
5. se stavebními úpravami, které spočívají  ve výměně 3 oken v  NP Sokolská  25, o velikosti  
1 164,20 m2, maximálně do výše 27.680,- Kč dle důvodové zprávy bod II. B) 9)  
 
6. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav v NP Kateřinská 4 ve výši 62.265,- Kč 
z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 10)   
 
7. s odpočtem vložených investic do stavebních úprav v nemovitosti nám. Republiky 1 ve 
výši 71.995,- Kč z nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 11)  
 
4. bere na v ědomí 
výsledek výběru nájemců NP - vnitroblok Palackého 8, Legionářská 1, 3  - garáže formou 
obálkové metody na výši nájemného dle důvodové zprávy bod II. B) 1)   
 
5. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvu na část pozemku parc. č. 98/2 
zahrada o výměře 86 m2 v k. ú. Lazce  uzavřenou s manžely Jiřím a Marií Hrazdilovými a 
zveřejnit úplatný pronájem části pozemku parc. č. 98/2 zahrada o výměře 86 m2 v k. ú. 
Lazce obecně dle důvodové zprávy bod II. A) 1)   
T: 30.9.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
6. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvy na pozemky parc. č. 722/1 o výměře 
938 m2, parc. č. 722/2 o výměře 2 925 m2, parc. č. 722/3 o výměře 3 334 m2 , parc. č. 741/3 
o výměře 8 832 m2, vše orná půda v k.ú. Nemilany dle důvodové zprávy bod II. A) 6)    
T: 30.9.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
7. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zveřejnit záměr převodu kruhové cihelny (ost. stavební objekt) s 
pozemkem parc. č. st. 1308  zast. pl. o výměře 1121 m2 v k.ú. Slavonín  a úplatného 
pronájmu pozemku parc. č. 1307 louka o výměře 3 139 m2 v k.ú. Slavonín obecně dle 
důvodové zprávy bod II. B) 2)  
T: 30.9.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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8. ukládá 
vedoucímu odboru majetkoprávního ve spolupráci s vedoucím odboru vnějších vztahů a 
informací zpracovat zásady smlouvy o výpůjčce a smlouvy o spolupráci dle důvodové zprávy 
bod II. B) 5)  
T: 14.10.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru vn ějších vztah ů a informací 
 
9. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 1071/1 o 
výměře 17 753 m2 a parc. č. 1071/3 o výměře 408 m2, vše ost. pl. v k.ú. Nová Ulice dle 
důvodové zprávy bod II. A) 19)   
T: 30.9.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
10. ukládá 
odboru majetkoprávnímu vypovědět nájemní smlouvy na pozemek  parc. č. 380/130 ost. pl.  
v k.ú. Hejčín dle důvodové zprávy bod II. A) 13)  
T: 30.9.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
11. revokuje 
1. usnesení RMO ze dne 1.4.2003, číslo spis. seznamu 2, bod II. A 35)  ve věci nevyhovění 
žádosti pana Františka Dopity o úplatný pronájem části parc. č. 247/25 zahrada o výměře 
400 m2 a části pozemku parc. č. 247/12 louka o výměře 260 m2 v k. ú. Neředín dle 
důvodové zprávy bod IV. 1)    
  
2. část usnesení RMO ze dne 10. 6. 2003, čís. spis seznamu 2, bod II A) 23) ve věci výše 
nájemného u úplatného pronájmu části vnější zdi plechového objektu o velikosti 15 m2 na 
částech pozemků parc. č. 346/3 ostatní plocha a parc. č. 346/4 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Hejčín panu Vlastimilu Müllerovi a  schvaluje nájemné ve výši 1 500,- Kč/m2 reklamní 
plochy/ rok za podmínky, že pan Müller uhradí zpětně nájemné ve výši 1 500,- Kč/m2 
reklamní plochy/rok ode dne nabytí plechového objektu do vlastnictví statutárního města 
Olomouc, tj. od 2. 7. 2002 dle důvodové zprávy bod IV. 2)   
 
3. usnesení RMO ze dne 15. 7. 2003 čísl. spis. seznamu 2 bod IV. 16 ve věci schválení 
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 6 700 m2 v k. ú. 
Slavonín společnosti VCES Olomouc, s. r. o. při nájemném 15,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod IV. 10)   
 
4. usnesení RMO ze dne 15. 7. 2003 čísl. spis. seznamu 2 bod IV. 16 ve věci schválení 
úplatného pronájmu části pozemku parc. č. 776/1 orná půda o výměře 1 300 m2 v k. ú. 
Slavonín společnosti VCES Olomouc, s. r. o. při nájemném 11,- Kč/m2/rok dle důvodové 
zprávy bod IV. 10)   
 
12. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
1. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 401/27 orná půda o 
výměře 572,5 m2 v k.ú. Hejčín s manžely Bohdanem a Lenkou Nerušilovými při kupní ceně 
ve výši 1 112,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 8)  
 
2. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 438/1 ost. pl. o 
výměře 5 m2 v k. ú. Hejčín se společností České dráhy, a. s. při kupní ceně ve výši 800,- 
Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 16)    
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3. výběr nájemce a budoucího kupujícího části pozemku parc. č. 89/1 orná půda o výměře 
600 m2 v k. ú. Nedvězí mezi panem Jaroslavem Crhákem a  manžely Marií a Miroslavem 
Škrabalovými formou obálkové metody na výši kupní ceny při minimální kupní ceně ve výši 
250,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod II. A) 17)   
 
4. bezúplatný převod objektu č. p. 745 s pozemkem parc. č. st. 1060 zast. pl.  výměře 1142 
m2 a objektu č. p. 713 s pozemkem parc. č. st. 967 zast. pl. o výměře 367 m2 a pozemku 
parc. č. 75/75 zahrada o výměře 270 m2, vše v k. ú. Olomouc - město (Obchodní akademie 
Olomouc - tř.  Spojenců 11 a Vančurova 4)  Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod III. 
3)  
 
5. bezúplatný převod objektu č. p. 467 s pozemky parc. č. st. 644 zast. pl. o výměře 583 m2 
a parc. č. 451/37 ost. pl. o výměře 3019 m2, vše v k. ú. Povel (Dům dětí a mládeže v 
Olomouci - Jánského 1) Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod III. 3)  
 
6. bezúplatný převod objektu č. p. 78 s pozemkem parc. č. st. 91/1 zast. pl o výměře 1236 
m2 a pozemků parc. č. 120/2 ost. pl. o výměře 3225 m2, parc. č. 120/9 zahrada o výměře 
129 m2, parc.č. 120/43 ost. pl o výměře 744 m2, parc. č. 120/44 ost. pl. o výměře 303 m2, 
parc. č. 120/45 zahrada o výměře 373 m2 a parc. č. 120/55 zahrada o výměře 181 m2, vše v 
k. ú. Bělidla (Zvláštní škola - Táboritů 25)  Olomouckému kraji dle důvodové zprávy bod III. 
3)  
 
7. bezúplatný převod objektu občanské vybavenosti Kateřinská č. or. 10, č.p. 83 na pozemku 
parc. č. st. 496/1 zast. pl. o výměře 4 845 m2, pozemku parc. č. st. 496/1 zast. pl. o  výměře 
4 845 m2 a parc. č. 57 ost. pl. o výměře 1 389 m2, vše v k.ú. Olomouc - město  z  vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 
3)  
 
8. odprodej pozemků parc. č.  st. 413/4 zast. pl.  o výměře 28 m2 a parc. č. st. 413/5 zast. pl. 
o výměře 29 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce panu Josefu Mlčochovi za kupní cenu ve 
výši 24 772,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 4)   
 
9. odprodej části pozemku parc. č. 116/39 ost. pl. o výměře 1 m2 v k. Olomouc - město 
společnosti NÁRODNÍ DŮM OLOMOUC, s. r. o. za kupní cenu ve výši 8 390,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 5)   
 
10. odprodej objektu s pozemkem  parc. č.  st. 557/6 zast. pl. o výměře 36 m2 v k. ú. Nová 
Ulice společnosti Severomoravská energetika, a. s. za kupní cenu ve výši 48 047,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 6)   
 
11. bezúplatný převod pozemků p.č.631/223 o výměře 14124 m2,p.č.787/46 o výměře 4050 
m2, p.č.787/60 o výměře 340 m2,vše orná půda v k.ú. Černovír, p.č.176/17 o výměře 6780 
m2 ostatní plocha v k.ú.Řepčín, p.č.236/11 o výměře 2354 m2 ostatní plocha, p.č.236/12 o 
výměře 41870 m2 orná půda, p.č.236/53 o výměře 1869 m2 ostatní plocha v k.ú.Hejčín, 
p.č.191/2 o výměře 46 m2 orná půda,p.č.199/1 o výměře 212 m2 trvalý travní porost v 
k.ú.Lazce, p.č.761/11 o výměře 2384 m2 vodní plocha, p.č.790/7 o výměře 3295 m2 orná 
půda v k.ú.Hodolany, p.č.401/2 o výměře 6121 m2 zahrada v k.ú.Nové Sady, p.č.803/12 o 
výměře 13073 m2, p.č.950/10 o výměře 7659 m2,p.č.950/12 o výměře 8046 m2,p.č.1005/3 o 
výměře 3012 m2,p.č.1005/44 o výměře 2389 m2,vše orná půda v k.ú.Nemilany, p.č.31/2 o 
výměře 29524 orná půda,p.č.42/1 o výměře 24549 m2 orná půda ,p.č.42/2 o výměře 5242 
m2 zahrada v k.ú.Klášterní Hradisko,p.č.533/9 o výměře 493 m2 orná půda v k.ú.Slavonín, 
p.č.166/3 o výměře 8191 m2 orná půda, p.č.173/2 o výměře 9579 m2 orná půda, p.č.215 o 
výměře 5523 m2 ostatní plocha, p.č.255/12 o výměře 2419 m2 orná půda v k.ú. Neředín, 
p.č.341/1 o výměře 4766 m2 orná půda, p.č.346/1 o výměře 5100 m2 orná půda v 
k.ú.Hejčín, p.č.95/2 o výměře 19793 m2 orná půda, p.č.95/5 o výměře 7585 m2 ovocný sad, 



 9 

p.č.95/7 o výměře 3136 m2 zahrada vše v k.ú.Lazce ve vlastnictví ČR-Pozemkového fondu 
ČR do vlastnictví Statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 7)   
 
12. bezúplatný převod pozemků p.č.1941/1 ost.plocha-ost.komunikace  o výměře 8 723 m2 a 
p.č.1941/4 ost.plocha - ost.komunikace o výměře 4 703 m2 ve vlastnictví Olomouckého kraje 
do vlastnictví Statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 8)  
 
13. směnu části pozemku 1025/24 ost. pl. o výměře 41 m2 v k. ú. Hodolany ve vlastnictví 
statutárního města Olomouce za část pozemku parc. č. 1069/6 ost. pl. o výměře 7 m2 v k. ú. 
Hodolany ve vlastnictví ČR - Bezpečnostní informační služba s tím, že ČR - Bezpečnostní 
informační služba doplatí cenový rozdíl + 1/2 nákladů, tj.  částku ve výši 16 975,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 9)       
 
14. odprodej části pozemku parc. č. 46/59 zahrada o výměře 20 m2 v k. ú. Klášterní 
Hradisko panu Ing. Jaroslavu Káňovi za kupní cenu ve výši 18 371,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 10)   
 
15. směnu pozemků parc. č. 829/2 ost. pl. o výměře 75 m2 v k. ú. Hodolany ve vlastnictví 
České drožďárenské společnosti, a. s. za pozemek parc. č. 1093   ost. pl. o výměře 61 m2 v 
k. ú. Hodolany ve vlastnictví statutárního města Olomouce bez doplatku cenového rozdílu 
dle důvodové zprávy bod III. 11)   
 
16. odprodej části pozemku parc. č. 330/1 zahrada o výměře 55 m2 v k. ú. Povel paní 
Zuzaně Koláčkové za kupní cenu ve výši 59.640,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 13)  
 
17. odprodej části pozemku parc. č. 249 vodní plocha o výměře 131 m2 v k. ú. Radíkov u 
Olomouce panu  Karlu Jílkovi  a  paní Haně Procházkové za kupní cenu ve výši 61.077,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 14)  
 
18. odprodej části pozemku parc. č. 808/1 ost. pl. o výměře 28 m2 v k. ú. Hodolany 
manželům Pavlu a Jitce Šimšovým za kupní cenu ve výši 17.160,- Kč dle důvodové zprávy 
bod III. 15)   
 
19. odprodej části pozemku parc. č. 139/2 ost. pl. o výměře 33 m2 v k. ú. Chválkovice 
manželům Zdeňkovi a Karle Bučkovým za kupní cenu 21.660,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 16)  
 
20. odprodej pozemku parc. č. 710/7 ost. pl. o výměře 7750 m2 v k. ú. Hodolany společnosti 
Auto Kubíček s. r. o. za kupní cenu ve výši 8. 913 495,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 17)    
 
21. uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 776/1 orná půda o 
výměře 1 300 m2 v k. ú. Slavonín se společností PROJEKT TOPOLOVKA s. r. o. při kupní 
ceně ve výši 1 080,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
 
22. odprodej části pozemku parc. č. 642 ost. pl. o výměře 82 m2 v k. ú. Droždín panu 
Vladimíru Prášilovi za kupní cenu ve výši 32 800,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 18)   
 
23. odprodej části pozemku parc. č. 841/35 ost. pl. o výměře 297 m2 a část pozemku parc. č. 
841/37 ost. pl. o výměře 1 m2, vše v k. ú.  Hodolany panu Mgr. Ladislavu Werkmannovi za 
kupní cenu ve výši 59.600,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
24. odprodej pozemku parc. č. 841/24 ost. pl o výměře 176 m2 v k. ú. Hodolany paní Libuši 
Valentové za kupní cenu ve výši 35.200,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20)   
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25. odprodej pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o výměře 176 m2 a části pozemku parc. č.  
841/34 ost. pl. o výměře 200 m2, vše v k. ú. Hodolany panu Jiřímu Běhalovi za kupní cenu 
ve výši 75.200,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
26. odprodej parc. č. 841/33 ost. pl. o výměře 428 m2, část pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. 
o výměře 29 m2 a o výměře 18 m2 a části pozemku parc. č. 841/34 ost. pl. o výměře 397 
m2, vše v k.ú. Hodolany panu Iljovi Běhalovi za kupní cenu ve výši  174.400,- Kč dle 
důvodové zprávy bod III. 20)   
 
27. odprodej části pozemku parc. č. 841/34 ost. pl. o výměře 552 m2 a části pozemku parc.č.  
841/37 ost. pl.  o výměře 124 m2, vše v k. ú. Hodolany  panu Ludvíku Šebíkovi za kupní 
cenu ve výši 135.200,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
28. odprodej pozemku parc. č. 841/31 ost. pl. o výměře 201 m2, části pozemku parc. č. 
841/37 ost. pl. o výměře 38 m2  a části pozemku parc. č. 841/42 ost. pl. o výměře 10 m2, vše 
v k. ú. Hodolany manželům Walteru a Ing. Ludmile Ludwigovým za kupní cenu ve výši 
49.800,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
29. odprodej části pozemku parc. č. 841/32 ost. pl.o výměře 201 m2, části pozemku parc. č. 
841/37 ost. pl. o výměře 23 m2 a části pozemku parc. č. 841/42 ost. pl. o výměře 3 m2, vše v 
k. ú. Hodolany panu Martinu Valchářovi za kupní cenu ve výši 45.400,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 20)  
 
30. odprodej pozemků parc. č. 180/35 zast. pl. o výměře 883 m2, parc. č. 180/36 zast. pl. o 
výměře 929 m2, pozemku parc. č. 841/38 ost. pl. o výměře 1162 m2, části parc. č. 1086 ost. 
pl. o výměře 1141 m2, části pozemku parc. č. 841/41 ost. pl. o výměře 396 m2 a části 
pozemku parc. č. 841/42 ost. pl.o výměře 47 m2, vše v k. ú. Hodolany společnosti SKANSKA 
DS a.s. za kupní cenu ve výši 911.600,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
31. odprodej pozemku parc. č. 841/18 ost. pl. o výměře 173 m2, části pozemku parc. č. 
841/17 ost. pl o výměře 273 m2 a část pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o výměře 8 m2, vše v 
k. ú. Hodolany panu Ladislavu Továrkovi za kupní cenu ve výši 90.800,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 20)  
 
32. odprodej části pozemku parc. č. 841/17 ost. pl. o výměře 1051m2, částí pozemku parc. č. 
841/42 ost. pl. o výměře 74 m2 a o výměře 63 m2 a částí pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o 
výměře 535 m2 a výměře 132 m2, vše v k. ú. Hodolany společnosti NOVOINVEST a.s.  za 
kupní cenu ve výši 371.000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20)   
 
33. odprodej části pozemku parc. č. 1086 ost.pl. o výměře 479 m2 a části pozemku parc. č. 
841/16 ost. pl. o výměře 27 m2, vše v k. ú. Hodolany společnosti E.PROXIMA s. r. o. za 
kupní cenu ve výši 101.200,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
34. odprodej části pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o výměře 15 m2 panu Janu Vochtovi   
za kupní cenu ve výši 3.000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
35. odprodej části pozemku parc. č. 841/37 ost. pl. o výměře 14 m2, části pozemku parc. č. 
841/21 ost. pl. o výměře 298 m2 a pozemku parc. č. 841/20 ost. pl. o výměře 473 m2, vše v 
k. ú. Hodolany panu Vladislavu Milarovi za kupní cenu ve výši 157.000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 20)   
 
36. odprodej pozemku parc. č. 841/25 ost. pl. o výměře 99 m2 a části pozemku parc. č. 
841/21 o výměře 139 m2, vše v k. ú. Hodolany panu Václavu Hájkovi za kupní cenu ve výši 
47.600,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20)  
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37. odprodej části pozemku parc. č. 841/22 ost. pl. o výměře 187 m2 a pozemku parc. č. 
841/23 ost. pl. o výměře 98 m2, vše v k.ú. Hodolany manželům Miroslavu a Radce 
Lukášovým za kupní cenu ve výši 57. 000,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
38. odprodej části pozemku parc. č. 841/15 ost. pl. o výměře 175 m2 a část pozemku parc. č. 
841/2 ost. pl. o výměře 333 m2, vše v k. ú. Hodolany manželům Ladislavu a Aleně 
Dopitových a manželům Pavlovi a Lence Opluštilových za kupní cenu ve výši 101.600,- Kč 
dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
39. odprodej částí pozemku parc. č.  841/2 o výměře 452 m2,  o výměře 767 m2 a o výměře 
429 m2, části pozemku parc. č. 841/5 ost. pl. o výměře 5 m2 a části pozemku parc. č. 841/12 
ost. pl. o výměře 511 m2, vše v k. ú. Hodolany manželům MVDr. Václavu a RNDr. Janě 
Lakomým za kupní cenu ve výši 432.800,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
40. výběr kupujícího části pozemku parc. č. 841/12 ost. pl. o výměře 901 m2 a části 
pozemku parc. č. 841/2 ost. pl. o výměře 9 m2, vše v k.ú. Hodolany  mezi společností CNM 
COMPANY Olomouc s. r. o. a manžely MVDr. Václavem a RNDr Janou Lakomými formou 
obálkové metody na výši kupní  ceny při minimální kupní ceně ve výši 200,- Kč/m2 dle 
důvodové zprávy bod III. 20)  
 
41. odprodej částí pozemku parc č. 841/8 ost. pl. o výměře 1434 m2 a o výměře 60 m2, části 
pozemku parc. č. 841/2 ost. pl. o výměře 289 m2 a o výměře 895 m2 a o výměře 51 m2, 
části pozemku parc. č. 1086 ost. pl. m2 o výměře 174 m2 a o výměře 2434 m2 a části 
pozemku parc. č. 841/9 ost. pl. o výměře 330 m2, vše v k. ú. Hodolany společnosti 
Stavoprojekt Olomouc a. s. za kupní cenu ve výši  1.133.400,- Kč dle důvodové zprávy bod 
III. 20)   
 
42. odprodej částí pozemku parc. č. 841/2 ost. pl. o výměře 139 m2 a o výměře 120 m2 a 
částí pozemku parc. č. 841/11 ost. pl. o výměře 86 m2 a o výměře 381 m2, vše v k. ú. 
Hodolany společnosti SNYZE spol. s r. o. za kupní cenu ve výši 145.200,-Kč dle důvodové 
zprávy bod III. 20)   
 
43. odprodej částí pozemku parc. č. 841/2 o výměře 547 m2 a o výměře 6 m2 a částí 
pozemku parc. č. 841/6 o celkové výměře 9 m2, vše v k. ú. Hodolany společnosti LORIKA 
CZ s. r.o.  za kupní cenu ve výši 112.400,- Kč dle důvodové zprávy bod III. 20)   
 
44. bezúplatný převod části pozemku parc. č. 841/6 ost. pl. o výměře 546 m2 a části 
pozemku parc. č. 841/2 ost. pl. o výměře 7 m2, vše v k. ú. Hodolany společnosti LORIKA CZ 
s. r.o. za podmínky odstranění nepovolené skládky na výše předmětných  pozemcích na 
náklady  společnosti LORIKA CZ s. r. o. dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
1. žádosti společnosti První olomoucká realitní společnost, a. s. o výkup pozemku  parc. č. 
346 ost. pl. o vým. 3132 m2 v k. ú. Holice u Olomouce z vlastnictví společnosti První 
olomoucká realitní společnost, a. s. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod III. 1)  
 
2. žádosti paní Evy Štěpničkové o výkup pozemku parc. č. 1530 orná půda o výměře 199 m2 
v  k.ú. Holice u Olomouce z vlastnictví paní Evy Štěpničkové do vlastnictví statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod III. 2)  
 
3. žádosti společnosti PROVEX - CAR spol. s r. o. o odprodej pozemku parc. č. 710/7 ost. pl. 
o výměře 7750 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 17)   
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4. žádosti pana Roberta Staňka o odprodej části pozemku parc. č. 841/34 ost. pl. o výměře 
552 m2 a části pozemku parc.č . 841/37 ost. pl.  o výměře 124 m2, vše v k. ú. Hodolany dle 
důvodové zprávy bod III. 20)   
 
5. žádosti pana Jana Vochty o odprodej části pozemku parc. č. 841/37  ost. pl. o výměře 185 
m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
6. žádosti pana Vladislava Milara o odprodej části pozemku parc. č. 841/37  ost. pl. o výměře 
186 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
7. žádosti pana Václava Hájka o odprodej části pozemku parc. č. 841/37  ost. pl. o výměře 
12 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
8. žádosti pana Václava Hájka o odprodej části pozemku parc. č. 841/22 o výměře 122 m2 v 
k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
9. žádosti manželů Miroslava a Radky Lukášových o odprodej části pozemku parc. č. 841/22 
o výměře 122 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 20)  
 
10. žádosti společnosti SNYZE a.s. o odprodej části pozemku parc. č. 841/14 ost. pl. o 
výměře 100 m2 v k. ú. Hodolany dle důvodové zprávy bod III. 20)   
 
11. žádosti  pana Jiřího Novosáda o směnu pozemků  parc. č. 242/15 ost. pl. o výměře 524 
m2, parc. č. 242/25 orná půda o výměře 1 620 m2 a parc. č. 247/42 zahrada o výměře 148 
m2, vše v k. ú. Neředín  za pozemek parc. č. 247/13 zahrada  o výměře 1 298 m2 v k. ú. 
Neředín ve vlastnictví statutárního města Olomouce  dle důvodové zprávy bod III. 19)    
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
1. usnesení ZMO ze dne 3. 7. 1997, čís. spis. seznamu 3c, bod l) ve věci schválení 
odprodeje objektu bývalé cihelny s pozemkem parc. č. 1308 zast. pl. o výměře 1121 m2 v 
k.ú. Slavonín firmě Energochem a. s. za kupní cenu ve výši 1 000 000,- Kč dle důvodové  
zprávy bod II. B) 2)   
 
2. usnesení ZMO ze dne 26. 9. 2002, čís. spis. seznamu 3.1 bod 14 ve věci nevyhovění 
žádosti manželů Oldřicha a Ing. Marty Urbánkových o odprodej části pozemku parc. č. 
(1328/1) o výměře 1 500 m2 v k. ú. Hynkov dle důvodové zprávy bod IV. 4)   
 
3. usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 5.10.2000, čís.spis.seznamu 3, bod 53. 
ve věci záměru vkladu nebytové prostory č.77/1 v objektu bydlení č.p. 77, tř. Svobody 43 
(Křivá 12) v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, do majetku společnosti Technické služby 
města Olomouce,a.s. dle důvodové zprávy bod IV. 8)  
 
4. usnesení Zastupitelstva města Olomouce dne 27.6.2002, čís.spis.seznamu 3.1, bod 41 ve 
věci záměru vkladu pozemku parc.č. 274 zahrada o výměře 347 m2 v k.ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc do majetku společnosti Technické služby města Olomouc, a. s. dle důvodové 
zprávy bod IV. 9)  
 
5. usnesení ZMO ze dne 25. 6. 2003, čís. spis. seznamu 3.1, bod 31 ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc. č. 776/1 orná půda o 
výměře 635 m2 v k. ú. Slavonín se společností VCES Olomouc, s. r. o. při kupní ceně ve výši 
1 080,- Kč/m2 dle důvodové zprávy bod IV. 10)  
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Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
6 Majetkoprávní záležitosti odboru investic  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření smluv  na  zřízení bezúplatného věcného břemene dle bodu 3. a 4. důvodové 
zprávy 
 
3. revokuje 
usnesení č. 3 bod 4 ze dne 12.2.2002 ve věci uzavření  smlouvy o budoucí  smlouvě na 
zřízení bezúplatného věcného břemene a schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na  
zřízení úplatného věcného břemene dle bodu 2. důvodové zprávy 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
uzavření kupní smlouvy dle důvodové zprávy bod č. 1 
 
5. ukládá 
předložit bod č.1. důvodové zprávy na  zasedání ZMO 
T: prosinec 2003 
O: vedoucí odboru investic 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
7 Prodej dom ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. nevyhovuje 
žádosti paní Terezie Hájkové ve věci odkoupení půdního prostoru za účelem rozšíření 
bytové jednotky v domě Dukelská 17 dle důvodové zprávy bod 1 str. 1 
 
2. nevyhovuje 
žádosti pana Jiřího Geislera ve věci povolení rozšíření bytu do půdního prostoru v domě 
Wolkerova 46 dle důvodové zprávy bod 2 str. 1 
 
3. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Blanická 17 s pozemkem parc. č. st. 1125/1 zast. pl. o výměře 104 m2 v k. ú. 
Hodolany po bytových jednotkách za kupní ceny dle přílohy č. 1. a dle důvodové zprávy bod 
3 str. 1 
 
4. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Hrnčířská 40 s pozemkem parc. č. st. 560 zast. pl. o výměře 109 m2 v k. ú. 
Olomouc-město formou neveřejné dražby, vyvolávací cena - cena odhadní dle důvodové 
zprávy bod 4 str. 1, 2 
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5. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej domu Denisova 33 s pozemkem parc. č. st. 134 zast. pl. o výměře 268 m2 v k. ú. 
Olomouc-město do podílového spoluvlastnictví nájemcům domu Denisova 33 za kupní cenu 
ve výši 1.822.569,- Kč a dále doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět žádosti nájemcům 
domu ve věci snížení kupní ceny za dům dle důvodové zprávy bod 5 str. 2 
 
6. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta nevyhov ět 
žádostem pana Jaroslava Rampoucha a pana Přemysla Holibky a dále doporučuje 
zastupitelstvu města schválit odprodej NP jednotky č. 215/1 v domě Žerotínovo nám. 8 
formou veřejné dražby. Vyvolávací cena je cena odhadní dle důvodové zprávy bod 6 str. 3 
 
7. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 277/2 zahrada o výměře 261 m2 v k. ú. Nová Ulice 
předem určeným zájemcům spoluvlastníkům domu Dvořákova 42 dle důvodové zprávy bod 
7 str. 3, 4 
 
8. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 377/3 zahrada o výměře 72 m2 v  k. ú. Nová Ulice 
předem určeným zájemcům spoluvlastníkům domu Mozartova 15 dle důvodové zprávy bod 8 
str. 4 
 
9. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 36/11 zahrada o výměře 123 m2 v  k. ú. Hodolany 
předem určeným zájemcům spoluvlastníkům domu Rejskova 13 dle důvodové zprávy bod 9 
str. 5 
 
10. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 48/4 zahrada o výměře 258 m2 v  k. ú. Lazce předem 
určeným zájemcům spoluvlastníkům domu Lazecká 7 dle důvodové zprávy bod 10 str. 5, 6 
 
11. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. 225 zahrada o výměře 248 m2 v  k. ú. Olomouc-
město předem určeným zájemcům spoluvlastníkům domu Jiřího z Poděbrad 3 dle důvodové 
zprávy bod 11 str. 6 
 
12. schvaluje 
zveřejnění odprodeje pozemku parc. č. st. 2141 zast. pl. o výměře 79 m2 a parc. č. 296/34 
zahrada o výměře 677 m2 vše v  k. ú. Nová Ulice předem určeným zájemcům 
spoluvlastníkům domu Polívkova 53 dle důvodové zprávy bod 12 str. 6, 7 
 
13. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 861 zast. pl. o výměře 263 m2 v k. ú. Olomouc-město 
spoluvlastníkům domu Javoříčská 10 za kupní cenu ve výši 64.899,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 13 str. 7 
 
14. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemků parc. č. st. 17 zast. pl. o výměře 1 381 m2 za kupní cenu ve výši  
155.572,- Kč  a parc. č. 54 zahrada o výměře 485 m2 za kupní cenu ve výši 136.700,- Kč, 
vše v  k. ú. Hejčín, spoluvlastníkům domu Dolní Hejčínská 21 dle důvodové zprávy bod 14 
str. 7, 8 
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15. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. st. 1040 zast. pl. o výměře 249 m2 v k. ú. Hodolany 
spoluvlastníkům domu Lermontova 7 za kupní cenu ve výši 27.393,- Kč dle důvodové zprávy 
bod 15 str. 8 
 
16. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 633 ost. pl. o výměře 57 m2 v k. ú. Neředín vlastníku bytové 
jednotky č. 141/2 Mgr. Janě Rokytové za kupní cenu ve výši 19.380,- Kč dle důvodové 
zprávy bod 16 str. 8 
 
17. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 632 ost. pl. o výměře 56 m2 v k. ú. Neředín vlastníku bytové 
jednotky č. 141/3 v domě tř. Míru 8 panu Nikitovi Horáčkovi za kupní cenu ve výši 19.040,- 
Kč dle důvodové zprávy bod 17 str. 9 
 
18. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
odprodej pozemku parc. č. 27/5 zahrada o výměře 582 m2 v k. ú. Hejčín manželům RNDr. 
Ladislavu a Ing. Evě Šnevajsovým za kupní cenu ve výši 162.960,- Kč + 1.700,- Kč náklady 
dle důvodové zprávy bod 18 str. 9, 10 
 
19. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta revokovat 
část svého usnesení ze dne 19. 12. 2002 ve věci odprodeje pozemku parc. č. 381/19 
zahrada o výměře 282 m2 v k. ú. Nová Ulice a dále doporučuje zastupitelstvu města schválit 
odprodej předmětného pozemku manželům Ing. Janu a MUDr. Věře Táborským, Josefu a 
Daniele Kadlecovým, Romanu a Alici Hlatkým a Mikoláši Rosochovi dle důvodové zprávy 
bod 20 str. 10, 11 
 
20. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
změnu spoluvlastnického podílu za bytovou jednotku č. 164/1 v majetku statutárního města 
Olomouce v domě tř. Svornosti 17 dle důvodové zprávy bod 21 str. 11 
 
21. schvaluje 
prodej bytové jednotky oprávněným nájemcům dle důvodové zprávy bod 22 str. 11, 12 
 
22. doporu čuje zastupitelstvu m ěsta schválit 
prodej bytové jednotky novým kupujícím za kupní cenu dle vyhlášky č. 13/1997, ve znění 
vyhlášky č. 14/1998 a č. 8/2000 dle důvodové zprávy bod 23 str. 12 
 
23. schvaluje 
žádost o prodloužení termínu zaplacení I. části kupní ceny za bytovou jednotku o dva měsíce 
dle důvodové zprávy bod 24 str. 12 
 
24. schvaluje 
uznání faktur dle důvodové zprávy bod 25 str. 13 
 
25. schvaluje 
žádost o možnost proinvestování II. části kupní ceny před podpisem kupní smlouvy  
v opravách kanalizace dle důvodové zprávy bod 26 str. 13 
 
26. schvaluje 
vrácení II. části kupní ceny za bytovou jednotku a převod na fond oprav spoluvlastníkům 
domu dle důvodové zprávy bod 27 str. 13, 14 
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27. schvaluje 
úhradu finančních nákladů za práce provedené ve společných částech domů za jednotky v 
majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 28 str. 14 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
8 Bytové záležitosti - nájem byt ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na městský byt v domě: 
 
1. Stiborova 24, Olomouc, velikosti 1+2, č.b. 4, se Štočkovou Marií dle důvodové zprávy,  
bod 1)   
2. Nálevkova 11, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 6, s Bortlem Lubomírem dle důvodové zprávy 
bod 2)    
3. Litovelská 1, Olomouc, velikosti 3+kk, č.b. 11, s Gotzelem Romanem dle důvodové zprávy 
bod 3)  
4. U letiště 8, Olomouc, velikosti 1+3, č.b. 11, s Alenou Hložkovou dle důvodové zprávy  
bod 4) 
 
3. souhlasí 
1. s poskytnutím náhradního bytu p. Janu Vanďurkovi, bytem Barvířská 1, Olomouc dle 
důvodové zprávy bod 5) 
 
2. s poskytnutím bytu vel. 1+3 pro potřebu UP Olomouc, Právnické fakulty, dle  důvodové 
zprávy bod 6) 
   
3. s prodloužením nájemních smluv na městské byty uzavřených na dobu určitou 
    a) na 2 roky s nájemci:  
Králová Jolana, Panská 4, Olomouc 
Otradovec Rudolf, Iveta, Na Vozovce 50, Olomouc 
Skopal Libor, Lenka, Skupova 13, Olomouc 
Schejbal Ladislav, Andrea, Skupova 13, Olomouc 
Kadlčík Martin, Iveta, Skupova 11, Olomouc 
Zavřelová Helena, Miloslav, Vojanova 6, Olomouc 
Janečka Petr, Pavelčákova 21, Olomouc 
Okresní ředitelství Policie ČR, Olomouc, Dukelská 9, Olomouc 
Fakultní nemocnice Olomouc, Rožňavská 18, Olomouc 
Ing. Zatloukal Robert, Renata, Rumunská 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 a) 
    b) nájemní smlouvy, které budou prodlouženy na 1 rok 
Benýšková Lucie, Na Vozovce 48, Olomouc 
Schusková Drahomíra, Zikova 11, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 7 b)  
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4. s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou po předchozí výměně bytu na 
1 rok s nájemcem: 
Jitka a Bohumil Barochovi, Skupova 9, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 8)                                                       
 
5. s uzavřením nové nájemní smlouvy z důvodu přechodu nájmu bytu: 
Markéta  Šenkyříková a Kateřina Šenkyříková, tř.Kosmonautů 18, Olomouc 
dle důvodové zprávy bod 9) 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
9 Bytové záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
a) uzavření nájemní smlouvy na byt č.56 v DPS na ul.Politických vězňů 4, s panem 
Václavem Flígrem, bytem Riegrova 8, Olomouc 
 
b) uzavření nájemní smlouvy na byt č.16 v DPS na ul.Příčná 6, s paní Marií Strnadovou, 
bytem Želivského 28, Olomouc 
 
c) uzavření nájemní smlouvy na byt č.10 v DPS na ul.Přichystalova 66, s paní Martou 
Skácelovou, bytem Slovenská 2, Olomouc 
 
d) uzavření nájemní smlouvy na byt č.5 v DPS na ul.Fischerova 2, s paní Květoslavou 
Fryblíkovou, bytem Karolíny Světlé 18, Olomouc 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
10 Zřízení dohledové úst ředny SSZ  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
zřízení dohledové ústředny SSZ dle nabídky firmy ELTODO dopravní systémy s.r.o. 
 
3. ukládá 
zajistit u Městské policie Olomouc možnost umístění zařízení a připravit konkrétní 
harmonogram postupu instalace a provozu zařízení včetně zodpovědnosti 
T: 14.10.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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11 Křižovatka P řerovská x Hamerská - sv ětelně signaliza ční 

zařízení 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. schvaluje 
variantu číslo 3) řešení problematiky etapového provádění SSZ dle kapitoly 4. Závěr 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
postupovat ve věci světelně signalizačního zařízení na křižovatce Přerovská x Hamerská dle 
vybrané varianty 
T: 30.9.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
12 Tržnice - návrh zve řejnění 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zveřejnění úplatného pronájmu pozemků parc. č. 104/1 ost.pl. o vým. 5.833m2, parc. č. 
105/50 ost.pl. o vým. 1.684m2, části pozemku parc. č. 125/6 ost.pl. o vým. 2.617m2 a části 
pozemku parc. č. 125/9 ost.pl. o vým. 412m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc,  dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě  
 
3. ukládá 
zveřejnit v tisku úplatný pronájem pozemků parc. č. 104/1 ost.pl. o vým. 5.833m2, parc. č. 
105/50 ost.pl. o vým. 1.684m2, části pozemku parc. č. 125/6 ost.pl. o vým. 2.617m2 a části 
pozemku parc. č. 125/9 ost.pl. o vým. 412m2, vše v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle 
podmínek uvedených v důvodové zprávě 
T: 30.9.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 
4. ukládá 
předložit návrh na zrušení vyhlášky č. 11/1997, tržní řád a současně předložit návrh nového 
tržního řádu 
T: 14.10.2003 
O: vedoucí živnostenského odboru 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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13 Problematika aquaparku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
zajistit konzultační činnost u odborné specializované firmy a předložit RMO informaci včetně 
nároku na rozpočet města dle důvodové zprávy 
T: 14.10.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
14 Problematika plaveckého stadionu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
se zpracováním „Koncepce využití území - plavecký stadion a přilehlé plochy“ dle upravené 
důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
postupovat dle upravené důvodové zprávy a průběžně informovat RMO o výsledcích 
T: 2.12.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
15 Rozpočtové zm ěny roku 2003  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2003 
 
2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2003 dle důvodové zprávy 
 
3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2003 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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16 Pojišt ění majetku  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
záměr vyhlášení veřejně obchodní soutěže na pojištění majetku statutárního města 
Olomouce a organizací 
 
3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu a investic  připravit návrh zadání obchodně veřejné soutěže na 
pojištění majetku statutárního města Olomouce a předložit jej RMO nejpozději do 4.11.2003 
T: 4.11.2003 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 

vedoucí odboru investic 
 
4. ukládá 
nám. primátora Ing. J. Czmerovi jednat s Pojišťovnou České spořitelny a.s. dle důvodové 
zprávy 
T: 4.11.2003 
O: Czmero Jaromír, Ing., nám ěstek primátora 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
17 Monitoring Nejsv ětější Trojice  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
Zprávu o průběžném monitoringu památky UNESCO za rok 2002 zpracovanou NPÚ v 
Olomouci 
 
2. ukládá 
ve smyslu důvodové zprávy zaslat písemné vyjádření k této zprávě NPÚ v Olomouci 
T: 30.9.2003 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
18 Vyhodnocení spolupráce s exekutorskými ú řady  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
předložit průběžné hodnocení spolupráce s exekutorskými úřady  
T: pololetn ě 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
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Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
19 Koncepce využívání školních jídelen  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
dopracovat materiál dle diskuze v RMO a předložit jej RMO 
T: 14.10.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
3. ukládá 
ihned nárokovat zařazení rekonstrukcí školních jídelen do plánu investičních akcí v roce 
2004 v rozsahu cca 14.400 000,- Kč 
T: 14.10.2003 
O: vedoucí odboru školství 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
20 Stav požární ochrany - po řízení požární cisterny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
21 Bytové družstvo Jižní - opravy  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu  
 
2. ukládá 
předložit návrh čerpání z Fondu bytové výstavby dle upravené důvodové zprávy na 
nejbližším zasedání ZMO  
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
3. doporu čuje 
ZMO schválit  návrh čerpání prostředků z Fondu bytové výstavby dle upravené důvodové 
zprávy  
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
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22 Příprava budoucích p ěstoun ů a osvojitel ů - žádost o za řazení 

do souboru nekrytých požadavk ů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
zařazení částky dle důvodové zprávy do souboru nekrytých požadavků na rozpočet SmOl 
pro rok 2003 
 
Předložil: Pokorný Vladimír, Ing., náměstek primátora 
 
 
23 Žádost o finan ční výpomoc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
variantu č. 2 dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
 
 
24 Reforma financí SmOl  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
materiál „Reforma financí SmOl“ dle přílohy č. 1 
 
3. ukládá 
při přípravě rozpočtu na rok 2004 vycházet z materiálu „Reforma financí SmOl“ dle důvodové 
zprávy 
T: ihned 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
4. ukládá 
informovat o schváleném materiálu nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Novotný Martin, nám ěstek primátora 
 
Předložil: Novotný Martin, náměstek primátora 
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25 Malé projekty  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s podporou projektů dle upravené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
rozpočtovou změnu dle upravené přílohy č. 1 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
26 Povolení vjezdu do p ěší zóny  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
vydání dlouhodobých povolení vjezdu do pěší zóny dle upravené důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
27 Různé - prodej domu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. ukládá 
postupovat dle závěrů uvedených v doplněné důvodové zprávě 
T: 22.12.2003 
O: Hanáková Marcela, PhDr., nám ěstkyn ě primátora 
 
Předložil: Hanáková Marcela, PhDr., náměstkyně primátora 
 
 
28 Bytový d ům na ulici Schweitzerova  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
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29 Program „EcoLinks“  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s účastí v programu „EcoLinks“ a s pracovní cestou dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Tesařík Martin, Ing., primátor města 
 
 
30 Rozšíření vodovodu v ZOO Olomouc  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. bere na v ědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. souhlasí 
s realizací investiční akce dle důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
31 Různé - pracovní cesta  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
s účastí zástupců města na pracovní cestě dle doplněné důvodové zprávy 
 
Předložil: Petřík Miroslav, náměstek primátora 
 
 
32 Různé - změna účelu nájmu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 
1. souhlasí 
se změnou účelu nájmu v NP - Dolní náměstí č. 2 z prodejny značkového zboží Adidas a 
William Delvin na prodejnu značkového zboží William Delvin, dětského odívání a obuvi a bar, 
hernu bez možnosti umístění výherních automatů 
 
2. souhlasí 
s podnájmem v NP - Dolní náměstí č. 2 pro společnost TIP SPORT a.s. a TIP GAMES a.s. 
od  1. 10. 2003 
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3. souhlasí 
s provedením nutných vnitřních stavebních úprav na náklady nájemce 
 
Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Ing. Martin Tesa řík          Ing. Vladimír Pokorný 
primátor m ěsta Olomouce          nám ěstek primátora 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


