
 

USNESENÍ 
 

z 37. schůze Rady města Olomouce, konané dne 1. 12. 2015 
 

Poznámka: 
- zveřejněna je upravená verze Usnesení z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů 
v platném znění; 
- do úplné verze Usnesení mohou občané města Olomouce v případě potřeby 
nahlédnout na organizačním oddělení (1. patro radnice, dveře č. 12) 
 
 

1 Kontrola usnesení RMO  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 1. 12. 2015 dle upravené důvodové 
zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle upravené důvodové zprávy 
 

3. vypouští ze sledování 
část 73 bodu 2 usnesení Rady města Olomouce z 19.11.2015 týkající se Majetkoprávních 
záležitostí 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. 
 

 

2 Majetkoprávní záležitosti 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatné zřízení služebnosti cesty přes část pozemku parc. č. 1992 lesní pozemek (dle GP 
pozemek parc. č. 1992/2 lesní pozemek) v k. ú. Grygov, obec Grygov, ve prospěch pozemku 
parc. č. 1992 lesní pozemek v k. ú. Grygov, obec Grygov dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 2359 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Grygov, obec Grygov, jehož 
součástí je stavba bez čp/če, jiná stavba, a části pozemku parc. č. 1992 lesní pozemek (dle 
GP pozemek parc. č. 1992/2 lesní pozemek) o výměře 449 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve 
výši 409.130,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1.  
 

3. ukládá 
odboru majetkoprávnímu zpracovat geometrický plán na oddělení části pozemku parc. č. 
451/25 ostatní plocha o výměře 444 m2 v k. ú. Povel, obec Olomouc a následně zpracovat 
znalecký posudek dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
T: červen 2016 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
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4. schvaluje 
záměr darovat pozemek parc. č. st. 146/4 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém se nachází 
stavba jiného vlastníka – budova č. p. 1191, obč. vyb, která není součástí pozemku a nebude 
proto předmětem převodu, a pozemek parc. č. 1029/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje 
dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 
5. schvaluje 
předběžný záměr darovat části pozemku parc. č. 1030 ostatní plocha o celkové výměře 
191 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Olomouce. Výměra částí pozemku bude upřesněna po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 

6. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 178/11 orná půda o výměře 600 m2 v k. ú. 
Unčovice, obec Litovel. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

7. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 178/11 orná půda o výměře 493 m2 v k. ú. 
Unčovice, obec Litovel. Výměra části pozemku bude upřesněna po vyhotovení GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

8. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 23 trvalý travní porost o výměře 2 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

9. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 23 trvalý travní porost o výměře 30 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

10. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 23 trvalý travní porost o výměře 8 m2 v k. ú. 
Hejčín, obec Olomouc. Výměra části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 
11. schvaluje 
záměr prodat pozemek parc. č. st. 1712 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 1145, obč. vyb., která není součástí tohoto 
pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 
12. schvaluje 
záměr prodat pozemky parc. č. 306/38 orná půda a parc. č. 308/1 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 
13. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. 
č. 146/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.7. 
 

14. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 146/1 ostatní plocha o výměře 7 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
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15. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 12/1 ostatní plocha o výměře 10 977 m2, pozemek 
parc. č. st. 702 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 55 m2, pozemek parc. č. st. 751 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 120 m2 a pozemek parc. č. st. 752 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 15 m2, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.  
 

16. schvaluje 
záměr propachtovat pozemek parc. č. 1677/3 ostatní plocha o výměře 34 m2, části pozemků 
parc. č. 1678/233 orná půda o výměře 89 m2 a parc. č. 1677/2 ostatní plocha o výměře 
20 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a části pozemků parc. č. 203 ostatní 
plocha o výměře 8 m2 a parc. č. 213 ostatní plocha o výměře 26 m2, vše v k. ú. Nový Svět u 
Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.  
 

17. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti STOPA, s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 1677/3 ostatní plocha, částí 
pozemků parc. č. 1678/233 orná půda o výměře 89 m2 a parc. č. 1677/2 ostatní plocha 
o výměře 20 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a částí pozemků parc. č. 203 
ostatní plocha o výměře 8 m2 a parc. č. 213 ostatní plocha o výměře 26 m2, vše v k. ú. Nový 
Svět u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9.  
 

18. schvaluje 
záměr pronajmout část pozemku parc. č. 309/7 ostatní plocha o výměře 4 415 m2 v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10.   
 

19. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 300/1 ostatní plocha o výměře 95 m2 v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

20. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 232/15 ostatní plocha o výměře 28 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

21. revokuje 
usnesení RMO ze dne 2. 6. 2015, bod programu 2, bod 3.14. ve věci schválení uzavření 
dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře 210 m2 
v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy  bod č. 2.13. 
 

22. revokuje 
usnesení RMO ze dne 2. 6. 2015, bod programu 2, bod 3.14. ve věci schválení pachtu částí 
pozemků parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře 158 m2 a parc. č. 22/2 ostatní plocha 
o výměře 57 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

23. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemků parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře 158 m2 a parc. 
č. 22/2 ostatní plocha o výměře 57 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

24. nevyhovuje žádosti 
paní Mgr. Hedy Masters o změnu účelu nájmu u nájemní smlouvy č. OMAJ-
PR/NAJ/002093/2014/Plh ze dne 24. 10. 2014 uzavřené s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1.  
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25. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/66/2009/Plh ze dne 4. 11. 2009 ve znění dodatků č. 
1 až č. 6, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 
5 675 m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, spočívající ve zúžení subjektu nájmu na 
straně nájemce o příspěvkovou organizaci Střední škola polytechnická, Olomouc, 
Rooseveltova 79 dle důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

26. bere na vědomí 
opravu označení kultury pozemku u nájmu pozemku parc. č. 438/50 zahrada o výměře 63 m2 
a části pozemku parc. č. 438/46 ostatní plocha o výměře 90 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a při uzavření dohody o skončení nájmu 
pozemku parc. č. 438/50 zahrada o výměře 63 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc s paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx a s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.3.   
 

27. schvaluje 
nájem části pozemku parc. č. 1331/1 lesní pozemek o výměře 672 m2 v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc statutárnímu městu Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

28. schvaluje 
poskytnutí jako výpůjčky části pozemku parc. č.  parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 9002 
m2 v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc společnosti Technické služby města Olomouce, 
a.s. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 
29. revokuje 
usnesení RMO ze dne 22. 9. 2015 bod programu 9, bod č. 3.5. ve věci schválení pachtu části 
pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 49 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc panu 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

30. nevyhovuje žádosti 
pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o pacht části pozemku parc. č. 354/1 orná půda o výměře 20 m2 
v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

31. trvá 
na úhradě bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 354/1 orná půda 
o výměře 20 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc za období od 1. 1. 2014 do dne předání 
pozemku odboru majetkoprávnímu ve výši 5,- Kč bez DPH/m2/rok, kdy ke stanovené výši 
bezdůvodného obohacení bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění 
zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

32. schvaluje 
zrušení smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS/17/2013/Plh ze dne 1. 7. 2013 ve znění všech jejích 
dodatků uzavřené se společností Lesy města Olomouce, a.s. s účinností ke dni 31. 12. 2015 
a její nahrazení pachtovní smlouvou dle důvodové zprávy bod č. 3.8.  
 

33. schvaluje 
pacht pozemků parc. č. 376/4 lesní pozemek o výměře 3 402 m2, parc. č. 382/2 lesní 
pozemek o výměře 1 189 m2, parc. č. 387/2 lesní pozemek o výměře 443 082 m2, parc. č. 
395 lesní pozemek o výměře 21 897 m2, parc. č. 397 lesní pozemek o výměře 35 407 m2, 
parc. č. 402 lesní pozemek o výměře 28 677 m2, parc. č. 409/1 lesní pozemek o výměře 
43 854 m2, parc. č. 452/2 lesní pozemek o výměře 90 390 m2, parc. č. 507/2 orná půda o 
výměře 4 790 m2, parc. č. 552 lesní pozemek o výměře 5 649 m2, parc. č. 577/2 lesní 
pozemek o výměře 161 m2,  parc. č. 577/4 lesní pozemek o výměře 540 m2, parc. č. 577/7 
trvalý travní porost o výměře 375 m2, parc. č. 577/8 trvalý travní porost o výměře 1 375 m2, 
parc. č. 577/9 ostatní plocha o výměře 215 m2, parc. č. 579/1 lesní pozemek o výměře 2 485 
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m2, parc. č. 579/2 lesní pozemek o výměře 801 m2, parc. č. 1026/2 ostatní plocha o výměře 
315 m2, parc. č. 1042 ostatní plocha o výměře 2 177 m2, parc. č. 1045 ostatní plocha o 
výměře 504 m2 a parc. č. 1048 ostatní plocha o výměře 1 852 m2, vše v k. ú. Arnoltice 
u Huzové, obec Huzová, části pozemku parc. č. 198/1 lesní pozemek o výměře 5 702 m2 v 
k. ú. Bělidla, obec Olomouc, parc. č. 321/19 lesní pozemek o výměře 242 m2 v k. ú. Březce, 
obec Štěpánov, parc. č. 504/2 lesní pozemek o výměře 2 057 m2, parc. č. 501/3 lesní 
pozemek o výměře 2 905 m2, parc. č. 504/6 lesní pozemek o výměře 1 472 m2, vše v k. ú. 
Bystrovany, obec Bystrovany, parc. č. 767/3 trvalý travní porost o výměře 198 m2, parc. č. 
787/61 vodní plocha o výměře 1 021 m2, parc. č. 793/2 lesní pozemek o výměře 100 m2, 
parc. č. 795/3 lesní pozemek o výměře 835 m2, parc. č. 796/2 lesní pozemek o výměře 
1 312 m2, parc. č. 806/1 trvalý travní porost o výměře 1 545 m2, parc. č. 806/2 orná půda o 
výměře 955 m2, parc. č. 808/2 lesní pozemek o výměře 1 040 m2, parc. č. 808/3 lesní 
pozemek o výměře 1 021 m2, parc. č. 808/6 lesní pozemek o výměře 1 306 m2, parc. č. 
808/7 lesní pozemek o výměře 2 957 m2, parc. č. 808/10 ostatní plocha o výměře 1 285 m2, 
parc. č. 808/12 lesní pozemek o výměře 2 603 m2, parc. č. 808/13 lesní pozemek o výměře 
1 369 m2, parc. č. 808/16 lesní pozemek o výměře 993 m2, parc. č. 808/26 lesní pozemek o 
výměře 11 287 m2, parc. č. 808/30 ostatní plocha o výměře 1 272 m2, parc. č. 808/32 lesní 
pozemek o výměře 558 m2, parc. č. 808/33 lesní pozemek o výměře 1 373 m2, parc. č. 
808/34 lesní pozemek o výměře 922 m2, parc. č. 808/36 lesní pozemek o výměře 778 m2, 
parc. č. 808/37 lesní pozemek o výměře 7 549 m2, parc. č. 808/38 lesní pozemek o výměře 
877 m2, parc. č. 808/39 lesní pozemek o výměře 1 842 m2, parc. č. 808/42 lesní pozemek o 
výměře 1 920 m2, parc. č. 808/43 lesní pozemek o výměře 964 m2, parc. č. 808/46 lesní 
pozemek o výměře 995 m2, parc. č. 808/47 lesní pozemek o výměře 1 139 m2, parc. č. 809/2 
lesní pozemek o výměře 7 018 m2, parc. č. 809/8 lesní pozemek o výměře 1 464 m2, parc. č. 
809/10 lesní pozemek o výměře 2 796 m2, parc. č. 809/11 lesní pozemek o výměře 
3 634 m2, parc. č. 809/12 lesní pozemek o výměře 3 342 m2, parc. č. 809/13 lesní pozemek 
o výměře 7 320 m2, parc. č. 809/16 lesní pozemek o výměře 3 369 m2, parc. č. 809/19 lesní 
pozemek o výměře 2 758 m2, parc. č. 809/20 lesní pozemek o výměře 2 846 m2, parc. č. 
809/22 lesní pozemek o výměře 254 m2, parc. č. 809/23 lesní pozemek o výměře 4 735 m2, 
parc. č. 809/25 lesní pozemek o výměře 2 559 m2, parc. č. 809/28 lesní pozemek o výměře 
1 840 m2, parc. č. 809/29 lesní pozemek o výměře 1 708 m2, parc. č. 809/30 lesní pozemek 
o výměře 213 m2, parc. č. 809/31 lesní pozemek o výměře 476 m2, parc. č. 809/32 lesní 
pozemek o výměře 1 968 m2, parc. č. 809/34 lesní pozemek o výměře 1 903 m2, parc. č. 
809/35 lesní pozemek o výměře 654 m2, parc. č. 809/36 lesní pozemek o výměře 764 m2, 
parc. č. 809/40 lesní pozemek o výměře 2 010 m2, parc. č. 809/46 lesní pozemek o výměře 
1 523 m2, parc. č. 809/50 lesní pozemek o výměře 1 917 m2, parc. č. 809/55 lesní pozemek 
o výměře 1 895 m2, parc. č. 809/57 lesní pozemek o výměře 86 314 m2, parc. č. 809/62 lesní 
pozemek o výměře 2 088 m2, parc. č. 809/66 lesní pozemek o výměře 2 236 m2, parc. č. 
809/67 lesní pozemek o výměře 2 269 m2, parc. č. 809/68 lesní pozemek o výměře 
1 577 m2, parc. č. 809/78 lesní pozemek o výměře 2 853 m2, parc. č. 809/81 lesní pozemek 
o výměře 48 157 m2, parc. č. 809/83 lesní pozemek o výměře 2 806 m2, parc. č. 809/94 lesní 
pozemek o výměře 2 449 m2, parc. č. 809/95 lesní pozemek o výměře 776 m2, parc. č. 
809/96 lesní pozemek o výměře 553 m2, parc. č. 809/97 lesní pozemek o výměře2 282 m2, 
parc. č. 809/102 lesní pozemek o výměře 752 m2, parc. č. 809/103 lesní pozemek o výměře 
5 497 m2, parc. č. 809/119 lesní pozemek o výměře 3 002 m2, parc. č. 809/125 lesní 
pozemek o výměře 2 662 m2, parc. č. 809/130 lesní pozemek o výměře 2 423 m2, parc. č. 
809/132 ostatní plocha o výměře 2 026 m2, parc. č. 809/138 lesní pozemek o výměře 
1 778 m2, parc. č. 809/142 lesní pozemek o výměře 1 397 m2, parc. č. 809/150 lesní 
pozemek o výměře 11 051 m2, parc. č. 809/152 lesní pozemek o výměře 9 621 m2, parc. č. 
809/153 lesní pozemek o výměře 14 228 m2, parc. č. 809/154 lesní pozemek o výměře 
334 m2, parc. č. 809/155 lesní pozemek o výměře 2 175 m2, parc. č. 809/157 trvalý travní 
porost o výměře 2 327 m2, parc. č. 809/160 trvalý travní porost o výměře 547 m2, parc. č. 
809/163 lesní pozemek o výměře 19 353 m2, parc. č. 809/165 lesní pozemek o výměře 1 185 
m2, parc. č. 809/169 lesní pozemek o výměře 12 552 m2, parc. č. 809/176 lesní pozemek o 
výměře 2 890 m2, parc. č. 809/177 lesní pozemek o výměře 2 301 m2, parc. č. 809/187 trvalý 
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travní porost o výměře 200 m2, parc.č. 809/188 vodní plocha o výměře 2 020 m2, parc. č. 
809/194 trvalý travní porost o výměře 1 732 m2, parc. č. 809/195 lesní pozemek o výměře 
1 489 m2, parc. č. 809/198 lesní pozemek o výměře 1 632 m2, parc. č. 809/206 lesní 
pozemek o výměře 1 620 m2, parc. č. 809/207 lesní pozemek o výměře 1 645 m2, parc. č. 
809/208 lesní pozemek o výměře 1 941 m2, parc. č. 809/210 lesní pozemek o výměře 1 608 
m2, parc. č. 809/211 lesní pozemek o výměře 769 m2, parc. č. 809/219 trvalý travní porost 
114 m2, parc. č. 809/226 vodní plocha o výměře 5 789 m2, parc. č. 809/227 vodní plocha 
o výměře 607 m2, parc. č. 809/228 trvalý travní porost o výměře 6 281 m2, parc. č. 809/229 
lesní pozemek o výměře 199 m2, parc. č. 809/230 lesní pozemek o výměře 162 m2, parc. č. 
809/232 lesní pozemek o výměře 211 m2, parc. č. 809/237 lesní pozemek o výměře 976 m2, 
parc. č. 809/238 lesní pozemek o výměře 840 m2, parc. č. 809/241 lesní pozemek o výměře 
o výměře 1 077 m2, parc. č. 809/244 lesní pozemek o výměře 560 m2, parc. č. 809/245 trvalý 
travní porost o výměře 332 m2, parc. č. 809/246 lesní pozemek o výměře 182 m2, parc. č. 
809/248 lesní pozemek o výměře 108 m2, parc. č. 809/249 lesní pozemek o výměře 70 m2, 
parc. č. 809/252 ostatní plocha o výměře 24 065 m2, parc. č. 809/253 lesní pozemek o 
výměře 863 m2, parc. č. 809/254 trvalý travní porost o výměře 343 m2, parc. č. 809/255 lesní 
pozemek o výměře 15 901 m2, parc. č. 809/256 lesní pozemek o výměře 1 216 m2, parc. č. 
809/257 lesní pozemek o výměře 12 933 m2, parc. č. 809/258 lesní pozemek o výměře 
2 973 m2, parc. č. 809/259 lesní pozemek o výměře 2 769 m2, parc. č. 809/260 lesní 
pozemek o výměře 2 614 m2, parc. č. 809/261 lesní pozemek o výměře 2 301 m2, parc. č. 
809/262 lesní pozemek o výměře 2 806 m2, parc. č. 809/263 lesní pozemek o výměře 
4 516 m2, parc. č. 809/264 lesní pozemek o výměře 2 235 m2, parc. č. 809/265 lesní 
pozemek o výměře 2 202 m2, parc. č. 809/268 lesní pozemek o výměře 1 999 m2, parc. č. 
809/270 lesní pozemek o výměře 1 433 m2, parc. č. 809/271 lesní pozemek o výměře 
1 465 m2, parc. č. 809/272 lesní pozemek o výměře 1 474 m2, parc. č. 809/274 lesní 
pozemek o výměře 998 m2, parc. č. 809/276 lesní pozemek o výměře 4 870 m2, parc. č. 
809/313 lesní pozemek o výměře 123 m2, parc. č. 809/339 lesní pozemek o výměře 16 m2, 
parc. č. 915/3 lesní pozemek o výměře 1 310 m2, parc. č. 919/1 trvalý travní porost o výměře 
2 438 m2, parc. č. 920/1 orná půda o výměře 1 196 m2, parc. č. 920/2 lesní pozemek o 
výměře 1 220 m2, parc. č. 922 lesní pozemek o výměře 6 842 m2, parc. č. 928 trvalý travní 
porost o výměře 3 961 m2, parc. č. 930 trvalý travní porost o výměře 974 m2, parc. č. 933 
trvalý travní porost o výměře 2 966 m2, parc. č. 934 lesní pozemek o výměře 1 980 m2, parc. 
č. 937 lesní pozemek o výměře 465 m2, parc. č. 938 lesní pozemek o výměře 384 m2, parc. 
č. 941 lesní pozemek o výměře 1 643 m2, parc. č. 942/2 vodní plocha o výměře 449 m2, 
parc. č. 942/4 vodní plocha o výměře 789 m2, parc. č. 942/5 lesní pozemek o výměře 
1 202 m2, parc. č. 943 lesní pozemek o výměře 2 779 m2, parc. č. 946 ostatní plocha o 
výměře 848 m2, parc. č. 947/3 lesní pozemek o výměře 4 309 m2, parc. č. 948 trvalý travní 
porost o výměře 2 175 m2, parc. č. 949 trvalý travní porost o výměře 1 904 m2, parc. č. 950 
lesní pozemek o výměře 1 071 m2, parc. č. 953 lesní pozemek o výměře 27 284 m2, parc. č. 
954 trvalý travní porost o výměře 477 m2, parc. č. 955 trvalý travní porost o výměře 659 m2, 
parc. č. 957 trvalý travní porost o výměře 1 039 m2, parc. č. 958 trvalý travní porost o výměře 
690 m2, parc. č. 959/1 trvalý travní porost o výměře 991 m2, parc. č. 959/2 trvalý travní 
porost o výměře 22 m2, parc. č. 961/1 trvalý travní porost o výměře 1 319 m2, parc. č. 961/2 
trvalý travní porost o výměře 34 m2, parc. č. 962/1 lesní pozemek o výměře 13 003 m2, parc. 
č. 962/2 lesní pozemek o výměře 572 m2, parc. č. 965/1 trvalý travní porost o výměře 
6 846 m2, parc. č. 965/2 trvalý travní porost o výměře 93 m2, parc. č. 965/3 trvalý travní 
porost o výměře 205 m2, parc. č. 974/1 trvalý travní porost o výměře 3 598 m2, parc. č. 974/2 
trvalý travní porost o výměře 336 m2, parc. č. 975/1 trvalý travní porost o výměře 3 206 m2, 
parc. č. 975/2 trvalý travní porost o výměře 203 m2, parc. č. 978 trvalý travní porost o výměře 
6 015 m2, parc. č. 980 trvalý travní porost o výměře 6 682 m2, parc. č. 983/1 trvalý travní 
porost o výměře 3 072 m2, parc. č. 983/2 trvalý travní porost o výměře 2 626 m2, parc. č. 984 
trvalý travní porost o výměře 7 321 m2, parc. č. 985 trvalý travní porost o výměře 12 133 m2, 
parc. č. 989 trvalý travní porost o výměře 6 228 m2, parc. č. 1083/2 ostatní plocha o výměře 
2 623 m2, jehož součástí je lesní cesta Vodárenská, parc. č. 1083/4 ostatní plocha o výměře 
1 831 m2, parc. č. 1094/2 ostatní plocha o výměře 1 232 m2, parc. č. 1097/1 ostatní plocha o 
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výměře 1 155 m2, parc. č. 1098/1 vodní plocha o výměře 1 487 m2, parc. č. 1098/2 ostatní 
plochy o výměře 723 m2, parc. č. 1012/1 trvalý travní porost o výměře 3 165 m2, parc. č. 
1012/2 trvalý travní porost o výměře 2 850 m2, parc. č. 1013/1 trvalý travní porost o výměře 
2 980 m2, parc. č. 1013/2 trvalý travní porost o výměře 1 973 m2, parc. č. 1014/1 trvalý travní 
porost o výměře 3 849 m2, parc. č. 1014/2 trvalý travní porost o výměře 1 240 m2, parc. č. 
1015/1 trvalý travní porost o výměře 3 371 m2, parc. č. 1015/2 trvalý travní porost o výměře 
499 m2, částí pozemku parc. č. 1123 ostatní plocha o celkové výměře 4 447 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Vodárenská,  parc. č. 1124  ostatní plocha o výměře 4 195 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Vodárenská, parc. č. 1127 ostatní plocha o výměře 817 m2, parc. č. 
1129 lesní pozemek o výměře 530 m2, parc. č. 1130 lesní pozemek o výměře 782 m2, parc. 
č. 1131 ostatní plocha o výměře 163 m2, parc. č. 1160 lesní pozemek o výměře 505 m2, 
parc. č. 1161 lesní pozemek o výměře 9 955 m2, parc. č. 1162 lesní pozemek o výměře 
227 m2, parc. č. 1163 lesní pozemek o výměře 993 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, 
parc. č. 293 lesní pozemek o výměře 881 m2, parc. č. 294 lesní pozemek o výměře 
9 195 m2, parc. č. 295 lesní pozemek o výměře 8 427 m2, parc. č. 296 lesní pozemek o 
výměře 842 m2, parc. č. 297 lesní pozemek o výměře 5 251 m2, parc. č. 306/2 lesní 
pozemek o výměře 30 658 m2, parc. č. 307 lesní pozemek o výměře 223 m2, parc. č. 308 
lesní pozemek o výměře 227 m2, parc. č. 309 lesní pozemek o výměře 5 172 m2, parc. č. 
310 lesní pozemek o výměře 9 114 m2, parc. č. 311/1 lesní pozemek o výměře 5 686 m2, 
parc. č. 312 lesní pozemek o výměře 6 269 m2, parc. č. 331 lesní pozemek o výměře 
5 071 m2, parc. č. 332 lesní pozemek o výměře 2 658 m2, parc. č. 333 lesní pozemek o 
výměře 2 708 m2, parc. č. 335/1 lesní pozemek o výměře 2 820 m2, parc. č. 336/3 lesní 
pozemek o výměře 5 265 m2, parc. č. 337 lesní pozemek o výměře 583 m2, parc. č. 342 
lesní pozemek o výměře 25 008 m2, parc. č. 343 lesní pozemek o výměře 432 m2, parc. č. 
344 lesní pozemek o výměře 13 563 m2, parc. č. 345/1 lesní pozemek o výměře 442 m2, 
parc. č. 345/2 lesní pozemek o výměře 547 m2, parc. č. 346/1 lesní pozemek o výměře 
216 275 m2, částí parc. č. 346/2 lesní pozemek o celkové výměře 51 902 m2, částí parc. č. 
346/3 lesní pozemek o celkové výměře 158 882 m2, parc. č. 346/4 lesní pozemek o výměře 
172 433 m2, parc. č. 346/5 lesní pozemek o výměře 504 388 m2, jehož součástí je lesní 
cesta Ke Kříži, parc. č. 346/6 lesní pozemek o výměře 190 880 m2, jehož součástí je lesní 
cesta Spodní Komorová, části parc. č. 346/8 lesní pozemek o výměře 43 848 m2, částí parc. 
č. 346/9 lesní pozemek o celkové  výměře 83 290 m2, parc. č. 347/1 lesní pozemek o výměře 
1 834 m2, parc. č. 347/2 lesní pozemek o výměře 158 m2, parc. č. 347/3 lesní pozemek o 
výměře 577 m2, parc. č. 348/1 lesní pozemek o výměře 770 m2, částí parc. č. 348/2 lesní 
pozemek o celkové výměře 1 486 m2, parc. č. 349/1 lesní pozemek o výměře 3 045 m2, parc. 
č. 349/2 lesní pozemek o výměře 1 837 m2, jehož součástí je lesní cesta Spodní Komorová, 
parc. č. 376/2 lesní pozemek o výměře 3 150 m2, parc. č. 377/1 lesní pozemek o výměře 
57 170 m2, jehož součástí je lesní cesta Ke Kříži, parc. č. 409 lesní pozemek o výměře 
4 820 m2, parc. č. 410/1 lesní pozemek o výměře 2 023 m2, parc. č. 410/2 lesní pozemek o 
výměře 3 198 m2, parc. č. 416/1 lesní pozemek o výměře 195 748 m2, parc. č. 417/1 lesní 
pozemek o výměře 40 106 m2, parc. č. 418 lesní pozemek o výměře 4 794 m2, parc. č. 419 
lesní pozemek o výměře 676 m2, parc. č. 420 lesní pozemek o výměře 4 064 m2, parc. č. 
421/1 lesní pozemek o výměře 3 568 m2, parc. č. 421/2 lesní pozemek o výměře 48 515 m2, 
parc. č. 423/1 lesní pozemek o výměře 2 108 m2, parc. č. 424 lesní pozemek o výměře 
1 431 m2, parc. č. 425/1 lesní pozemek o výměře 24 671 m2, parc. č. 425/2 lesní pozemek o 
výměře 14 151 m2, parc. č. 425/3 lesní pozemek o výměře 2 733 m2, parc. č. 426 lesní 
pozemek o výměře 10 704 m2, parc. č. 430 lesní pozemek o výměře 13 920 m2, parc. č. 
423/2 trvalý travní porost o výměře 10 689 m2, parc. č. 891 lesní pozemek o výměře 308 m2, 
parc. č. 897/1 ostatní plocha o výměře 1 635 m2, částí parc. č. 897/2 ostatní plocha o celkové 
výměře 2072 m2, části parc. č. 898 ostatní plocha o výměře 1 502 m2, části parc. č. 899 
ostatní plocha o výměře 1 559 m2, parc. č. 1153 lesní pozemek o výměře 1 373 m2, parc. č. 
1161 lesní pozemek o výměře 371 544 m2, parc. č. 1163 trvalý travní porost o výměře 
4 392 m2, parc. č. 1184 lesní pozemek o výměře 1 241 m2, parc. č. 1189 lesní pozemek o 
výměře 116 117 m2, parc. č. 1190 trvalý travní porost o výměře 26 831 m2, parc. č. 1191 
trvalý travní porost o výměře 24 243 m2, parc. č. 1192 lesní pozemek o výměře 74 460 m2, 
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parc. č. 1193 lesní pozemek o výměře 6 534 m2, parc. č. 1194 lesní pozemek o výměře 
577 m2, parc. č. 1214 ostatní plocha o výměře 4 062 m2, jehož součástí je lesní cesta Spodní 
Komorová, parc. č. 1215 ostatní plocha o výměře 622 m2, parc. č. 1229 vodní plocha o 
výměře 2 714 m2, parc. č. 1230 vodní plocha o výměře 3 445 m2, parc. č. 1232 ostatní 
plocha o výměře 487 m2, parc. č. 1233 ostatní plocha o výměře 229 m2, vše v k. ú. Dalov, 
obec Šternberk, parc. č. 158/4 trvalý travní porost o výměře 996 m2, parc. č. 209/2 orná půda 
o výměře 1 302 m2, parc. č. 209/3 zahrada o výměře 1 096 m2, parc. č. 795/7 trvalý travní 
porost o výměře 542 m2, parc. č. 855/4 trvalý travní porost o výměře 308 m2, parc. č. 938/2 
lesní pozemek o výměře 1 022 m2, parc. č. 940/1 lesní pozemek o výměře 552 m2, parc. č. 
940/2 lesní pozemek o výměře 1 221 m2, parc. č. 941 lesní pozemek o výměře 111 m2, parc. 
č. 942 lesní pozemek o výměře 719 867 m2, jehož součástí je lesní cesta Česneková, parc. 
č. 943/2 lesní pozemek o výměře 465 171 m2, parc. č. 943/3 lesní pozemek o výměře 
177 746 m2, parc. č. 943/4 lesní pozemek o výměře 7 352 m2, parc. č. 944/2 lesní pozemek 
o výměře 2 847 m2, parc. č. 949/1 lesní pozemek o výměře 562 844 m2, parc. č. 949/2 lesní 
pozemek o výměře 422 895 m2, parc. č. 952/1 ostatní plocha o výměře 2 025 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Huzovská, parc. č. 971/10 lesní pozemek o výměře 66 009 m2, parc. 
č. 971/11 lesní pozemek o výměře 461 602 m2, parc. č. 976/3 lesní pozemek o výměře 
166 202 m2, parc. č. 976/4 lesní pozemek o výměře 112 896 m2, parc. č. 1088 ostatní plocha 
o výměře 3 438 m2, parc. č. 1114/3 ostatní plocha o výměře 355 m2, parc. č. 1114/4 ostatní 
plocha o výměře 123 m2, parc. č. 1190/9 trvalý travní porost o výměře 723 m2, parc. č. 
1224/3 orná půda o výměře 637 m2, parc. č. 1356/3 ostatní plocha o výměře 2 210 m2, parc. 
č. 1356/4 ostatní plocha o výměře 5 057 m2, jehož součástí je lesní cesta Huzovská, parc. č. 
1357 ostatní plocha o výměře 5 273 m2, jehož součástí je lesní cesta Huzovská, parc. č. 
1358 ostatní plocha o výměře 8 070 m2, jehož součástí je lesní cesta Huzovská, parc. č. 
1360 ostatní plocha o výměře 1 363 m2, vše v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětříchov 
nad Bystřicí, parc. č. 475 lesní pozemek o výměře 6 139 m2, parc. č. 476 lesní pozemek o 
výměře 981 m2, parc. č. 1292/1 lesní pozemek o výměře 4 288 m2, parc. č. 1339/4 lesní 
pozemek o výměře 196 m2, parc. č. 1339/6 lesní pozemek o výměře 3 034 m2, parc. č. 
1340/2 lesní pozemek o výměře 3 958 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, parc. č. 992/5 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 557 m2, parc. č. 1900 ostatní plocha o výměře 352 m2, 
parc. č. 1901 lesní pozemek o výměře 12 518 m2, parc. č. 1903 orná půda o výměře 206 m2, 
parc. č. 1904 zahrada 1 670 m2, parc. č. 1908 orná půda o výměře 20 154 m2, parc. č. 1909 
lesní pozemek o výměře 37 888 m2, parc. č. 1910 lesní pozemek o výměře 25 012 m2, parc. 
č. 1912 lesní pozemek o výměře 46 911 m2, parc. č. 1913 vodní plocha o výměře 3 656 m2, 
parc. č. 1931 lesní pozemek o výměře 7 429 m2, parc. č. 1971 lesní pozemek o výměře 
20 151 m2, parc. č. 1973 ostatní plocha 4 221 m2, jehož součástí je lesní cesta Krajní, parc. 
č. 1974 lesní pozemek o výměře 131 262 m2, parc. č. 1975 ostatní plocha o výměře 
2 898 m2, jehož součástí je lesní cesta Šraňkova, parc. č. 1976 lesní pozemek o výměře 
707 755 m2, parc. č. 1977 ostatní plocha o výměře 10 928 m2, jehož součástí je lesní cesta 
Mlýnská, parc. č. 1978 lesní pozemek o výměře 319 461 m2, parc. č. 1979 ostatní plocha o 
výměře 4 588 m2, jehož součástí je lesní cesta Krajní, parc. č. 1980 ostatní plocha o výměře 
15 335 m2, jehož součástí je lesní cesta Krajní, parc. č. 1981 lesní pozemek o výměře 
400 573 m2, parc. č. 1982 ostatní plocha o výměře 7 255 m2, jehož součástí je lesní cesta 
Šraňkova, parc. č. 1983 lesní pozemek o výměře 779 640 m2, jehož součástí je lesní cesta 
Prostřední, parc. č. 1984 ostatní plocha o výměře 6 841 m2, jehož součástí je lesní cesta 
Mlýnská, parc. č. 1985 lesní pozemek o výměře 270 711 m2, parc. č. 1986 ostatní plocha o 
výměře 18 420 m2, jehož součástí je lesní cesta Střední, parc. č. 1987 ostatní plocha o 
výměře 6 296 m2, jehož součástí je lesní cesta Střední, parc. č. 1988 lesní pozemek o 
výměře 156 676 m2, parc. č. 1989 ostatní plocha o výměře 7 297 m2, parc. č. 1990 lesní 
pozemek o výměře 320 557 m2, parc. č. 1991 ostatní plocha o výměře 7 242 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Šraňkova, parc. č. 1992 lesní pozemek o výměře 763 038 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Prostřední, parc. č. 1993 ostatní plocha o výměře 7 299 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Mlýnská, parc. č. 1994 lesní pozemek o výměře 555 614 m2, parc. č. 
1995 ostatní plocha o výměře 7 155 m2, jehož součástí je lesní cesta Odvozní, parc. č. 1996 
ostatní plocha o výměře 17 916 m2, jehož součástí je lesní cesta Odvozní, parc. č. 1997 
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ostatní plocha o výměře 7 743 m2, jehož součástí je lesní cesta Odvozní, parc. č. 1998 lesní 
pozemek o výměře 145 032 m2, parc. č. 1999 ostatní plocha o výměře 6 660m2, parc. č. 
2000 lesní pozemek o výměře 288 101 m2, parc. č. 2001 ostatní plocha o výměře 6 050 m2, 
parc. č. 2002 lesní pozemek o výměře 403 928 m2, jehož součástí je lesní cesta Prostřední, 
parc. č. 2003 ostatní plocha o výměře 5 889 m2, parc. č. 2004 lesní pozemek o výměře 
475 233 m2, parc. č. 2005 ostatní plocha o výměře 3 010 m2, parc. č. 2006 ostatní plocha o 
výměře 10 360 m2, části pozemku parc. č. 2007 lesní pozemek o výměře 67 764 m2, parc. č. 
2218 lesní pozemek o výměře 45 851 m2, parc. č. 2227 lesní pozemek o výměře 4 111 m2, 
parc. č. 2243 ostatní plocha o výměře 1 855 m2, parc. č. 2245 ostatní plocha o výměře 
2 146 m2, parc. č. 2246 lesní pozemek o výměře 7 856 m2, parc. č. 2249 lesní pozemek o 
výměře 7 058 m2, parc. č. 2274 ostatní plocha o výměře 1 172 m2, parc. č. 2252 lesní 
pozemek o výměře 1 077 m2, parc. č. 2253 lesní pozemek o výměře 1 322 m2, parc. č. 2254 
lesní pozemek o výměře 1 141 m2, parc. č. 2255 lesní pozemek o výměře 1 154 m2, parc. č. 
2256 lesní pozemek o výměře 1 233 m2, parc. č. 2257 lesní pozemek o výměře 1 489 m2, 
parc. č. 2258 lesní pozemek o výměře 1 471 m2, parc. č. 2264 lesní pozemek o výměře 
224 815 m2, parc. č. 2276 lesní pozemek o výměře 3 216 m2, parc. č. 2283 lesní pozemek o 
výměře 7 550 m2, parc. č. 2284 ostatní plocha o výměře 2 276 m2, parc. č. 2285 lesní 
pozemek o výměře 641 m2, parc. č. 2286 lesní pozemek o výměře 628 m2, parc. č. 2353 
orná půda o výměře 5 001 m2, parc. č. 2355 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2, 
parc. č. 2359 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 88 m2, parc. č. 2390 lesní pozemek o 
výměře 1 651 m2, parc. č. 2465 lesní pozemek o výměře 8 315 m2, vše v k. ú. Grygov, obec 
Grygov, parc. č. 579 lesní pozemek o výměře 7 008 m2, parc. č. 580 lesní pozemek o výměře 
7 225 m2, parc. č. 581 lesní pozemek o výměře 6 731 m2, parc. č. 582 lesní pozemek o 
výměře 8 285 m2, vše v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky, parc. č. 289/1 trvalý travní porost o 
výměře 66 061 m2, parc. č. 289/2 trvalý travní porost o výměře 585 m2, parc. č. 289/4 trvalý 
travní porost o výměře 26 689 m2, parc. č. 289/20 trvalý travní porost o výměře 406 m2, parc. 
č. 290/1 trvalý travní porost o výměře 69 668 m2, parc. č. 290/6 trvalý travní porost o výměře 
13 372 m2, parc. č. 293/2 vodní plocha o výměře 24 m2, parc. č. 294/1 lesní pozemek o 
výměře 115 454 m2, parc. č. 294/3 lesní pozemek o výměře 45 m2, parc. č. 294/7 lesní 
pozemek o výměře 511 m2, parc. č. 294/9 lesní pozemek o výměře 47 m2, parc. č. 294/11 
lesní pozemek o výměře 329 m2, parc. č. 294/13 lesní pozemek o výměře 335 m2, parc. č. 
295/1 lesní pozemek o výměře 50 596 m2, parc. č. 296 ostatní plocha o výměře 5 584 m2, 
parc. č. 297 ostatní plocha o výměře 1 517 m2, parc. č. 308/6 trvalý travní porost o výměře 
3 028 m2, parc. č. 315/10 vodní plocha o výměře 107 m2, vše k. ú. Hlušovice, obec 
Hlušovice, parc. č. 994 lesní pozemek o výměře 2 476 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
části pozemku parc. č. 1938 ostatní plocha o výměře 1 682 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc, parc. č. 1469/5 lesní pozemek o výměře 745 m2, parc. č. 1487/12 orná půda 
o výměře 132 m2, parc. č. 1520 lesní pozemek o výměře 706 m2, parc. č. 1596/2 ostatní 
plocha o výměře 504 m2, parc. č. 1602/1 ostatní plocha o výměře 252 m2, jehož součástí je 
lesní cesta Horecká, parc. č. 1613/3 trvalý travní porost o výměře 68 m2, parc. č. 1616/189 
trvalý travní porost o výměře 118 m2, parc. č. 1616/190 trvalý travní porost o výměře 191 m2, 
parc. č. 1619/10 ostatní plocha o výměře 438 m2, parc. č. 1621/1 vodní plocha o výměře 
2 065 m2, parc. č. 1622/4 ostatní plocha o výměře 39 m2, parc. č. 1623/1 lesní pozemek o 
výměře 2 258 m2, parc. č. 1624/1 vodní plocha o výměře 2 160 m2, parc. č. 1624/4 vodní 
plocha o výměře 239 m2, parc. č. 1629/37 ostatní plocha o výměře 139 m2, parc. č. 1629/42 
ostatní plocha o výměře 86 m2, parc. č. 1632/6 lesní pozemek o výměře 365 m2, parc. č. 
1633/1 lesní pozemek o výměře 358 613 m2, jehož součástí je lesní cesta Jezírka, parc. č. 
1633/16 lesní pozemek o výměře 3 335 m2, parc. č. 1633/17 ostatní plocha o výměře 
1 382 m2, parc. č. 1633/18 ostatní plocha o výměře 984 m2, parc. č. 1633/19 ostatní plocha o 
výměře 191 m2, parc. č. 1633/20 ostatní plocha o výměře 127 m2, parc. č. 1633/21 ostatní 
plocha o výměře 90 m2, parc. č. 1633/22 ostatní plocha o výměře 67 m2, parc. č. 1633/23 
ostatní plocha o výměře 998 m2, parc. č. 1633/24 ostatní plocha o výměře 18 m2, parc. č. 
134/ lesní pozemek o výměře 2 716 m2, parc. č. 1634/2 lesní pozemek o výměře 144 m2, 
části pozemku parc. č. 1635/1 lesní pozemek o výměře 81 758 m2, parc. č. 1635/2 lesní 
pozemek o výměře 178 m2, parc. č. 1635/3 lesní pozemek o výměře 261 m2, parc. č. 1635/4 
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lesní pozemek o výměře 1 638 m2, parc. č. 1636/1 ostatní plocha o výměře 4 964 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Horecká, parc. č. 1636/2 ostatní plocha o výměře 527 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Horecká, parc. č. 1636/5 ostatní plocha o výměře 48 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Horecká, parc. č. 1636/11 ostatní plocha o výměře 212 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Horecká,  parc. č. 1637/6 lesní pozemek o výměře 58 m2, parc. č. 
1637/7 lesní pozemek o výměře 11 m2, parc. č. 1637/8 lesní pozemek o výměře 14 m2, parc. 
č. 1637/9 lesní pozemek o výměře 30 m2, parc. č. 1637/10 lesní pozemek o výměře 36 m2, 
parc. č. 1637/11 lesní pozemek o výměře 20 m2, jehož součástí je lesní cesta Horecká, parc. 
č. 1637/12 lesní pozemek o výměře 13 m2, parc. č. 1637/13 lesní pozemek o výměře 80 m2, 
parc. č. 1637/14 lesní pozemek o výměře 2 m2, parc. č. 1638 lesní pozemek o výměře 2 939 
m2, částí parc. č. 1640 lesní pozemek o celkové výměře 1 479 m2, částí parc. č. 1641 ostatní 
plocha o celkové výměře 76 m2, jehož součástí je lesní cesta Horecká, parc. č. 1642/1 
ostatní plocha o výměře 384 m2, jehož součástí je lesní cesta Skrbeňská,  parc. č. 1642/2 
ostatní plocha o výměře 1 323 m2, jehož součástí je lesní cesta Skrbeňská, parc. č. 1642/3 
ostatní plocha o výměře 399 m2, jehož součástí je lesní cesta Skrbeňská, parc. č. 1642/10 
ostatní plocha o výměře 27 m2, parc. č. 1644/1 lesní pozemek o výměře 29 722 m2, parc. č. 
1644/2 lesní pozemek o výměře 155 834 m2, parc. č. 1646 lesní pozemek o výměře 
5 502 m2, parc. č. 1647 lesní pozemek o výměře 5 128 m2, parc. č. 1648 lesní pozemek o 
výměře 82 921 m2, parc. č. 1649 ostatní plocha o výměře 2 707 m2, jehož součástí je lesní 
cesta Na Bahně, části pozemku parc. č. 1650/1 lesní pozemek o výměře 90 814 m2, parc. č. 
1650/2 lesní pozemek o výměře 90 m2, parc. č. 1650/3 lesní pozemek o výměře 3 507 m2, 
parc. č. 1650/4 lesní pozemek o výměře 396 m2, částí parc. č. 1651 ostatní plocha o celkové 
výměře 712 m2, jehož součástí je lesní cesta Na Bahně, parc. č. 1653/2 lesní pozemek o 
výměře 1 431 m2, části pozemku parc. č. 1653/4 lesní pozemek o výměře  277 m2, parc. č. 
1653/5 lesní pozemek o výměře 184 m2, části parc. č. 1654/1 ostatní plocha o výměře 
8 262 m2, parc. č. 1654/2 ostatní plocha o výměře 46 m2, parc. č. 1654/3 ostatní plocha o 
výměře 509 m2, části parc. č. 1655/1 lesní pozemek o  výměře  385 004 m2, parc. č. 1655/76 
lesní pozemek o výměře 7 111 m2, části pozemku parc. č. 1655/77 lesní pozemek o výměře 
169 576 m2, parc. č. 1655/24 lesní pozemek o výměře 3 908 m2, parc. č. 1655/26 lesní 
pozemek o výměře 3 891 m2, parc. č. 1655/28 lesní pozemek o výměře 1 483 m2, parc. č. 
1655/29 lesní pozemek o výměře 1 309 m2, parc. č. 1655/30 lesní pozemek o výměře 
2 796 m2, parc. č. 1655/31 lesní pozemek o výměře 6 334 m2, parc. č. 1655/32 lesní 
pozemek o výměře 58 m2, parc. č. 1655/34 lesní pozemek o výměře 407 m2, parc. č. 
1655/35 lesní pozemek o výměře 95 m2, parc. č. 1655/37 lesní pozemek o výměře 1 069 m2, 
parc. č. 1655/43 lesní pozemek o výměře 1 859 m2, parc. č. 1655/61 lesní pozemek o 
výměře 32 m2, části pozemku parc. č. 1662/1 ostatní plocha 2 979 m2, parc. č. 1662/3 
ostatní plocha o výměře 277 m2, části parc. č. 1663/1 ostatní plocha o výměře 30 m2,  částí 
parc. č. 1663/6 ostatní plocha o celkové výměře 114 m2, částí parc. č. 1663/8 ostatní plocha 
o celkové výměře 628 m2, části parc. č. 1664/1 lesní pozemek o výměře 4 236 m2, části 
parc. č. 1664/2 lesní pozemek o výměře 51 m2, části parc. č. 1664/3 lesní pozemek o výměře 
40 m2, části parc. č. 1665/1 lesní pozemek o výměře 4 895 m2, parc. č. 1665/2 lesní 
pozemek o výměře 126 m2, části parc. č. 1665/3 lesní pozemek o výměře 34 m2, části parc. 
č. 1666/1 lesní pozemek o výměře 146 751 m2, části parc. č. 1666/2 lesní pozemek o výměře 
659 m2, částí parc. č. 1666/3 lesní pozemek o celkové výměře 1 799 m2, parc. č. 1666/4 
lesní pozemek o výměře 1 034 m2, parc. č. 1666/5 lesní pozemek o výměře 81 m2, parc. č. 
1666/8 lesní pozemek o výměře 276 m2, parc. č. 1666/9 lesní pozemek o výměře 79 m2, 
části parc. č. 1666/10 lesní pozemek o výměře 11 651 m2, parc. č. 1666/13 lesní pozemek o 
výměře 1 180 m2, části parc. č. 1666/16 lesní pozemek o výměře 5 m2, parc. č. 1666/17 lesní 
pozemek o výměře 2 531 m2, parc. č. 1667 lesní pozemek o výměře 239 m2, části parc. č. 
1669/3 trvalý travní porost o výměře 22 m2, parc. č. 1669/5 trvalý travní porost o výměře 
26 m2, parc. č. 1670/2 trvalý travní porost o výměře 157 m2, parc. č. 1671/11 lesní pozemek 
o výměře 1 089 m2, parc. č. 1674/1 lesní pozemek o výměře 1 747 m2, parc. č. 1675/1 lesní 
pozemek o výměře 2 878 m2, parc. č. 1676/23 trvalý travní porost o výměře 290 m2, části 
parc. č. 1679/1 ostatní plocha o výměře 498 m2, parc. č. 1679/2 ostatní plocha o výměře 
21 m2, parc. č. 1679/3 ostatní plocha o výměře 119 m2, parc. č. 1679/5 ostatní plocha o 
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výměře 232 m2, parc. č. 1679/6 ostatní plocha o výměře 334 m2, parc. č. 1679/8 ostatní 
plocha o výměře 66 m2, parc. č. 1679/13 ostatní plocha o výměře 32 m2, parc. č. 1679/17 
ostatní plocha o výměře 44 m2, parc. č. 1679/22 ostatní plocha o výměře 28 m2, parc. č. 
1680/2 lesní pozemek o výměře 3 375 m2, parc. č. 1681/1 lesní pozemek o výměře 
7 771 m2, parc. č. 1681/2 lesní pozemek o výměře 914 m2, parc. č. 1684/1 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 1 075 m2, parc. č. 1685 zahrada o výměře 915 m2, parc. č. 1686/1 lesní 
pozemek o výměře 4 566 m2, části parc. č. 1687/1 lesní pozemek o výměře 286 823 m2, 
jehož součástí je lesní cesta Francouzská, části parc. č. 1687/2 lesní pozemek o výměře 
659 m2, parc. č. 1687/3 lesní pozemek o výměře 78 m2, části parc. č. 1687/4 lesní pozemek 
o výměře 351 m2, parc. č. 1687/5 lesní pozemek o výměře 648 m2, části pozemku parc. č. 
1687/6 lesní pozemek o výměře 7 603 m2, parc. č. 1691/5 ostatní plocha o výměře 752 m2, 
parc. č. 1691/68 ostatní plocha o výměře 372 m2, parc. č. 1691/75 ostatní plocha o výměře 
217 m2, parc. č. 1691/90 ostatní plocha o výměře 346 m2, parc. č. 1691/101 ostatní plocha o 
výměře 1 429 m2, parc. č. 1691/116 ostatní plocha o výměře 616 m2, parc. č. 1691/118 
ostatní plocha o výměře 35 m2, části parc. č. 1691/119 ostatní plocha o výměře 350 m2, části 
parc. č. 1691/120 ostatní plocha o výměře 4 m2, části parc. č. 1691/121 ostatní plocha o 
výměře 28 m2, parc. č. 1742 orná půda o výměře 1 092 m2, parc. č. 1743 lesní pozemek o 
výměře 1 568 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, parc. č. 907 
lesní pozemek o výměře 99 019 m2 v k. ú. Horní Loděnice, obec Horní Loděnice, parc. č. 
3393 ostatní plocha o výměře 809 m2, parc. č. 389/1 lesní pozemek o výměře 307 865 m2, 
parc. č. 491 lesní pozemek o výměře 6 808 m2, parc. č. 492 lesní pozemek o výměře 
2 669 m2, parc. č. 493 lesní pozemek o výměře 5 319 m2, parc. č. 494 lesní pozemek o 
výměře 3 338 m2, parc. č. 495 lesní pozemek o výměře 342 m2, parc. č. 496/1 lesní 
pozemek o výměře 4 262 m2, parc. č. 601/1 lesní pozemek o výměře 209 593 m2, parc. č. 
601/2 lesní pozemek o výměře 49 120 m2, parc. č. 699/1 lesní pozemek o výměře 
55 487 m2, částí parc. č. 800 lesní pozemek o celkové výměře 345 327 m2, parc. č. 802 lesní 
pozemek o výměře 89 068 m2, parc. č. 936/2 ostatní plocha o výměře 140 m2, parc. č. 957/5 
lesní pozemek o výměře 3 129 m2, parc. č. 957/6 lesní pozemek o výměře 1 915 m2, parc. č. 
989 lesní pozemek o výměře 25 716 m2, parc. č. 1004/2 lesní pozemek o výměře 
120 859 m2, parc. č. 1007/2 lesní pozemek o výměře 13 629 m2, parc. č. 1043/3 lesní 
pozemek o výměře 30 402 m2, parc. č. 1044 lesní pozemek o výměře 1 813 m2, parc. č. 
1074/18 trvalý travní porost o výměře 212 m2, parc. č. 1074/19 trvalý travní porost o výměře 
1 156 m2, parc. č. 1095/1 lesní pozemek o výměře 37 498 m2, parc. č. 1095/2 lesní pozemek 
o výměře 27 933 m2, parc. č. 1097 lesní pozemek o výměře 4 571 m2, parc. č. 1098/1 lesní 
pozemek o výměře 17 937 m2,  parc. č. 1098/2 lesní pozemek o výměře 96 013 m2, parc. č. 
1101 lesní pozemek o výměře 525 m2, parc. č. 1102 lesní pozemek o výměře 10 768 m2, 
parc. č. 1103 lesní pozemek o výměře 496 m2, parc. č. 1113/2 lesní pozemek o výměře 
102 801 m2, parc. č. 1113/3 lesní pozemek o výměře 8 232 m2, parc. č. 1122/2 lesní 
pozemek o výměře 4 140 m2, parc. č. 1147/5 lesní pozemek o výměře 210 090 m2, parc. č. 
1147/6 lesní pozemek o výměře 2 604 m2, parc. č. 1148/3 lesní pozemek o výměře 
1 413 m2, parc. č. 1155 lesní pozemek o výměře 295 m2, parc. č. 1156 lesní pozemek o 
výměře 957 m2, parc. č. 1157 lesní pozemek o výměře 1 529 m2, parc. č. 1158 lesní 
pozemek o výměře 16 989 m2, parc. č. 1159 lesní pozemek o výměře 514 m2, parc. č. 
1166/3 lesní pozemek o výměře 656 m2, parc. č. 1166/5 lesní pozemek o výměře 74 911 m2, 
parc. č. 1167 lesní pozemek o výměře 779 m2, 1172/1 lesní pozemek o výměře 5 154 m2, 
parc. č. 1175 ostatní plocha o výměře 3 899 m2, parc. č. 1233/2 lesní pozemek o výměře 
5 772 m2, parc. č. 1233/3 lesní pozemek o výměře 15 451 m2, parc. č. 1246/1 lesní pozemek 
o výměře 2 574 m2, parc. č. 1246/2 lesní pozemek o výměře 598 m2 (vlastnický podíl 1), 
parc. č. 1247 lesní pozemek o výměře 7 096 m2, parc. č. 1250 lesní pozemek o výměře 
78 547 m2, parc. č. 1254/1 lesní pozemek o výměře 35 745 m2, parc. č. 1254/3 lesní 
pozemek o výměře 13 086 m2, parc. č. 1254/4 lesní pozemek o výměře 376 m2, parc. č. 
1254/5 lesní pozemek o výměře 20 047 m2 (vlastnický podíl 1), parc. č. 1254/6 lesní 
pozemek o výměře 6 564 m2 (vlastnický podíl 1), parc. č. 1255/1 lesní pozemek o výměře 
2 140 m2 (vlastnický podíl 1), parc. č. 1257/2 ostatní plocha o výměře 56 m2 (vlastnický podíl 
1), parc. č. 1273/1 lesní pozemek o výměře 32 647 m2, parc. č. 1273/2 lesní pozemek o 
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výměře 155 m2, parc. č. 1273/3 lesní pozemek o výměře 8 700 m2 (vlastnický podíl 1), parc. 
č. 1273/4 lesní pozemek o výměře 5 022 m2 (vlastnický podíl 1), parc. č. 1274 ostatní plocha 
o výměře 94 m2, parc. č. 1279  lesní pozemek o výměře 9 362 m2, parc. č. 1280 lesní 
pozemek o výměře 2 439 m2, parc. č. 1281 lesní pozemek o výměře 6 240 m2, parc. č. 1282 
lesní pozemek o výměře 2 763 m2, parc. č. 1283 lesní pozemek o výměře 25 274 m2, parc. 
č. 1285 lesní pozemek o výměře 421 m2, parc. č. 1370 ostatní plocha o výměře 193 m2, 
parc. č. 1371 lesní pozemek o výměře 235 m2, parc. č. 1372/3 lesní pozemek o výměře 
4 800 m2, parc. č. 1381/5 lesní pozemek o výměře 3 934 m2, parc. č. 1383 ostatní plocha o 
výměře 147 m2, parc. č. 1385 ostatní plocha o výměře 1 020 m2, parc. č. 1402 ostatní plocha 
o výměře 151 m2, parc. č. 1422/3 lesní pozemek o výměře 1 768 m2, parc. č. 1422/15 orná 
půda o výměře 20 306 m2, parc. č. 1424/1 lesní pozemek o výměře 618 210 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Richtrova, parc. č. 1426/1 lesní pozemek o výměře 468 m2, parc. č. 
1427 lesní pozemek o výměře 493 m2, parc. č. 1428/2 lesní pozemek o výměře 518 m2, 
parc. č. 1439/2 lesní pozemek o výměře 539 m2, parc. č. 1430/1 lesní pozemek o výměře 
309 m2, parc. č. 1432/2 lesní pozemek o výměře 5 960 m2, parc. č. 1434/1 lesní pozemek o 
výměře 881 m2, parc.č. 1434/3 lesní pozemek o výměře 716 m2, parc. č. 1440/1 lesní 
pozemek o výměře 629 m2, parc. č. 2593/1 lesní pozemek o výměře 525 615 m2, parc. č. 
2593/2 lesní pozemek o výměře 19 233 m2, jehož součástí je lesní cesta Za Šajerem, parc. č. 
2593/3 lesní pozemek o výměře 16 829 m2, parc. č. 2593/4 lesní pozemek o výměře 172 m2, 
parc. č. 2593/5 lesní pozemek o výměře 900 m2, parc. č. 2593/6 lesní pozemek o výměře 
430 m2, parc. č. 2599 lesní pozemek o výměře 3 452 m2, parc. č. 2600/1 ostatní plocha o 
výměře 1 530 m2, parc. č. 2600/4 zahrada o výměře 3 110 m2, parc. č. 2601 trvalý travní 
porost o výměře 34 981 m2, jehož součástí je lesní cesta Okružní, parc. č. 2604/2 trvalý 
travní porost o výměře 9 862 m2, parc. č. 2604/3 trvalý travní porost o výměře 5 863 m2, 
parc. č. 2605/5 ostatní plocha o výměře 2 640 m2, parc. č. 2605/6 ostatní plocha o výměře 
1 676 m2, parc. č. 2605/7 ostatní plocha o výměře 1 464 m2, parc. č. 2605/8 ostatní plocha o 
výměře 2 090 m2, parc. č. 2605/9 ostatní plocha o výměře 9 318 m2, parc. č. 2630/2 trvalý 
travní porost o výměře 8 038 m2, parc. č. 2753/2 orná půda o výměře 2 559 m2, parc. č. 
2753/3 lesní pozemek o výměře 23 552 m2, parc. č. 2753/4 lesní pozemek o výměře 
5 302 m2, parc. č. 2779/2 lesní pozemek o výměře 25 788 m2, parc. č. 2780 lesní pozemek o 
výměře 4 690 m2, parc. č. 2783/2 lesní pozemek o výměře 887 m2, parc. č. 2783/3 lesní 
pozemek o výměře 833 m2, parc. č. 2783/5 lesní pozemek o výměře 350 301 m2, parc. č. 
2783/6 lesní pozemek o výměře 184 050 m2, parc. č. 2783/8 lesní pozemek o výměře 
51 837 m2, parc. č. 2895/1 lesní pozemek o výměře 66 340 m2, parc. č. 2895/5 lesní 
pozemek o výměře 15 667 m2, parc. č. 2895/8 lesní pozemek o výměře 2 582 m2, parc. č. 
3040/1 lesní pozemek o výměře 4 766 m2, parc. č. 3044 ostatní plocha o výměře 263 m2, 
parc. č. 3043/2 orná půda o výměře 2 799 m2, parc. č. 3047 orná půda o výměře 5 017 m2, 
částí parc. č. 3049/1 lesní pozemek o celkové výměře výměře 2 759 854 m2, jehož součástí 
je lesní cesta Huzovská, jehož součástí je lesní cesta Hřebenová a jehož součástí je lesní 
cesta Okružní, částí parc. č. 3049/3 lesní pozemek o celkové výměře 883 230 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Huzovská a jehož součástí je lesní cesta Hřebenová, parc. č. 3049/2 
lesní pozemek o výměře 427 703 m2, jehož součástí je lesní cesta Huzovská a jehož 
součástí je lesní cesta Okružní, parc. č. 3049/5 lesní pozemek o výměře 3 098 m2, parc. č. 
3049/6 lesní pozemek o výměře 3 283 m2, částí parc. č. 3063/7 ostatní plocha o celkové 
výměře 19 898 m2,  parc. č. 3064/7 ostatní plocha o výměře 3 703 m2, parc. č. 3073/2 ostatní 
plocha o výměře 928 m2, parc. č. 3073/3 ostatní plocha o výměře 687 m2, parc. č. 3075 
ostatní plocha o výměře 1 576 m2, parc. č. 3076 ostatní plocha o výměře 1 068 m2, parc. č. 
3077 ostatní plocha o výměře 3 136 m2, parc. č. 3091/1 ostatní plocha o výměře 3 665 m2, 
parc. č. 3091/2 ostatní plocha o výměře 561 m2, parc. č. 3091/3 ostatní plocha o výměře 
214 m2, parc. č. 3091/4 ostatní plocha o výměře 1 692 m2, parc. č. 3092 ostatní plocha o 
výměře 3 687 m2, parc. č. 3093 ostatní plocha o výměře 933 m2, parc. č. 3094 ostatní plocha 
o výměře 3 906 m2, parc. č. 3113/1 ostatní plocha o výměře 3 630 m2, parc. č. 3113/2 ostatní 
plocha o výměře 514 m2, parc. č. 3118/2 ostatní plocha o výměře 196 m2, parc. č. 3183/2 
ostatní plocha o výměře 1 285 m2, parc. č. 3205/4 ostatní plocha o výměře 760 m2, parc. č. 
3205/5 ostatní plocha o výměře 2 165 m2, jehož součástí je lesní cesta Za Šajerem, parc. č. 
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3208 ostatní plocha o výměře 354 m2, parc. č. 3209/1 ostatní plocha o výměře 280 m2, parc. 
č. 3209/2 ostatní plocha o výměře 1 010 m2, parc. č. 3210 ostatní plocha o výměře 1 021 m2, 
parc. č. 3238/2 lesní pozemek o výměře 1 396 m2, parc. č. 3240 lesní pozemek o výměře 
1 212 m2, parc. č. 3260 ostatní plocha o výměře 3 179 m2, parc. č. 3261 ostatní plocha o 
výměře 2 094 m2, parc. č. 3262 ostatní plocha o výměře 759 m2, částí parc. č. 3263 ostatní 
plocha o celkové výměře 1 214 m2, parc. č. 3342/2 trvalý travní porost o výměře 2 340 m2, 
vše v k. ú. Huzová, obec Huzová, pozemky vedené v katastru nemovitostí ve zjednodušené 
evidenci – parcel původního Pozemkového katastru PK parc. č. 1001/8 o výměře 14 791 m2, 
PK parc. č. 1021/1 o výměře 397 584 m2, jehož součástí je lesní cesta Na Bahně, PK parc. č. 
1223/6 o výměře 477 m2, PK parc. č. 1255 o výměře 384 m2, parc. č. 1120 lesní pozemek o 
výměře 3 723 m2, parc. č. 1218/1 lesní pozemek o výměře 18 101 m2, části parc. č. 1218/2 
lesní pozemek o výměře 10 505 m2, části 1219/1 lesní pozemek o výměře 45 990,8 m2, parc. 
č. 1219/2 lesní pozemek o výměře 2 320 m2, parc. č. 1219/3 lesní pozemek o výměře 
1 007 m2, parc. č. 1219/5 lesní pozemek o výměře 669 m2, části parc. č. 1219/8 lesní 
pozemek (dle GP parc. č. 1219/8 lesní pozemek) o výměře 229 m2,  části parc. č. 1220 lesní 
pozemek (dle GP parc. č. 1220/1 lesní pozemek) o výměře 65 465 m2, parc. č. st 301 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, parc. č. st. 302 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 10 m2, parc. č. 1221/4 lesní pozemek o výměře  205 745 m2, parc. č. 1222 lesní 
pozemek o výměře 101 641 m2, parc. č. 1223/4 lesní pozemek o  výměře 1 905 m2, části 
parc. č. 1223/13 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1223/13 lesní pozemek) o výměře 
12 598 m2, části parc. č. 1253/2 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1253/2 lesní pozemek) o 
výměře 913 m2, parc. č. 1255/1 lesní pozemek o výměře 407 m2, parc. č.  1223/10 ostatní 
plocha o výměře 925 m2, parc. č. 1223/11 ostatní plocha o výměře 739 m2, parc. č. 1223/17 
vodní plocha o výměře  3124 m2, parc. č. 1247/8 ostatní plocha o výměře 675 m2, parc. č. 
1253/5 ostatní plocha o výměře 230 m2, parc. č. 1253/11 lesní pozemek o výměře 8 347 m2, 
parc. č. 1253/24 trvalý travní porost o výměře 186 m2, parc. č. 1253/25 ostatní plocha o 
výměře 410 m2, parc. č. 1448/1 ostatní plocha o výměře 159 m2, vše v k. ú. Hynkov, obec 
Příkazy,  parc. č. 166/1 lesní pozemek o výměře 64 472 m2, parc. č. 166/2 lesní pozemek o 
výměře 77 559 m2, parc. č. 458/1 lesní pozemek o výměře 1 105 225 m2, parc. č. 459 lesní 
pozemek o výměře 107 841 m2, části parc. č. 461/1 lesní pozemek o výměře 274 701 m2, 
parc. č. 464 lesní pozemek o výměře 1 766 m2, parc. č. 501/8 lesní pozemek o výměře 
39 560, parc. č. 502 lesní pozemek o výměře 252 139 m2, parc. č. 564 lesní pozemek o 
výměře 5 002 m2, parc. č. 570/1 lesní pozemek o výměře 15 183 m2, parc. č. 573/2 lesní 
pozemek o výměře 265 m2, parc. č. 693/1 ostatní plocha o výměře 288 m2, vše v k. ú. 
Cholina, obec Cholina, části parc. č. 652/1 lesní pozemek o výměře 15 876 m2, části parc. č. 
655/1 lesní pozemek o výměře 22 176 m2, parc. č. 658/2 orná půda o výměře 574 m2, parc. 
č. 658/18 orná půda o výměře 782 m2, parc. č. 662/4 orná půda o výměře 304 m2, parc. č. 
664/1 lesní pozemek o výměře 19 896 m2, parc. č. 664/24 lesní pozemek o výměře 205 m2, 
parc. č. 664/25 lesní pozemek o výměře 345 m2, parc. č. 728/4 lesní pozemek o výměře 
79 m2, parc. č. 729/1 lesní pozemek o výměře 11 618 m2, parc. č. 729/14 lesní pozemek o 
výměře 12 m2, parc. č. 729/15 lesní pozemek o výměře 4 m2, parc. č. 729/20 lesní pozemek 
o výměře 138 m2, parc. č. 731/1 lesní pozemek o výměře 11 166 m2, parc. č. 732/1 lesní 
pozemek o výměře 10 480 m2, parc. č. 732/40 lesní pozemek o výměře 20 m2, parc. č. 754/3 
ostatní plocha o výměře 113 m2, části parc. č. 755/2 orná půda o výměře 6 154 m2, parc. č. 
656/3 ostatní plocha 719 m2, parc. č. 656/5 ostatní plocha o výměře 784 m2, parc. č. 659/3 
ostatní plocha o výměře 59 m2, parc. č. 660/2 ostatní plocha o výměře 95 m2, parc. č. 663/1 
ostatní plocha o výměře 1 551 m2, parc. č. 663/2 ostatní plocha o výměře 458 m2, vše v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc, parc. č. 173/2 lesní pozemek o výměře  9 925 m2, parc. č. 
1021/1 ostatní plocha o výměře 5 468 m2, parc. č. 1021/3 ostatní plocha o výměře 5 220 m2, 
parc. č. 1022/3 ostatní plocha o výměře 10 207 m2, parc. č. 1023/2 ostatní plocha o výměře 
4 231 m2, parc. č. 1023/3 ostatní plocha o výměře 897 m2, parc. č. 1453 ostatní plocha o 
výměře 1 155 m2, parc. č. 1675 ostatní plocha o výměře 14 369 m2, části parc. č. 783/3 lesní 
pozemek o výměře 19 046 m2, parc. č. 784/2 lesní pozemek o výměře 6 093 m2, parc. č. 
784/10 lesní pozemek o výměře 241 m2, parc. č. 805/1 lesní pozemek o výměře 232 m2, 
parc. č. 806/2 lesní pozemek o výměře 80 m2, parc. č. 808/1 lesní pozemek o výměře 
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277 m2, parc. č. 808/9 lesní pozemek o výměře 16 913 m2, parc.č. 808/11 lesní pozemek o 
výměře 3 612 m2, parc. č. 802/2 lesní pozemek o výměře 117 m2, parc. č. 803/1 lesní 
pozemek o výměře 199 m2, parc. č. 804/2 lesní pozemek o výměře 200 m2, parc. č. 831/1 
trvalý travní porost výměře 520 m2, parc. č. 831/2 lesní pozemek o výměře 955 m2, parc. č. 
831/4 lesní pozemek o výměře 170 m2, parc. č. 831/3 ostatní plocha o výměře 98 m2, parc. 
č. 831/5 ostatní plocha o výměře 50 m2, části parc. č. 832/1 lesní pozemek o výměře 
3 200 m2, parc. č. 833 lesní pozemek o výměře 3 672 m2, parc. č. 1070/98 orná půda o 
výměře 368 m2, parc. č. 1070/99 orná půda o výměře 1 386 m2, parc. č. 1475/2 vodní plocha 
o výměře 1 508 m2, parc. č. 1476/1 vodní plocha o výměře 2 423 m2, parc. č. 1951/2 vodní 
plocha o výměře 2 019 m2, parc. č. 1422/1 ostatní plocha o výměře 2 383 m2, jehož součástí 
je lesní cesta Vodárenská, parc. č. 1423/1 ostatní plocha o výměře 1 261 m2, jehož součástí 
je lesní cesta Vodárenská, parc. č. 1423/2 ostatní plocha o výměře 773 m2, jehož součástí je 
lesní cesta Vodárenská, parc. č. 1424 ostatní plocha o výměře 1 785 m2, jehož součástí je 
lesní cesta Vodárenská, parc. č. 1425 ostatní plocha o výměře 895 m2, jehož součástí je 
lesní cesta Vodárenská, parc. č. 1426 ostatní plocha o výměře 2 043 m2, jehož součástí je 
lesní cesta Vodárenská parc. č. 1427/1 ostatní plocha o výměře 662 m2, parc. č. 1737 lesní 
pozemek o výměře 5 954 m2, parc. č. 1738/3 trvalý travní porost o výměře 4 394 m2, parc. č. 
1744 lesní pozemek o výměře 17 541 m2, parc. č. 1747 trvalý travní porost o výměře 
4 094 m2, parc. č. 1748/4 trvalý travní porost o výměře 3 728 m2, parc. č. 1750 lesní 
pozemek o výměře 3 723 m2, parc. č. 1752 trvalý travní porost o výměře 1 144 m2, parc. č. 
1753 lesní pozemek o výměře 1 841 m2, parc. č. 1754/1 trvalý travní porost o výměře 
1 083 m2, parc. č. 1754/2 trvalý travní porost o výměře 1 816 m2, parc. č. 1755 lesní 
pozemek o výměře 25 246 m2, parc. č. 1761/1 trvalý travní porost o výměře 4 533 m2, parc. 
č. 1761/2 trvalý travní porost o výměře 4 106 m2, parc. č. 1763 lesní pozemek o výměře 
8 250 m2, parc. č. 1766 trvalý travní porost o výměře 4 516 m2, parc. č. 1770 lesní pozemek 
o výměře 139 396 m2, parc. č. 1802/1 trvalý travní porost o výměře 162 m2, parc. č. 1813 
lesní pozemek o výměře 32 123 m2, parc. č. 1841/26 trvalý travní porost o výměře 1 180 m2, 
parc. č. 1981 lesní pozemek o výměře 25 382 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, 
částí parc. č. 851 ostatní plocha o celkové výměře 3 015 m2, parc. č. 1619 trvalý travní porost 
o výměře 1 779 m2, části parc. č. 1646 trvalý travní porost o výměře 2 530 m2, části parc. č. 
1410 orná půda o výměře 1 250 m2, parc. č. 530 trvalý travní porost o výměře 235 m2, parc. 
č. 675 lesní pozemek o výměře 2 085 m2, parc. č. 684/1 lesní pozemek o výměře 65 056 m2, 
parc. č. 684/3 lesní pozemek o výměře 14 m2, parc. č. 684/4 ostatní plocha o výměře 45 m2, 
parc. č. 684/5 ostatní plocha o výměře 109 m2, parc. č. 685 lesní pozemek o výměře 
2 663 m2, parc. č. 686/1 lesní pozemek o výměře 830 m2, parc. č. 686/2 ostatní plocha o 
výměře 22 m2, parc. č. 686/3 ostatní plocha o výměře 7 m2, parc. č. 687 lesní pozemek o 
výměře 3 054 m2, parc. č. 688 lesní pozemek o výměře 14 220 m2, parc. č. 689 lesní 
pozemek o výměře 14 985 m2, parc. č. 690 lesní pozemek o výměře 3 083 m2, parc. č. 691/3 
lesní pozemek o výměře 2 163 326 m2, jehož součástí je lesní cesta Hedvábná a jehož 
součástí je lesní cesta Shnilá Luža, parc. č. 692 lesní pozemek o výměře 8 m2, parc. č. 693 
lesní pozemek o výměře 5 594 m2, parc. č. 694 ostatní plocha o výměře 125 m2, parc. č. 
701/3 lesní pozemek o výměře 31 m2, parc. č. 708 ostatní plocha o výměře 1 436 m2, parc. 
č. 710 lesní pozemek o výměře 114 m2, parc. č. 711 lesní pozemek o výměře 62 m2, parc. č. 
712 lesní pozemek o výměře 1 418 m2, parc. č. 713 ostatní plocha o výměře 170 m2, parc. č. 
729 lesní pozemek o výměře 3 343 m2, parc. č. 730 lesní pozemek o výměře 915 m2, parc. 
č. 734 ostatní plocha o výměře 502 m2, parc. č. 739 ostatní plocha o výměře 143 m2, parc. č. 
799/1 lesní pozemek o výměře 17 311 m2, parc. č. 823 trvalý travní porost o výměře 216 m2, 
parc. č. 824 ostatní plocha o výměře 183 m2, parc. č. 825 ostatní plocha o výměře 1 995 m2, 
parc. č. 826 lesní pozemek o výměře 534 m2, parc. č. 827 lesní pozemek o výměře 619 m2, 
parc. č. 834 lesní pozemek o výměře 318 343 m2, jehož součástí je lesní cesta K 
Velkoškolce, parc. č. 835 trvalý travní porost o výměře 447 m2, parc. č. 836 trvalý travní 
porost o výměře 3 186 m2, parc. č. 837 trvalý travní porost o výměře 3 936 m2, parc. č. 838 
trvalý travní porost o výměře 4 504 m2, parc. č. 841 trvalý travní porost o výměře 787 m2, 
parc. č. 842 orná půda o výměře 1 255 m2, parc. č. 843 trvalý travní porost o výměře 
2 224 m2, parc. č. 844 vodní plocha o výměře 1 249 m2, parc. č. 845 lesní pozemek o 
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výměře 2 171 m2, parc. č. 846 trvalý travní porost o výměře 1 991 m2, parc. č. 847 lesní 
pozemek o výměře 631 m2, parc. č. 848 zahrada o výměře 637 m2, parc. č. 850 lesní 
pozemek o výměře 964 m2, parc. č. 854 trvalý travní porost o výměře 1 287 m2, parc. č. 871 
lesní pozemek o výměře 878 m2, parc. č. 873 lesní pozemek o výměře7 814 m2, parc. č. 874 
lesní pozemek o výměře 759 m2, parc. č. 875 lesní pozemek o výměře 100 275 m2, parc. č. 
876/1 lesní pozemek o výměře 152 044 m2, jehož součástí je lesní cesta K Velkoškolce, 
parc. č. 876/3 lesní pozemek o výměře 193 m2, parc. č. 884 ostatní plocha o výměře 
1 371 m2, parc. č. 901 lesní pozemek o výměře 3 896 m2, parc. č. 947 trvalý travní porost o 
výměře 1 000 m2, parc. č. 948 trvalý travní porost o výměře 193 m2, parc. č. 949 ostatní 
plocha o výměře 1 824 m2, parc. č. 952 trvalý travní porost o výměře 2 940 m2, parc. č. 1202 
lesní pozemek o výměře 516 m2, parc. č. 1455/1 ostatní plocha o výměře 813 m2, parc. č. 
1464 lesní pozemek o výměře 3 931 m2, parc. č. 1466 lesní pozemek o výměře 355 m2, 
parc. č. 1492 ostatní plocha o výměře 1 361 m2, parc. č. 1477 lesní pozemek o výměře 
371 m2, parc. č. 1543 lesní pozemek o výměře 2 188 m2, parc. č. 1560 ostatní plocha o 
výměře 2 886 m2, parc. č. 1577 trvalý travní porost o výměře 3 365 m2, parc. č. 1587 ostatní 
plocha o výměře 126 m2, parc. č. 1659 lesní pozemek o výměře 250 m2, parc. č. 1897 lesní 
pozemek o výměře 308 682 m2, parc. č. 1998 vodní plocha o výměře 755 m2, parc. č. 1999 
vodní plocha o výměře 2 256 m2, parc. č. 2022 ostatní plocha o výměře 3 444 m2, parc. č. 
2023 ostatní plocha o výměře 5 897 m2, vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc, parc. č. st. 97 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2, parc. č. 154/3 zahrada o výměře 151 m2, vše v 
k. ú. Loučka u Bílska, obec Loučka, parc. č. 183 ostatní plocha o výměře 97 m2, parc. č. 184 
ostatní plocha o výměře 1 795 m2, parc. č. 195 trvalý travní porost o výměře 7 722 m2, parc. 
č. 232 trvalý travní porost o výměře 626 m2, parc. č. 233 trvalý travní porost o výměře 
309 m2, parc. č. 128/1 lesní pozemek o výměře 579 m2, parc. č. 128/2 lesní pozemek o 
výměře 1 080 m2, parc. č. 128/3 lesní pozemek o výměře 153 m2, parc. č. 174/1 lesní 
pozemek o výměře 1 043 m2, parc. č. 174/2 lesní pozemek o výměře 899 m2, parc. č. 180/1 
lesní pozemek o výměře 9 996 m2, parc. č. 180/2 lesní pozemek o výměře 3 168 m2, parc. č. 
182 lesní pozemek o výměře 536 181 m2, jehož součástí je lesní cesta Za Vláčilem a jehož 
součástí je lesní cesta Ke Kapustě, parc. č. 185/1 lesní pozemek o výměře 327 m2, parc. č. 
185/2 lesní pozemek o výměře 3 920 m2, parc. č. 186/1 lesní pozemek o výměře 9 024 m2, 
parc. č. 186/2 lesní pozemek o výměře 410 m2, parc. č. 186/4 lesní pozemek o výměře 
11 887 m2, parc. č. 188/2 lesní pozemek o výměře 2 676 m2, parc. č. 188/3 lesní pozemek o 
výměře 2 482 m2, parc. č. 192/1 lesní pozemek o výměře 374 502 m2, jehož součástí je lesní 
cesta Vaculíkova, parc. č. 192/5 lesní pozemek o výměře 34 875 m2, parc. č. 193/2 lesní 
pozemek o výměře 3 496 m2, parc. č. 193/3 lesní pozemek o výměře 1 104 m2, parc. č. 
194/1 lesní pozemek o výměře 133 310 m2, jehož součástí je lesní cesta Ke Kapustě,  parc. 
č. 194/2 lesní pozemek o výměře 104 887 m2, parc. č. 203/2 lesní pozemek o výměře 
52 058 m2, parc. č. 210/5 lesní pozemek o výměře 30 902 m2, parc. č. 302 lesní pozemek o 
výměře 9 190 m2, parc. č. 360/7 orná půda o výměře 317 m2, parc. č. 381/1 lesní pozemek o 
výměře 1 700 m2, parc. č. 381/2 lesní pozemek o výměře 91 m2, parc. č. 382/1 lesní 
pozemek o výměře 1 954 674 m2, jehož součástí je lesní cesta Malá propust, Němcův dům, 
jehož součástí je lesní cesta Hraniční, jehož součástí je lesní cesta Roudná a jehož součástí 
je lesní cesta Velká propust – letiště, parc. č. 382/2 lesní pozemek o výměře 327 473 m2, 
jehož součástí je lesní cesta Richtrova, parc. č. 382/3 lesní pozemek o výměře 34 060 m2, 
parc. č. 382/5 lesní pozemek o výměře 405 522 m2, jehož součástí je lesní cesta Hraniční, 
parc. č. 382/6 lesní pozemek o výměře 8 077 m2, parc. č. 383 ostatní plocha o výměře 
4 827 m2, parc. č. 404 lesní pozemek o výměře 403 m2, parc. č. 419/2 lesní pozemek o 
výměře 3 807 m2, parc. č. 420 lesní pozemek o výměře 633 m2, parc. č. 421/1 lesní 
pozemek o výměře 630 m2, parc. č. 422 lesní pozemek o výměře 317 m2, parc. č. 423 lesní 
pozemek o výměře 3 226 m2, parc. č. 424/1 lesní pozemek o výměře 1 883 m2, parc. č. 
424/2 lesní pozemek o výměře 2 140 m2, parc. č. 427 lesní pozemek o výměře 1 000 m2, 
parc. č. 428 lesní pozemek o výměře 1 937 m2, parc. č. 429/1 lesní pozemek o výměře 
2 027 m2, parc. č. 429/2 lesní pozemek o výměře 1 152 m2, parc. č. 430/1 lesní pozemek o 
výměře 779 m2, parc. č. 430/2 lesní pozemek o výměře 590 m2, parc. č. 432 lesní pozemek 
o výměře 1 551 m2, parc. č. 433 lesní pozemek o výměře 1 215 m2, parc. č. 434/1 vodní 
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plocha o výměře 3 603 m2, parc. č. 434/2 lesní pozemek o výměře 1 006 m2, parc. č. 435 
lesní pozemek o výměře 2 783 m2, parc. č. 436 lesní pozemek o výměře 119 m2, parc. č. 
437 lesní pozemek o výměře 525 m2, parc. č. 438 lesní pozemek o výměře 5 242 m2, parc. 
č. 440 ostatní plocha o výměře 881 m2, parc. č. 441 ostatní plocha o výměře 165 m2, parc. č. 
442 ostatní plocha o výměře 2 931 m2, parc. č. 443 ostatní plocha o výměře 158 m2, parc. č. 
444 lesní pozemek o výměře 151 m2, parc. č. 445 ostatní plocha o výměře 291 m2, parc. č. 
447/3 ostatní plocha o výměře 8 517 m2, parc. č. 457/1 ostatní plocha o výměře 619 m2, 
parc. č. 476/3 ostatní plocha o výměře 3 431 m2, parc. č. 477 ostatní plocha o výměře 64 m2, 
parc. č. 503/2 ostatní plocha o výměře 231 m2, jehož součástí je lesní cesta Gentál, parc. č. 
504 ostatní plocha o výměře 928 m2, jehož součástí je lesní cesta Gentál, parc. č. 507 ostatní 
plocha o výměře 468 m2, jehož součástí je lesní cesta Gentál, parc. č.508 ostatní plocha o 
výměře 162 m2, parc. č. 509 ostatní plocha o výměře 349 m2, parc. č. 510 ostatní plocha o 
výměře 212 m2, parc. č. 51 ostatní plocha o výměře 996 m2, vše v k. ú. Mutkov, obec 
Mutkov,  parc. č. 130/168 lesní pozemek o výměře 929 m2 v k. ú. Myslechovice, obec Litovel, 
parc. č. 1076 lesní pozemek o výměře 1 375 m2, parc. č. 1077 lesní pozemek o výměře 
1 353 m2, parc. č. 1078 lesní pozemek o výměře 2 723 m2, parc. č. 1081 lesní pozemek o 
výměře 2 018 m2, parc. č. 1082 lesní pozemek o výměře 4 051 m2, parc. č. 1083 lesní 
pozemek o výměře 4 197 m2, parc. č. 607 lesní pozemek o výměře 4 105 m2, parc. č. 608 
lesní pozemek o výměře 3 779 m2, parc. č. 610/2 lesní pozemek o výměře 1 847 m2, parc. č. 
610/3 lesní pozemek o výměře 784 m2, parc. č. 611/2 lesní pozemek o výměře 2 270 m2, 
parc. č. 613/2 ostatní plocha o výměře 1 005 m2, parc. č. 618 lesní pozemek o výměře 
693 m2, parc. č. 619 lesní pozemek o výměře 973 m2, parc. č. 1074 lesní pozemek o výměře 
2 154 m2, parc. č. 1075 ostatní plocha o výměře 1 503 m2, parc. č. 1079 lesní pozemek o 
výměře 3 625 m2, parc. č. 1080 lesní pozemek o výměře 5 632 m2, parc. č. 1088 ostatní 
plocha o výměře 1 351 m2, parc. č. 1095 ostatní plocha o výměře 607 m2, parc. č. 1096 
trvalý travní porost o výměře 3 263 m2, parc. č. 1098 trvalý travní porost o výměře 1 001 m2, 
parc. č. 1099 ostatní plocha o výměře 3 872 m2, parc. č. 1102/1 ostatní plocha o výměře 
15 593 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, parc. č. 242/1 lesní pozemek o výměře 
2 111 m2, parc. č. 242/2 lesní pozemek o výměře 7 350 m2, části parc. č. 247/1 lesní 
pozemek o výměře 9 683 m2, části parc. č. 247/3 trvalý travní porost o výměře 2 393 m2, 
parc. č. 559 ostatní plocha o výměře 1 356 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, parc. č. 
2873/1 trvalý travní porost o výměře 1 499 m2, parc. č. 2875/2 ostatní plocha o výměře 
496 m2, parc. č. 2876/2 zahrada o výměře 35 m2, parc. č. 2880 zahrada o výměře 502 m2, 
vše v k. ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, parc. č. 327/4 lesní pozemek o výměře 637 
m2, parc. č. 499 lesní pozemek o výměře 4 715 m2, parc. č. 533/1 lesní pozemek o výměře 
12 465 m2, parc. č. 533/2 lesní pozemek o výměře 2 429 m2, parc. č. 533/3 lesní pozemek o 
výměře 996 m2, parc. č. 533/4 lesní pozemek o výměře 2 535 m2, parc. č. 533/14 lesní 
pozemek o výměře 870 m2, parc. č. 563 lesní pozemek o výměře 9 426 m2, parc. č. 1009/1 
ostatní plocha o výměře 1 338 m2, parc. č. 1009/2 ostatní plocha o výměře 403 m2, parc. č. 
1169 ostatní plocha o výměře 177 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, parc. č. 516/9 lesní 
pozemek o výměře 711 m2, parc. č. 516/10 lesní pozemek o výměře 675 m2, parc. č. 516/12 
lesní pozemek o výměře 803 m2, parc. č. 516/13 lesní pozemek o výměře 2 044 m2, vše v 
k. ú. Skrbeň, obec Skrbeň, parc. č. 846 trvalý travní porost o výměře 6 402 m2, parc. č. 847 
lesní pozemek o výměře 429 m2, parc. č. 848 lesní pozemek o výměře 1 299 m2, parc. č. 
849 lesní pozemek o výměře 512 m2, parc. č. 977 trvalý travní porost o výměře 990 m2, parc. 
č. 978 lesní pozemek o výměře 2 730 m2, parc. č. 938/1 lesní pozemek o výměře 10 660 m2, 
části parc. č. 1297/5 trvalý travní porost o výměře 3 231 m2, parc. č. 1297/7 trvalý travní 
porost o výměře 9 000 m2, parc. č. 1297/8 trvalý travní porost o výměře 3 039 m2, parc. č. 
1298 lesní pozemek o výměře 232 m2, parc. č. 1299 lesní pozemek o výměře 568 m2, parc. 
č. 1300 lesní pozemek o výměře 11 371 m2, parc. č. 1301 lesní pozemek o výměře 
6 351 m2, parc. č. 1302/1 lesní pozemek o výměře 33 027 m2, parc. č. 1302/2 lesní pozemek 
o výměře 321 m2, parc. č. 1303 lesní pozemek o výměře 498 m2, parc. č. 1304 lesní 
pozemek o výměře 450 m2, parc. č. 1305 lesní pozemek o výměře 1 359 m2, parc. č. 1357 
lesní pozemek o výměře 292 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, parc. č. 590/16 lesní 
pozemek o výměře 10 257 m2, 590/17 lesní pozemek o výměře 53 m2, parc. č. 590/18 lesní 
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pozemek o výměře 140 m2, parc. č. 590/24 lesní pozemek o výměře 1 852 m2, části parc. č.  
590/31 lesní pozemek o výměře 504 905 m2, jehož součástí je lesní cesta Vodácká, 
pozemek vedený v katastru nemovitostí ve zjednodušené evidenci – parcel původního 
Pozemkového katastru PK parc. č. 590/31 o výměře 11 289 m2, parc. č. 590/109 ostatní 
plocha o výměře 1 853 m2, jehož součástí je lesní cesta Vodácká a jehož součástí je lesní 
cesta Štěrková, parc. č. 590/147 lesní pozemek o výměře 6 008 m2, parc. č. 590/186 lesní 
pozemek o výměře 122 044 m2, vše v k.  ú. Střeň, obec Střeň, části parc. č. 1752/27 lesní 
pozemek (dle GP parc. č. 1752/27 lesní pozemek) o výměře 235 576 m2, parc. č. 1762/13 
trvalý travní porost o výměře 140 m2, parc. č. 1762/14 trvalý travní porost o výměře 181 m2, 
parc. č. 1765/2 trvalý travní porost o výměře 31 m2, parc. č. 1765/3 trvalý travní porost o 
výměře 48 m2, parc. č. 1765/4 trvalý travní porost o výměře 58 m2, parc. č. 1769/6 trvalý 
travní porost o výměře 82 m2, parc. č. 1752/29 lesní pozemek o výměře 15 738 m2, parc. č. 
1752/53 lesní pozemek o výměře 7 424 m2, parc. č. 1752/73 lesní pozemek o výměře 
4 118 m2, vše v k. ú. Štěpánov u Olomouce, obec Štěpánov, parc. č. 365/4 trvalý travní 
porost o výměře 3 070 m2, parc. č. 364/2 lesní pozemek o výměře 1 445 m2, parc. č. 366 
trvalý travní porost o výměře 3 444 m2, parc. č. 367/1 lesní pozemek o výměře 89 045 m2, 
parc. č. 367/4 lesní pozemek o výměře 13 260 m2, parc. č. 367/5 lesní pozemek o výměře 2 
205 m2, parc. č. 367/7 lesní pozemek o výměře 2 155 m2, parc. č. 367/8 lesní pozemek o 
výměře 4 400 m2, parc. č. 368/1 lesní pozemek o výměře 48 597 m2, parc. č. 368/2 lesní 
pozemek o výměře 1 491 m2, parc. č. 369/1 trvalý travní porost o výměře 4 647 m2, parc. č. 
369/4 trvalý travní porost o výměře 824 m2, parc. č. 370 trvalý travní porost o výměře 
27 814 m2, parc. č. 372/2 trvalý travní porost o výměře 14 291 m2, parc. č. 372/8 trvalý travní 
porost o výměře 1 572 m2, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc, parc. č. st. 147 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 1 266 m2, parc. č. 372 trvalý travní porost o výměře 5 573 m2, 
parc. č. 375/1 zahrada o výměře 538 m2, parc. č. 375/2 zahrada o výměře 1 769 m2, parc. č. 
376 zahrada o výměře 231 m2, parc. č. 384/1 trvalý travní porost o výměře 2 183 m2, parc. č. 
607 lesní pozemek o výměře 379 425 m2, jehož součástí je lesní cesta K Jilmu, parc. č. 
608/1 lesní pozemek o výměře 260 861 m2, jehož součástí je lesní cesta Bahna, parc. č. 
608/2 lesní pozemek o výměře 230 726 m2, části parc. č. 608/3 lesní pozemek o výměře 210 
906 m2, parc. č. 608/4 ostatní plocha o výměře 10 871 m2, jehož součástí je lesní cesta 
Šargounská, parc. č. 608/5 ostatní plocha o výměře 5 346 m2, jehož součástí je lesní cesta 
Bahna, části parc. č. 608/6 lesní pozemek (dle GP parc. č. 608/8 ostatní plocha) o výměře 2 
406 m2, jehož součástí je lesní cesta Litovelská, části parc. č. 610/1 lesní pozemek (dle GP 
parc. č. 610/1 lesní pozemek) o výměře 109 889 m2, jehož součástí je lesní cesta Litovelská, 
parc. č. 610/2 ostatní plocha o výměře 3 014 m2, parc. č. 610/3 ostatní plocha o výměře 
1 738 m2, parc. č. 611/1 lesní pozemek o výměře 222 123 m2, parc. č. 611/3 ostatní plocha 
o výměře 1 045 m2, části parc. č. 612/2 lesní pozemek (dle GP parc. č. 612/2 lesní pozemek) 
o výměře 41 539 m2, části parc. č. 612/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 612/3 ostatní plocha) 
o výměře 959 m2, jehož součástí je lesní cesta Bláznivská, parc. č. 613/2 lesní pozemek o 
výměře 169 470 m2, parc. č. 613/4 ostatní plocha o výměře 2 817 m2, jehož součástí je lesní 
cesta Zásecká, části parc. č. 613/5 lesní pozemek (dle GP parc. č. 613/10 ostatní plocha) o 
výměře 1 293 m2, jehož součástí je lesní cesta Litovelská, parc. č. 614 lesní pozemek o 
výměře 112 649 m2, parc. č. 615/1 lesní pozemek o výměře 242 973 m2, jehož součástí je 
lesní cesta Štěrková, části parc. č. 615/2 lesní pozemek o výměře 5 377 m2, parc. č. 615/3 
lesní pozemek o výměře 32 247 m2, parc. č. 615/4 ostatní plocha o výměře 3 115 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Zásecká, parc. č. 615/5 lesní pozemek o výměře 184 090 m2, parc. č. 
615/6 ostatní plocha o výměře 6 011 m2, jehož součástí je lesní cesta Vodácká, parc. č. 
616/4 ostatní plocha o výměře 4 733 m2, jehož součástí je lesní cesta Litovelská, parc. č. 
616/5 ostatní plocha o výměře 3 394 m2, jehož součástí je lesní cesta Litovelská, části parc. 
č. 616/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/6 ostatní plocha) o výměře 1 687 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Litovelská, části parc. č. 616/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/7 
ostatní plocha) o výměře 749 m2, parc. č. 617/1 ostatní plocha o výměře 373 m2, parc. č. 
617/2 vodní plocha o výměře 215 m2, parc. č. 617/3 ostatní plocha o výměře 144 m2, parc. č. 
619 vodní plocha o výměře 48 525 m2, částí parc. č. 620 vodní plocha (dle GP parc. č. 620/2 
vodní plocha o výměře 193 m2 a parc. č. 620/4 vodní plocha o výměře 135 m2) o celkové 
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výměře 328 m2, parc. č. 624 ostatní plocha o výměře 4 212 m2, vše v k. ú. Unčovice, obec 
Litovel, parc. č. 2035/4 lesní pozemek o výměře 585 m2, parc. č. 2082/1 lesní pozemek o 
výměře 310 m2, vše v k. ú. Velká Bystřice, obec Velká Bystřice, pozemku parc. č. st. 147 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 266 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel, jehož součástí 
je budova č. p. 14, rod. dům, pozemku parc. č. 1684/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 
1 075 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, jehož součástí je budova č. 
p. 183, jiná st., pozemku parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2 v k. ú. 
Loučka u Bílska, obec Loučka, jehož součástí je budova bez čp/če, zem. stav., pozemku 
parc. č. 992/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 557 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov, 
jehož součástí je budova bez čp/če, víceúčel, pozemku parc. č. 2355 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 28 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov, jehož součástí je budova bez čp/če, 
jiná st., pozemku parc. č. 2359 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 88 m2 v k. ú. Grygov, 
obec Grygov, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná st., mostu Trojický, umístěného na 
pozemcích parc. č. 616/5 ostatní plocha, parc. č. 616/6 ostatní plocha a parc. č. 620 vodní 
plocha (dle GP parc. č. 620/2 vodní plocha), vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel, mostu U 
Obrázku, umístěného nad pozemkem parc. č. 619 vodní plocha a na pozemcích parc. č. 
616/4 ostatní plocha a parc. č. 616/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel, mostu 
Zásecký, umístěného nad pozemkem parc. č. 619 vodní plocha a na pozemcích parc. č. 
615/4 ostatní plocha a parc. č. 613/4 ostatní plocha, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel, mostu 
Ostrovský, umístěného nad pozemkem parc. č. 621 vodní plocha a na pozemcích parc. č. 
610/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 610/1 lesní pozemek) a parc. č. 608/6 lesní pozemek 
(dle GP parc. č. 608/8 ostatní plocha), vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel, mostu U Tří mostů 
umístěného nad pozemkem parc. č. 1645 vodní plocha a na pozemcích parc. č. 1641 ostatní 
plocha a parc. č. 1636/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad 
Moravou, lávky Vietnamská lávka umístěné nad pozemkem parc. č. 602 vodní plocha v k. ú. 
Střeň, obec Střeň a na  pozemcích parc. č. 1221/4  lesní pozemek v k. ú. Hynkov, obec 
Příkazy, parc. č. 590/22 lesní pozemek a parc. č. 590/23 lesní pozemek, vše v k. ú. Střeň, 
obec Střeň společnosti Lesy města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 3.8.  
 
34. trvá 
na usnesení RMO ze dne 20. 10. 2015 ve věci schválení pachtu pozemků parc. č. 352 ostat. 
pl. o výměře 709 m2, parc. č. 362 ostat. pl. o výměře 1 410 m2, parc. č. 366 ostat. pl. o 
výměře 2 951 m2 a částí pozemků parc. č. 370 ostat. pl. o výměře 1 250 m2 a parc. č. 373 
ostat. pl. o výměře 1 006 m2, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc, pozemků parc. 
č. 643/5 orná půda o výměře 5 280 m2, parc. č. 643/6 orná půda o výměře 3 670 m2, parc. č. 
772/31 orná půda 1 242 m2, parc. č. 772/32 orná půda o výměře 128 m2, parc. č. 1046 ostat. 
pl. o výměře 216 m2, parc. č. 1165/1 ostat pl. o výměře 113 m2 a částí pozemků parc. č. 
1042 ostat. pl. o výměře 122 m2, parc. č. 1084/1 ostat. pl. o výměře 1 126 m2, parc. č. 1119/4 
ostat. pl. o výměře 5 m2, parc. č. 1120/19 orná půda o výměře 10 284 m2 a částí pozemku 
parc. č. 1120/13 orná půda o celkové výměře 1 263 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
Zemědělskému družstvu Slavonín dle důvodové zprávy bod č. 3.9.  
 
35. nesouhlasí 
s obnovením polních cest na pozemcích parc. č. 352 ostat. pl., parc. č. 362 ostat. pl., parc. č. 
366 ostat. pl., parc. č. 370 ostat. pl. a parc. č. 373 ostat. pl., vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, 
obec Olomouc dle žádosti KMČ č. 9 - Nedvězí  dle důvodové zprávy bod č. 3.9.   
 

36. ukládá 
náměstkovi primátora Mgr. Filipu Žáčkovi prověřit možnosti obnovy polních cest v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
T: červen 2016 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

37. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 62 m2 v k. ú. Nemilany, obec 
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Olomouc manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.10.   
 

38. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/53/2011/Plh uzavřené dne 4. 1. 2012 
s panem xxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

39. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 111 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, 
obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod 
č. 3.11. 
 

40. schvaluje 
pacht části pozemku parc. č. 161/1 orná půda 85 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 3.12.   
 

41. schvaluje 
skončení nájmu dle smlouvy o nájmu č. MAJ-EM-NS-Z/35//2010/Hr uzavřené dne 9. 11. 2010 
s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dohodou dle důvodové zprávy bod č. 3.12. 
 

42. nevyhovuje žádosti 
paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o stanovení bezdůvodného obohacení za užívání částí pozemků 
parc. č. 25/4 trvalý travní porost o výměře 190 m2, parc. č. 22/2 ostatní plocha o výměře 328 
m2 a parc. č. 24/1 zahrada o celkové výměře 2 m2, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc ve výši 0,63 Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.13.  
 

43. schvaluje 
změnu náležitostí pachtovní smlouvy uzavírané s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx spočívající 
v povinnosti pachtýře zaplatit propachtovateli za užívání předmětu pachtu za období od 1. 1. 
2014 do dne předcházejícímu dni nabytí účinnosti smlouvy bezdůvodné obohacení ve výši 5,- 
Kč/m2/rok dle důvodové zprávy bod č. 3.13.   
 

44. uděluje 
společnosti Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. souhlas s realizací 
stavebních úprav v budově č.p. 76, obč. vyb., která je součástí pozemku parc. č. st. 97 
zastavěná plocha a nádvoří a v budově bez čp/če, jiná st., která je součástí pozemku parc. č. 
st. 126 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, 
souvisejících se zateplením budov dle přílohy č. 5 v maximální celkové výši  5 258 270,- Kč 
(ke stanovené výši za stavební úpravy bude uplatněna daň z přidané hodnoty ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) na vlastní náklady společnosti Česko Britská 
Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. bez možnosti kompenzace nákladů vynaložených 
na stavební úpravy a případného zhodnocení předmětu nájmu dle důvodové zprávy bod č. 
3.14.                                        
 

45. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 11. 2015, bod programu 2, bod č. 2.10. důvodové zprávy ve věci  
schválení snížení sazby nájemného z nájmu prostoru, prostoru sloužícího podnikání a částí 
objektů ve vlastnictví statutárního města Olomouce za účelem užívání garáže, garážového 
stání pro všechny zóny z 1 100,- Kč/m2/rok na 500,- Kč/m2/rok se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 3.15. 
 

46. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemku parc. č. 103/20 ostatní plocha o výměře 176 m2 v k. ú. Bělidla, obec 
Olomouc, na kterém se nachází zejména stavby ve vlastnictví kupujícího – místní 
komunikace, veřejné osvětlení, vodovod, z vlastnictví společnosti České dráhy, a.s. do 
vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 108 000,- Kč dle důvodové 
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zprávy bod č. 4.1. 
 

47. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 1123/1 
orná půda o výměře 265 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 
48. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 370/5 
zahrada o výměře 96 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

49. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej částí pozemků parc. č. 1651/2 orná půda (dle GP díl „d“) o výměře 38 m2, parc. č. 
1651/3 orná půda (dle GP díl „e“) o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4 orná půda (dle GP díl „f“) 
o výměře 1023 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a části pozemku parc. č. 
1961/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1961/13 ostatní plocha) o výměře 373 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka, a to zejména 
vodovodní přípojka včetně vodovodní šachty, kanalizační přípojka včetně kanalizační šachty 
a přípojka plynu včetně sloupku s hlavním uzávěrem plynu, které nejsou součástí pozemku a 
tudíž nebudou předmětem převodu, společnosti EOLA s. r. o. za kupní cenu ve výši 
1 324 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 4.4.  
 

50. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/136 ostatní plocha) 
o výměře 878 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba 
jiného vlastníka – zejména podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, která 
není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu, společnosti MOLPIR GROUP 
CZ a.s. za kupní cenu ve výši 930 300,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.5.  
 

51. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/135 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 983 m2 a parc. č. 1721/134 ostatní plocha o výměře 2 479 m2) o 
celkové výměře 3 462 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na které se nachází 
stavby, a to zejména rozestavěná stavba výrobního závodu a dlážděná plocha, ve vlastnictví 
kupujícího, a stavba podzemního kabelové vedení NN, která není součástí tohoto pozemku a 
nebude proto předmětem převodu, společnosti GRM Systems s.r.o. za kupní cenu ve výši 
1 332 870,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

52. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města 
Olomouce tak, že dlužník společnost GRM Systems s.r.o. je povinna nabídnout 
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc část pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha (dle 
GP parc. č. 1721/135 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 983 m2 a parc. č. 1721/134 
ostatní plocha o výměře 2 479 m2) o celkové výměře 3 462 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ke koupi za kupní cenu 1 332 870,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě 
(koupěchtivému), respektive je povinen nabídnout překupníkovi statutárnímu městu Olomouc 
výše uvedený pozemek nebo jeho část za kupní cenu 385,- Kč/m2, pokud by jej chtěl zcizit 
třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu určitou do 31. 12. 
2021 dle důvodové zprávy bod č. 4.6.  
 

53. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1199/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, garáž, ve vlastnictví paní 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění 
manželů za kupní cenu ve výši 17.970,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
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54. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 348 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavby, zejména dřevěný plot s podezdívkou, dlážděný vjezd, kanalizační přípojka s 
šachtou ve vlastnictví kupujícího, a stavby jiných vlastníků, zejména nízkotlaký plynovod, 
podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, které nejsou součástí tohoto 
pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a dále stavba vodovodního řadu ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto 
předmětem převodu, panu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 152 500,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 

55. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozovaní vodovodního řadu na pozemku parc. č. 348 
zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 4.8. 
 

56. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1696 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 1126, občanská vybavenost, ve vlastnictví 
kupujícího, spolku Mladí konzervativci, o.s. za kupní cenu ve výši 98 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.9. 
 

57. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti spolku Mladí konzervativci, o.s. o prodej části pozemku parc. č. 95/12 ostatní plocha o 
výměře 287 m2 a částí pozemku parc. č. 95/26 ostatní plocha o celkové výměře 477 m2, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.9. 
 

58. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1699 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba bez čp/če, stavba tech. vybavení, ve vlastnictví 
kupujícího, spolku Mladí konzervativci, o.s. za kupní cenu ve výši 32 000,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.10. 
 

59. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 105/77 ostatní plocha, na kterém se nachází stavba – rozvodná skříň 
NN včetně přípojky NN ve vlastnictví kupujícího a pozemku parc. č. 274 zahrada včetně 
zpevněného povrchu betonovými panely, dlažbou a živicí, na kterém se nachází stavby, 
zejména přístřešek pro kontejnery, oplocení a kanalizace ve vlastnictví kupujícího, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. za kupní cenu ve 
výši 1 174 791,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.11.  
 

60. ukládá 
odboru životního prostředí uzavřít dodatek ke Smlouvě k zajištění péče o parky, rozárium a 
botanickou zahradu ve městě Olomouci uzavřené mezi statutárním městem Olomouc a 
společností Výstavištěm Flora Olomouc, a.s. ze dne 29. 1. 2008, ve znění dodatků č. 1 až 10,  
ve kterém dojde ke zúžení pozemků, na nichž jsou zajišťovány činnosti pro statutární město 
Olomouc o pozemek parc. č. 105/77 ostatní plocha o výměře 150 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, a k úpravě rozsahu prací a cen za údržbu ploch dle důvodové zprávy bod č. 
4.11.   
T: březen 2016 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

61. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. st. 1512/4 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavba - budova bez čp/če, bydlení, ve vlastnictví kupujícího, 
společnosti Výstaviště Flora Olomouc, a.s. za kupní cenu ve výši 992 573,- Kč dle důvodové 
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zprávy bod č. 4.12.  
 

62. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. MAJ-PR-KS/68/2012/Vr uzavřené dne 12. 11. 
2012 se společností Moravia Star Invest s.r.o., kterým dojde k prodloužení termínu pro 
vybudování nebytových prostor mateřské školy v rozsahu jedné třídy o kapacitě max. 28 míst 
včetně vnitřního zázemí, zahrady a včetně potřebného vybavení a současně pro zahájení 
jejího provozu z 1. 9. 2016 na 1. 9. 2022 dle důvodové zprávy bod č. 4.13.   
 

63. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody o parcelaci k pozemkům parc. č. 678/1, parc. č. 678/14, parc. č. 678/15, 
parc. č. 678/16, parc. č. 678/17, parc. č. 678/18, parc. č. 678/19 a parc. č. 678/20, vše orná 
půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx a Mgr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, když součástí dohody o parcelaci je závazek xxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucích darujících a statutárního města Olomouc jako budoucího 
obdarovaného uzavřít darovací smlouvu, na základě které dojde k převodu vlastnického 
práva k částem pozemků parc. č. 678/14 orná půda celkem o výměře 427,82 m2, parc. č. 
678/15 orná půda celkem o výměře 568,18 m2, parc. č. 678/16 orná půda celkem o výměře 
615,57 m2, parc. č. 678/18 orná půda celkem o výměře 414,29 m2, parc. č. 678/19 orná půda 
celkem o výměře 253,02 m2 a parc. č. 678/20 orná půda celkem o výměře 234.38 m2, vše v 
k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na statutární město Olomouc, dle přílohy č. 6 
důvodové zprávy dle důvodové zprávy bod č. 4.14.  
 

64. ukládá 
náměstku primátora Mgr. Filipu Žáčkovi udělit společnosti Simplon  Power s.r.o., IČ 
29460875, se sídlem Hlavní 182/10 783 35 Skrbeň, plnou moc k podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí dle důvodové zprávy bod č. 4.14.  
T: 9. 2. 2016 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

65. preferuje 
aby cena vodného pro koncové odběratele v městských částech Slavonín a Nemilany 
napojené na vodárenský systém Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, bude po dobu 
provozování v letech 2016 - 2020 jednosložková a stejná jako v ostatních městských částech 
v Olomouci dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 
66. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a Mgr. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

67. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2007/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Hotel LAFAYETTE, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.3. 
 

68. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 6 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/36/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností HORNBACH Immobilien HK 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.4. 
 

69. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/3/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Vojenským bytovým družstvem dle 
důvodové zprávy bod č. 5.5. 
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70. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/4/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a Vojenským bytovým družstvem dle 
důvodové zprávy bod č. 5.6. 
 

71. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/9/2008/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx a manžely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
jako budoucími dárci,  dle důvodové zprávy bod č. 5.7. 
 

72. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/10/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností M & M Holding, a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.8.  
 

73. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/24/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové 
zprávy bod č. 5.9. 
 

74. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/11/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností  INTES OLOMOUC, 
spol. s r.o. dle důvodové zprávy  bod č. 5.10. 
 

75. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/1/2012/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností Rezidence na Dlouhé 
Olomouc, spol. s r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.11. 
 

76. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/15/2013/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností ENDL + K a.s. dle důvodové zprávy bod č. 5.12. 
 

77. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/1/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a společností 
Centrum Wellnerova s.r.o. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.13. 
 

78. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/22/2010/Hoa mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a 
společností eg projekt SMETANOVY SADY – PRVNÍ ETAPA, s.r.o. jako dárcem dle 
důvodové zprávy bod č. 5.14. 
 

79. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/2/2011/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností JU-TURN Golf Marketing 
s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 5.15. 
 

80. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-IN-
PS/8/2011/Hoa ve znění dodatku č. 1 uzavřené se společností JU-TURN Golf Marketing 
s.r.o., dle důvodové zprávy  bod č. 5.15. 
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81. souhlasí 
se zpětvzetím námitky odboru majetkoprávního MMOl do řízení o změně stavby před 
dokončením dle důvodové zprávy bod č. 5.16. 
 

82. souhlasí 
s neuplatněním námitky odboru majetkoprávního MMOl do kolaudačního řízení dle důvodové 
zprávy bod č. 5.16. 
 

83. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/9/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a společností  SPZ Reality s. r. o. dle 
důvodové zprávy bod č. 5.17. 
 

84. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
BKS/5/2009/Hoa mezi společností STAFOS - REAL, s.r.o. a statutárním městem Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 5.18. 
 

85. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí darovací smlouvě č. OMAJ-
IM/BDS/000721/2014/Hrb mezi statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným  a 
společností Tech Group a.s. jako budoucím dárcem, dle důvodové zprávy bod č. 5.19. 
 

86. trvá 
na usnesení RMO ze dne 20. 10. 2015 ve věci doporučení ZMO schválit uzavření dodatku č. 
3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/29/2010/Hoa mezi 
statutárním městem Olomouc jako budoucím obdarovaným a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jako budoucími dárci, dle důvodové zprávy bod č. 5.20.  
 

87. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
změnu náležitostí smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodního řadu a 
kanalizace uzavírané se společností DEVELOP BUILDING s.r.o. spočívající ve změně 
termínu pro uzavření darovací smlouvy z 31. 12. 2015 na 31. 12. 2016, dle důvodové zprávy 
bod č. 5.21.  
 

88. ukládá 
odboru majetkoprávnímu MMOl opětovně vyzvat společnost DEVELOP BUILDING s.r.o. 
k uzavření dohody o zániku závazku vzniklého na základě smlouvy o uzavření budoucí 
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/9/2006/Hoa a k uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě 
na stavby vodovodního řadu a kanalizace, dle důvodové zprávy bod č. 5.21. 
T: březen 2016 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

89. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na vodovodní řad DN 100 v k. ú. Nemilany o celkové délce 29 m 
blíže specifikovaný v kolaudačním souhlasu SMOl/ŽP/55/4047/2012/Hu ze dne 16. 10. 2012 
s panem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 5.22. 
 

90. schvaluje 
podání žaloby na nahrazení projevu vůle pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx k uzavření darovací 
smlouvy o převodu vodovodního řadu DN 100 v k. ú. Nemilany o celkové délce 29 m blíže 
specifikovaného v kolaudačním souhlasu SMOl/ŽP/55/4047/2012/Hu ze dne 16. 10. 2012 do 
vlastnictví SMOl, pokud darovací smlouvu pan xxxxxxxxxxxxxxxxx neuzavře do 31. 12. 2015, 
dle důvodové zprávy bod č. 5.22. 
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91. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod 95. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 575/1 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 6.1. 
 

92. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti společnosti RWE GasNet, s.r.o. o změnu náležitosti smlouvy týkající se nákladů na 
údržbu cesty dle důvodové zprávy bod č. 6.1.   
 

93. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti cesty přes  pozemek parc. č. 575/1 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 575/48 ostat. pl. v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

94. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3, bod č. 4.4. důvodové zprávy ve věci 
schválení bezúplatného zřízení služebnosti uložení a provozování tlakové kanalizace na 
pozemcích parc. č. 776/1 orná půda, parc. č. 776/3 orná půda, parc. č. 1157/1 ostatní plocha, 
vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch budovy č.p. 546, rodinný dům, na pozemku 
parc. č. 741/7 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemků parc. č. 741/7 zastavěná plocha a 
nádvoří a parc. č. 741/6 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 6.2. 
 

95. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatné zřízení služebnosti uložení a provozování tlakové kanalizace na pozemcích parc. 
č. 776/1 orná půda, parc. č. 776/3 orná půda, parc. č. 1157/1 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch nemovitých věcí, a to pozemku parc. č. 741/7 
zastavěná plocha nádvoří, jehož součástí je budova s č.p. 546, rodinný dům, a pozemku 
parc. č. 741/6 zahrada, vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 6.2. 
 

96. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku 
parc. č. 24/9 ostat. pl. v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch Občanského sdružení 
Lanové centrum PROUD dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

97. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 1076 ostat. 
pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 1301 zastavěná 
plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1182, stavba občanského vybavení, v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 6.4.   
 

98. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní 
přípojky na pozemku parc. č. 1076 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. st. 1301 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1182, 
stavba občanského vybavení, v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
6.4.  
 

99. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování  podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 192/30 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5. 
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100. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 192/30 ostat. pl. v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.  
 

101. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-
BVB/19/2013/Hr uzavřené dne 13. 9. 2013 se společností ČEZ Distribuce, a. s., kterým dojde 
k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 29. 3. 2016 
na 30. 6. 2019, ke změně úplaty za zřízení věcného břemene z 1 160 200,- Kč bez DPH na 
1 084 800,- Kč bez DPH, kdy ke stanovené výši jednorázové úplaty bude uplatněna daň z 
přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a k vyjmutí pozemků parc. č. 
parc. č. 1967/6, parc. č. 1967/7, vše ostatní plocha, parc. č. 1800/59, parc. č. 1800/61, parc. 
č. 1965/10, parc. č. 1965/13, vše orná půda, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc z 
pozemků dotčených zřízením věcného břemene dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

102. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-
BVB/63/2013/Hr uzavřené dne 24. 9. 2013 se společností ČEZ Distribuce, a. s. a obcí Velký 
Týnec, kterým dojde k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného 
břemene z 11. 6. 2016 na 30. 6. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

103. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-
BVB/20/2013/Hr uzavřené dne 25. 9. 2013 se společností ČEZ Distribuce, a. s. a panem 
Zdeňkem Nádvorníkem, kterým dojde k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o 
zřízení věcného břemene z 11. 1. 2016 na 30. 6. 2019 dle důvodové zprávy bod č. 6.6. 
 

104. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 812/30 orná půda, parc. č. 812/33 orná půda a parc. č. 812/16 orná půda, 
vše v k. ú. Slavonín,  obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.7.  
 

105. revokuje 
usnesení RMO ze dne 15. 1. 2013, bod programu  2., bod 3.22. důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské 
zařízení včetně jeho příslušenství, v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, 
stavebními úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek 
na pozemcích parc. č. 590/4, parc. č. 631/1, parc. č. 256/7, parc. č. 253/3, parc. č. 257/12, 
parc. č. 263/5, parc. č. 254/8, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch  
společnosti SMP Net, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8. 
 

106. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 254/8, parc. č. 257/12, parc. č. 263/5, parc. č. 253/3, parc. č. 256/7, parc. č. 631/1, parc. č. 
590/4, vše ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, ve prospěch společnosti  RWE 
GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.  
 

107. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování  podzemního  komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemku parc. č. 606/1 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.9. 
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108. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního  komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemku parc. č. 606/1 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9. 
 

109. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 480/29 ostat. pl. a parc. č. 815 ostat. pl., vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10. 
 

110. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 264/9 zahrada a parc. č. 284/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, parc. č. st. 303 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova s č. p. 252, 
obč. vyb., parc. č. 296/1, parc. č. 480/29, parc. č. 631/2, parc. č. 792/2 a parc. č. 815, vše 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT 
GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11. 
 

111. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 264/9 zahrada a parc. č. 284/1 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. st. 303 zastavěná plocha a 
nádvoří, jehož součástí je budova s č. p. 252, obč. vyb., parc. č. 296/1, parc. č. 480/29, parc. 
č. 631/2, parc. č. 792/2 a parc. č. 815, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.  
 

112. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. MAJ-PR-
BVB/21/2013/Hr uzavřené dne 29. 3. 2013 se společností MERIT GROUP a.s., kterým dojde 
k prodloužení termínu pro uzavření řádné smlouvy o zřízení věcného břemene z 29. 1. 2016 
na 30. 6. 2017 dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 

113. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 104/3, parc. č. 125/8 a parc. č. 134/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti TwigoNet Europe, SE dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 

114. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 104/3, parc. č. 125/8 a parc. č. 134/1, 
vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti TwigoNet 
Europe, SE dle důvodové zprávy bod č. 6.13. 
 

115. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu  3., bod 4.66. důvodové zprávy ve věci 
schválení  zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na 
pozemcích parc. č. 557/1, parc. č. 590/1, parc. č. 590/2, parc. č. 1062/1, vše ostat. pl., v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.14. 
 

116. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích,  parc. 
č. 590/1, parc. č. 590/2, parc. č. 1062/1, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.  
 



 28 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 2. 
 

 

3 Dlouhodobá koncepce hospodaření s nemovitým majetkem ve 
vlastnictví SMOl na období 2016 - 2018 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 
2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Dlouhodobou koncepci hospodaření s nemovitým majetkem ve vlastnictví SMOl 
na  období 2016 - 2018 
 

3. ukládá 
po projednání s dotčenými subjekty předložit návrh koncepce zastupitelstvu města 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
 

 

4 Zdroje pitné vody pro Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. podporuje 
obnovení původních limitů odběrů podzemní vody dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka a náhradníka Ing. Jaromíra Czmera účastnit se na 
dalším jednání v této věci s CHKO LP a městem Litovel, které by se mělo uskutečnit ve 49. 
týdnu t.r. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 

5 Majetkoprávní záležitosti odboru investic 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu. 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN a NN na pozemcích parc. č. 451/18 ostat. pl., parc. č. 
451/34 ostat. pl., parc. č. 451/35 ostat. pl., parc. č. 451/26 ostat. pl.,  parc. č. 451/52 ostat. pl., 
parc. č. 444/2 ostat. pl., parc. č. 451/35 ostat. pl., parc. č. 443/3 orná půda, parc. č.443/5, 
parc. č. 443/6 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
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Distribuce, a.s. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši 
dle důvodové zprávy. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, provozování, 
údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení na pozemcích parc. č. 451/52 ostat. 
pl., parc. č. 496/2 ostat. pl., parc. č. 496/8 ostat. pl., parc. č. 443/3 orná půda, parc. č.496/5, 
parc. č. 496/4 ostat. pl. a parc.č. 496/3 ostat.pl., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  Služebnost bude zřízena 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti spočívající v umístění a 
provozování stezky pro pěší se zábradlím na části pozemku parc.č. 144 v k.ú. Olomouc-
město, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle upravené 
důvodové zprávy. 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1947/2 ostatní plocha o výměře 116 m2 v k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy. 
 

6. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1947/4 ostatní plocha o výměře 72 m2 v k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxxxxxxxxx a 
statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy. 
 

7. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1947/5 ostatní plocha o výměře 149 m2 v k.ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví paní  xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši dle důvodové zprávy. 
 

8. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření  budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 42/1 orná půda o výměře cca 
11 m2 v k.ú. Klášterní Hradisko, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření 
Střední školy zemědělské a zahradnické. převod do vlastnictví statutárního města Olomouc. 
 

9. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření budoucí kupní smlouvy na části pozemků parc.č. 36/4 ostatní plocha a parc.č. 41/1 
ostatní plocha o výměře cca 62 m2, oba v k.ú. Klášterní Hradisko, které jsou ve vlastnictví 
České republiky, právo hospodaření s majetkem státu náleží Vojenské nemocnici Olomouc, 
převod do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy. 
 

10. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc.č. 590/23 lesní pozemek a parc.č. 590/22 
lesní pozemek o výměře 129 m2, oba v k.ú. Střeň, které jsou ve vlastnictví České republiky, 
právo hospodařit s majetkem státu náleží Lesům České republiky. na dobu určitou a 
za nájemné ve výši dle důvodové zprávy. 
 

11. schvaluje zveřejnění záměru 
darovat část pozemku parc.č. 1232/12 ostatní plocha o výměře 93 m2 v k.ú. Slavonín, obec 
Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Olomouce jako dárce a darován bude 
do vlastnictví Olomouckého kraje jako obdarovaného. 
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Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 
 

6 Veřejná zakázka č. 15109 - Ulice 1. máje - rekonstrukce 
tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí - zahájení, 
komise - revokace 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. revokuje 
část 1 bodu 5 usnesení Rady města Olomouce ze dne 20.10.2015. 
 
2. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. změny podmínek zadávacího řízení. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 
 

 

7 Veřejná zakázka č. 15149 - WiFi na Horním náměstí II - 
schválení způsobu zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem "WiFi na Horním náměstí II", archivní číslo 15149. 
 

2. schvaluje 
v souladu s článkem 9 vnitřního předpisu č. 1/2013 přímé zadání jednomu dodavateli. 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 6. 1. 
 

 

8 Rozpočtové změny roku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 - část A a část B 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2015 dle důvodové zprávy  - část A 
 
3. ukládá 
a) seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 
2015 dle důvodové zprávy - část A 
b) předložit Zastupitelstvu města Olomouce ke schválení rozpočtovou změnu roku 2015 dle 
důvodové zprávy - část B 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
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9 Směnečný program 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. souhlasí 
s přijetím směnečného programu ve výši 250 mil. Kč dle varianty B) 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
přijetí směnečného programu ve výši 250 mil. Kč dle varianty B) 
 
4. doporučuje zastupitelstvu města 
pověřit náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA,  podpisem smluvní dokumentace 
související s přijetím směnečného programu 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 

10 OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na rok 2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu včetně návrhu obecně závazné vyhlášky 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
OZV o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2016. 
 

3. ukládá 
1. náměstkovi primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA, předložit výše citovanou vyhlášku na 
zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 

11 Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu zvolit 
v souladu se zák. č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní  správě soudů a 
o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), přísedící Okresního soudu 
v Olomouc pro funkční období 2016 - 2020 dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
předložit návrh na zvolení přísedících Okresního soudu v Olomouci dle důvodové zprávy na 
nejbližší zasedání ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 10. 
 

 

12 Podnět k návrhu zadání ÚP Křelov - Břuchotín 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
vedoucímu odboru koncepce a rozvoje ihned uplatnit podnět dle důvodové zprávy 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
 

 

13 Petice pro výstavbu dětského hřiště Holice- jih 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
odpovědět petentům v intencích dle důvodové zprávy 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 

14 Dětské hřiště Čechovy sady 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
předloženou studii úprav dětského hřiště 
 

 

3. schvaluje 
zpracování DPS dle bodu 4 důvodové zprávy 
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4. ukládá 
odboru ekonomickému ve spolupráci s odborem investic podpis předběžné řídící kontroly 
k vystavení objednávky dle důvodové zprávy 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

5. schvaluje 
pro další postup přípravy dětských hřišť požadavek oddělení realizace odboru investic, 
obsažený v důvodové zprávě 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 
 

15 Kačení ulice - komunikace a kanalizace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
další postup dle bodu B) důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru investic postupovat dle bodu B) důvodové zprávy 
T: listopad 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 

16 Závěrečné vyúčtování dotovaných projektů 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povinnostmi a odpovědností za jejich plnění uvedenými v kapitole C. důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu MŠ Svatoplukova 11 po dobu 5 let ode dne 
finančního ukončení projektu dle bodu C.1.1.a) důvodové zprávy 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

4. ukládá 
zajistit udržitelnost výstupů a výsledků projektu Za školou, Lindnerova - rekonstrukce 
komunikace a IS po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu dle bodu C.1.1.a) 
důvodové zprávy 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
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5. ukládá 
nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu MŠ Svatoplukova 11 
s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně z finančních prostředků poskytnutých 
z dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento majetek ani jeho části žádnými 
majetkovými právy třetích osob, včetně zástavního práva, dle bodu C.1.1.b) důvodové zprávy 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

6. ukládá 
nakládat po dobu 5 let ode dne finančního ukončení projektu Za školou, Lindnerova - 
rekonstrukce komunikace a IS s veškerým majetkem získaným byť i jen částečně 
z finančních prostředků poskytnutých z dotace s péčí řádného hospodáře a nezatěžovat tento 
majetek ani jeho části žádnými majetkovými právy třetích osob, včetně zástavního práva, dle 
bodu C.1.1.b) důvodové zprávy 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

7. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů 
- MŠ Svatoplukova 11 
- Za školou, Lindnerova - rekonstrukce komunikace a IS 
 a jejich financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl 
dle bodu C.1.2.a) důvodové zprávy 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

8. ukládá 
uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací projektů 
- MŠ Svatoplukova 11 
- Za školou, Lindnerova - rekonstrukce komunikace a IS 
 a jejich financováním po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby příjemci na účet SMOl 
dle bodu C.1.2.a)-e) důvodové zprávy 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

9. ukládá 
zrušit zvláštní účty č. 5868562/0800 a 5232142/0800 dle důvodové zprávy 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 

17 Bikepark - dodatek Smlouvy o poskytnutí dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace individuální projekt 
CZ.1.12/2.1.00/28.01437 Bikepark - Olomouc 
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3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu Dodatku č.2 Smlouvy o poskytnutí dotace na 
individuální projekt CZ.1.12/2.1.00/28.01437 Bikepark - Olomouc 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 16. 
 

 

18 Strategie ITI Olomoucké aglomerace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 
Stanovisko Ministerstva životního prostředí k návrhu koncepce (č.j.: 71774/ENV/15) ze dne 
14.10.2015, uvedené v příloze č. 5 důvodové zprávy. 
 

3. schvaluje 
Strategii ITI Olomoucké aglomerace uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit Strategii ITI Olomoucké aglomerace, uvedenou v příloze č. 1 důvodové zprávy, v 
souladu s vydaným Stanoviskem MŽP (Č.j.: 71774/ENV/15) a vyhotoveným Prohlášením - 
odůvodněním dle § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001, uvedenými v příloze č. 5 a 6 důvodové 
zprávy. 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města 
uložit Radě města Olomouce povinnost zveřejnění schválené koncepce, prohlášení - 
odůvodnění dle § 10g odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. a opatření pro zajištění sledování a 
rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h zákona č. 100/2001 
Sb. do 7 pracovních dnů. 
 

6. ukládá 
odboru evropských projektů MMOl zajistit sledování a rozbor vlivů schválené koncepce na 
životní prostředí a veřejné zdraví a dalších povinností plynoucí z § 10h zákona o posuzování 
vlivů na životní prostředí. 
T: prosinec 2023 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

7. schvaluje 
návrh složení Řídicího výboru ITI pro realizaci Strategie ITI Olomoucké aglomerace. 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 

19 Nákup tramvají 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle bodu 4 důvodové zprávy 
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3. souhlasí 
se složením projektového týmu dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 

20 Audit hlavních pokladen SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
realizovat navrhovaná nápravná opatření dle části IV. B. předložené Zprávy č. 24/2015 o 
zjištěních z vykonaného auditu 
T: 9. 2. 2016 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 19. 
 

 

21 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. 
pololetí 2016 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 20. 
 

 

22 Rekapitulace oprav komunikací 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 21. 
 

 

23 Lávka Václavkova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postupovat dle možnosti D důvodové zprávy 
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 22. 
 

 

24 Označení vlastníka 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
pravidla pro přidělování označení vlastníka 
 

3. schvaluje 
přidělení označení dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 23. 
 

 

25 Karty typu D 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení karet typu D dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 24. 
 

 

26 Smlouva s TWIN TRANS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dodatek č.5 smlouvy s TWIN TRANS s.r.o. 
 

3. ukládá 
podepsat dodatek č.5 smlouvy s TWIN TRANS s.r.o. 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 26. 
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27 Povolení výjimky - pěší zóna 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s povolením výjimky dle upravené přílohy důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 27. 
 

 

28 Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na 
období 2015 - 2020 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zněním Koncepce rozvoje školství statutárního města Olomouce na období 2015 - 2020 
dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Koncepci rozvoje školství statutárního města 
Olomouce na období 2015 - 2020 dle přílohy důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
předložit Koncepci ke schválení na jednání Zastupitelstva města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 

29 Zásady řízení příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
2. schvaluje 
Zásady řízení příspěvkových organizací - škol,  jejichž zřizovatelem je statutární město 
Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
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30 Aktualizace odpisových plánů majetku roku 2015 a plán 
odpisů majetku na rok 2016 příspěvkových organizací - škol, 
jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
aktualizaci odpisových plánů majetku roku 2015 příspěvkových organizací - škol dle přílohy 
důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
plány odpisů majetku na rok 2016 příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové 
zprávy 
 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací - škol 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 

31 Odměny ředitelů příspěvkových organizací - škol za 2.pololetí 
2015 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
odměny ředitelům příspěvkových organizací - škol dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat ředitele škol o přijatém usnesení 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 31. 
 

 

32 Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s Dodatkem č.3 zřizovací listiny ZŠ Komenium Olomouc, 8.května 29, Dodatkem č.4 zřizovací 
listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Demlova 18, Dodatkem č.7 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, 
Svatoplukova 11, Dodatkem č.6 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc, Nedvědova 17, 
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Dodatkem č.7 zřizovací listiny ZŠ a MŠ Olomouc - Nemilany, Raisova 1, Dodatkem č.4 
zřizovací listiny MŠ Olomouc, Wolkerova 34 dle příloh důvodové zprávy 
 

3. doporučuje 
Zastupitelstvu města Olomouce schválit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - 
škol  dle bodu 2 tohoto usnesení 
 

4. ukládá 
předložit Dodatky zřizovacích listin příspěvkových organizací - škol ke schválení 
Zastupitelstvu města Olomouce 
T: zasedání ZMO 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 32. 
 

 

33 Stanovisko statutárního města Olomouc ke zřízení soukromé 
mateřské školy 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. vydává 
kladné stanovisko ke zřízení soukromé mateřské školy dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
 

 

34 Zoo Olomouc - výstavba trafostanice 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s výstavbou trafostanice dle důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
ředitele Zoo Olomouc k realizaci projektu dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
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35 Vyhlášení programů na poskytování dotací a individuálních 
dotací 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vyhlášení programu na poskytování dotací "Propagace města Olomouce prostřednictvím 
významných aktivit" 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 35. 
 

 
 

36 Stanovení termínu a návrh programu 7. zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. stanovila 
- termín konání 7. zasedání ZMO: na středu 16.12. 2015 od 9.00 hodin 
- místo konání 7. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova 
10, Olomouc 
 

3. schvaluje 
návrh programu 7. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 36. 
 

 

37 Bytové záležitosti - prodloužení nájemní smlouvy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu  
 

2. souhlasí 
s prodloužením nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou na 2 roky s nájemcem: 
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, U Letiště 6, Olomouc  
dle důvodové zprávy bod 1)  
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 37. 
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38 Bytové záležitosti DPS 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxx na byt v DPS Přichystalova 66, dle 
předložené důvodové zprávy 
 
3. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy s paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx na bezbariérový byt v ul. Družební 4, 
dle předložené důvodové zprávy 
 
Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 

 

39 Sběr textilu - Dodatek č. 2 ke smlouvě 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č. 2  ke smlouvě dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
podepsat Dodatek č. 2  ke smlouvě dle důvodové zprávy 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 39. 
 

 

40 Veletrhy a prezentace cestovního ruchu v roce 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 
2. schvaluje 
účast na veletrzích a prezentacích cestovního ruchu v roce 2016 dle předložené důvodové 
zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
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41 Návrh dodatku č.1 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace 
Moravské divadlo Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Moravské divadlo Olomouc, p.o.  
 

3. ukládá 
předložit ZMO ke schválení dodatek č. 1 Zřizovací listiny MDO, p.o. 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 41. 
 

 

42 Organizační záležitosti - smlouvy o výpůjčce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
uzavření smlouvy o výpůjčce mezi SMOl a Vlastivědným muzeem v Olomouci a smlouvy 
o výpůjčce mezi SMOl a Muzeem umění Olomouc dle přiložené důvodové zprávy s účinností 
od 1. 1. 2016  do 31. 12. 2016 
 
3. ukládá 
tajemníkovi MMOl podepsat smlouvy o výpůjčce 
T: 21. 12. 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 42. 
 

 

43 Organizační záležitosti - "Vnitřní předpis o zajištění havarijní 
služby statutárního města Olomouce" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
"Vnitřní předpis o zajištění havarijní služby statutárního města Olomouce" dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2016 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 42. 1. 
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44 Jednání jediného akcionáře 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
rozhodnutí jediného akcionáře akciových společností Technické služby města Olomouce, a. 
s., Dopravní podnik města Olomouce, a. s., Výstaviště Flora Olomouc, a. s., Správa 
nemovitostí Olomouc, a. s. a Lesy města Olomouce, a. s. 
 

3. ukládá 
primátorovi města Olomouce doc. Mgr. Antonínu Staňkovi, Ph.D., vydat rozhodnutí jediného 
akcionáře při výkonu působnosti valné hromady dle příloh důvodové zprávy 
T: 21. 12. 2015 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 44. 

 
 

45 Změna platového předpisu u ředitelů příspěvkových 
organizací , jejichž zřizovatel je Statutární město Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženu důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
změnu platových předpisů u ředitelů příspěvkových organizací, dle nařízení vlády č. 278/2015 
Sb. 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkových organizací 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 45. 
 

 
 

46 Partnerství statutárního města Olomouc v projektu Univerzity 
Palackého v Olomouci 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s partnerstvím statutárního města Olomouc v projektu Univerzity Palackého v Olomouci, 
Cyrilometodějské teologické fakulty dle důvodové zprávy 
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3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení nositele projektu 
T: 21. 12. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 46. 
 

 

47 VFO - závěrečná monitorovací zpráva 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s postupem dle varianty a) důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
řešit rozpory s TDI dle důvodové zprávy 
T: únor 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 48. 
 

 
 
 
 
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.   v. r.                             JUDr. Martin Major, MBA  v. r.  
primátor města Olomouce     1. náměstek primátora 
 
 

 


