
 

USNESENÍ 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 20. 3. 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 Schválení programu 3. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

upravený návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1.; hlasování č. 4 
 
 

2 On-line přenosy ze zasedání ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

pořizování on-line přenosů ze svých zasedání počínaje zasedáním dne 20. 3. 2015 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 1. 1.; hlasování č. 2 a 6 
 
 

3 Natáčení 30 minutového záznamu ze zasedání ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. souhlasí 

s natáčením 30 minutového záznamu ze zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
studentkami UP Olomouc v době od 9:15 do 9:45 hodin. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. 2.; hlasování č. 3 
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4 Kontrola usnesení ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

informace o plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 

termíny plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 2.; hlasování č. 7 
 
 
 

5 Prezentace ME ve fotbale do 21 let 2015 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

vystoupení zástupců UEFA a FAČR 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 3.; hlasování č. 8 
 
 
 

6 Majetkoprávní záležitosti 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, jehož součástí je budova č. p. 200, Dolní náměstí 2, bytový dům, po 
jednotkách vymezených dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, takto: 
- jednotku č. 200/104, ateliér, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 865/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.746.770,- Kč, 
- jednotku č. 200/6, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 835/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 1.654.709,- Kč, 
- jednotku č. 200/7, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 777/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.864.590,- Kč, 
- jednotku č. 200/11, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1030/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 2.205.108,- Kč, 
- jednotku č. 200/101, jiný nebytový prostor, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
4012/18078 na společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou 
metodou, 
- jednotku č. 200/102, jiný nebytový prostor, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
3201/18078 na společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou 
metodou, 
- jednotku č. 200/1, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 569/18078 na 
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společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/2, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 796/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/3, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 752/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/4, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1304/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/5, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 577/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou,  
- jednotku č. 200/8, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1355/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou, 
- jednotku č. 200/9, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 518/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou.    
- jednotku č. 200/10, byt, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 627/18078 na 
společných částech shora uvedené nemovité věci obálkovou metodou dle důvodové 
zprávy bod č. 1.5. 
 

2. schvaluje 

ponechání jednotky vymezené dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to: 
jednotky č. 200/103, ateliér, v domě  č. p. 200, Dolní náměstí 2, který je součástí 
pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc, v majetku statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

3. schvaluje 

zřízení služebnosti zřízení, umístění, provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže 
(resp. demontáže) a modernizace tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, 
vedení el. energie a připojení na kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody, 
odkouření vč. komínové cesty a na odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby 
a rozvodu tepelné energie k jednotkám č. 200/1, č. 200/2, č. 200/3, č. 200/4, č. 
200/5, č. 200/6, č. 200/7, č. 200/8, č. 200/9, č. 200/10, č. 200/11, č. 200/101, č. 
200/102, č. 200/103, č. 200/104, přičemž obsahem služebnosti je přístup a užívání 
společných prostor budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a služebnosti 
stezky k jednotkám č. 200/1, č. 200/2, č. 200/3, č. 200/4, č. 200/5, č. 200/6, č. 200/7, 
č. 200/8, č. 200/9, č. 200/10, č. 200/11, č. 200/101, č. 200/102, č. 200/103, č. 
200/104, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti podloubím 
budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního města 
Olomouce, dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

4. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění, 
provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace 
tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na 
kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na 
odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie k 
jednotce č. 200/6, přičemž obsahem služebnosti je přístup a užívání společných 
prostor budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a služebnosti stezky jednotce č. 
200/6,  přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti podloubím 
budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a 
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nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního města 
Olomouce s manželi xxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

5. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění, 
provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace 
tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na 
kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na 
odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie k 
jednotce č. 200/7, přičemž obsahem služebnosti je přístup a užívání společných 
prostor budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a služebnosti stezky jednotce č. 
200/7, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti podloubím 
budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního města 
Olomouce s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

6. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění, 
provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace 
tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na 
kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na 
odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie k 
jednotce č. 200/11, přičemž obsahem služebnosti je přístup a užívání společných 
prostor budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a služebnosti stezky jednotce č. 
200/11, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti podloubím 
budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního města 
Olomouce s manželi xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

7. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebností zřízení, umístění, 
provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace 
tepelného zdroje, tepelných rozvodů a technologií, vedení el. energie a připojení na 
kanalizaci, přípojku zemního plynu, studené vody, odkouření vč. komínové cesty a na 
odběrné tepelné zařízení domu za účelem výroby a rozvodu tepelné energie k 
jednotce č. 200/104, přičemž obsahem služebnosti je přístup a užívání společných 
prostor budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, a služebnosti stezky jednotce č. 
200/104, přičemž obsahem služebnosti je zajištění průchodu veřejnosti podloubím 
budovy č. p. 200, která je součástí pozemku parc. č. st. 621 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Olomouc–město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního města 
Olomouce s xxxxxxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

8. bere na vědomí 

důvodovou zprávu a schvaluje ponechání pozemku parc. č. 454 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc, jehož součástí je zejména budova č. p. 
23, Štěpánovská 10, bydlení, v majetku statutárního města Olomouce, dle důvodové 
zprávy bod č. 1.6. 
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9. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 514/1, byt, v 
domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 
541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemcům xxxxxxxxxx 
a xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 522.964,- Kč. Součástí předmětné jednotky 
je spoluvlastnický podíl o velikosti 4033/185835 na společných částech nemovité 
věci, dle důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 

10. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 515/6, byt, v 
domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 
541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 689.851,- Kč.  Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický 
podíl o velikosti 5320/185835 na společných částech nemovité věci, dle důvodové 
zprávy bod č. 1.7. 
 

11. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 514/6, byt, v 
domě č. p. 513, 514, 515, Synkova 11, 13, 15, který je součástí pozemku parc. č. st. 
541 zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Lazce, obec Olomouc, nájemci xxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 953.992,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický 
podíl o velikosti 7357/185835 na společných částech předmětné nemovité věci, dle 
důvodové zprávy bod č. 1.7. 
 

12. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 22636/23370 na pozemku parc. č. st. 611 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Neředín, obec Olomouc, na kterém se nachází 
budova č. p. 535, Jílová 14, ve spoluvlastnictví kupujících, za kupní cenu celkem ve 
výši 468.024,- Kč do podílového spoluvlastnictví kupujících, a to: 
–  podíl o velikosti 556/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 11.500,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– ideální 1/2 podílu o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 7.588,- Kč a ideální 1/2 podílu  
o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 7.588,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
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– podíl o velikosti 794/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 16.420,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši  15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.176,- Kč, 
– ideální 1/2 podílu o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 7.588,- Kč a ideální 1/2 podílu o velikosti 734/23370 shora 
uvedené nemovité věci xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 7.588,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci xxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15.176,- Kč, 
– podíl o velikosti 734/23370 shora uvedené nemovité věci do SJM xxxxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15.176,- Kč, dle důvodové zprávy bod č. 1.9. 
 

13. schvaluje 

prodej ideálního podílu o velikosti 608/21960 na pozemku parc. č. st. 1042/1 
zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc. č. st. 1042/2 zastavěná plocha a 
nádvoří, oba v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného 
vlastníka – budova č. p. 893, 894, tř. Svornosti 48, 50, která není součástí těchto 
pozemků a nebude proto předmětem převodu, do podílového spoluvlastnictví 
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kupujících, a to ideální podíl o velikosti 304/21960 shora uvedených pozemků panu 
xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.466,- Kč a ideální podíl o velikosti 304/21960 
shora uvedených pozemků paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 10.465,- Kč, dle 
důvodové zprávy bod č. 1.10. 
 

14. revokuje 

své usnesení ze dne 15. 9. 2014, bod 6, část 6, ve věci schválení prodeje části 
pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha (dle GP díl ,,a“) o výměře 213 m2 a části 
pozemku parc. č. 647/3 ostatní plocha (dle GP díl ,,b“) o výměře 74 m2, vše v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc, za kupní cenu celkem ve výši 394.000,- Kč společnosti 
STEVA trading s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 

15. revokuje 

své usnesení ze dne 15. 9. 2014, bod 6, část 7, ve věci schválení zřízení služebnosti 
přístupu a užívání pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 2048-304/2014, přičemž obsahem 
služebnosti je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. 
demontáž) a modernizace veřejného osvětlení a přívodních kabelů elektrické energie 
(na pozemku se nachází 1x svítidlo včetně přívodních a odvodních kabelů), ve 
prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 

16. schvaluje 

zřízení služebnosti přístupu a užívání pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha (dle GP 
č. 2041-243/2014 pozemek parc. č. 637/5 ostatní plocha) v k. ú. Nová Ulice, obec 
Olomouc tak, jak je vyznačeno v GP č. 2048-304/2014, přičemž obsahem 
služebnosti je zřízení, umístění, provoz, kontrola, oprava, údržba, montáž (resp. 
demontáž) a modernizace veřejného osvětlení a přívodních kabelů elektrické energie 
(na pozemku se nachází 1x svítidlo včetně přívodních a odvodních kabelů), ve 
prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 

17. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 637/4 ostatní plocha (dle GP díl ,,a“) o výměře 213 m2, 
jehož součástí je veřejná účelová komunikace a části pozemku parc. č. 647/3 ostatní 
plocha (dle GP díl ,,b“) o výměře 74 m2, jehož součástí je veřejná účelová 
komunikace, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc za kupní cenu celkem ve výši 
394.000,- Kč společnosti STEVA trading s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 1.11. 
 

18. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 462/1 ostatní plocha o výměře 6 m2 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

19. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 784/8 zahrada o výměře 519 m2 
v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

20. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 393/3 ostatní plocha o výměře 
400 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

21. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 170/28 orná půda v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
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22. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 637 ostatní plocha o výměře 20 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

23. nevyhovuje žádosti 

společnosti SELP Servis, s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 502 ostatní plocha v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.6. 
 

24. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 338/3 zahrada o výměře 233 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

25. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxx o prodej části pozemku parc. č.  633/1 ostatní plocha o výměře 67,5 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

26. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxx o prodej prostoru o celkové výměře 33,49 m2 v 1. NP budovy  
č. p. 889, byt. dům, ul. Masarykova č. o. 3, která je součástí pozemku parc. č. st. 790 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod č. 2.9. 
 

27. nevyhovuje žádosti 

společnosti MERIT REAL a.s. o prodej částí pozemků parc. č. 624/22 ostatní plocha 
o výměře 116 m2 a parc. č. 624/4 ostatní plocha o celkové výměře 40 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

28. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 560 ostatní plocha o výměře 
19 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

29. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 545/2 zahrada o výměře 122 m2 
v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

30. schvaluje 

koupi pozemku parc. č. 235/77 ostatní plocha o výměře 411 m2 v k. ú. Povel, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího - komunikace, 
vodovod a kanalizace, a dále pak distribuční soustava ve vlastnictví společnosti ČEZ 
Distribuce, a.s. a horkovodní přípojky ve vlastnictví společnosti Veolia Energie ČR, 
a.s., které nejsou součástí pozemku a nebudou proto předmětem převodu, z 
vlastnictví společnosti K – STAV stavební a.s. do vlastnictví statutárního města 
Olomouce za kupní cenu ve výši 605,- Kč včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 
2.13. 
 

31. schvaluje 

uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene č. 
MAJ-PR-KS/38/2012/S, kterým dojde k prodloužení termínu pro předložení 
kolaudačního souhlasu na 2 bytové domy o celkové kapacitě 29 bytových jednotek 
vybudované na pozemku parc. č. 51/1 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, obec 
Olomouc z 30. 4. 2015 na 31. 10. 2016, dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
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32. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 9. 11. 2011, bod programu 3, bod 20 důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje pozemku parc. č. 659/19 ostat. pl. o výměře 186 m2, části 
pozemku parc. č. 652/1 lesní pozemek o výměře 201 m2 (dle GP díl „c“) a části 
pozemku parc. č. 779/1 ostat. pl. o výměře 20 m2 (dle GP díl „d“), vše v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc Povodí Moravy, s.p. za kupní cenu ve výši 206 500,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

33. schvaluje 

darování pozemku parc. č. 659/19 ostatní plocha a části pozemku parc. č. 652/1 
lesní pozemek (dle GP díl „c“) o výměře 201 m2, vše v k. ú. Chomoutov, obec 
Olomouc, na kterých se nachází stavba jiného vlastníka, inženýrská síť – nadzemní 
kabelové vedení VN, která není součástí těchto pozemků a nebude proto předmětem 
převodu, a stavba protipovodňové hráze ve vlastnictví obdarovaného, z vlastnictví 
statutárního města Olomouce do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

34. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 457/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 457/7 ostatní 
plocha) o výměře 34 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na které se nachází stavby, 
zejména stavba schodiště a zpevněná plocha ve vlastnictví pana xxxxxxxxx a stavba 
jiného vlastníka - podzemní telekomunikační kabelové vedení, které nejsou součástí 
tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a to ideální podíl 1/2 shora 
uvedené nemovité věci panu xxxxxx za kupní cenu ve výši 19 021,- Kč a ideální podíl 
1/2 shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 19 021,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

35. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 5/8 ostatní plocha (dle GP parc. č. 5/59 ostatní plocha) 
o výměře 2 189 m2 v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na které se 
nachází rozestavěná stavba objektu k bydlení a občanské vybavenosti ve vlastnictví 
kupujícího, společnosti K – stav stavební a.s. za kupní cenu ve výši 3 327 280,- Kč 
včetně DPH, dle důvodové zprávy bod č. 2.19. 
 

36. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 313/3 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavby, zejména  dlážděný chodník, zděný sloupek s plynoměrem, přípojka 
vody, přípojka plynu, kanalizační přípojka ve vlastnictví paní Zdeňky Zaoralové a 
stavba jiného vlastníka - telekomunikační vedení a podzemní vedení NN, které 
nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, manželům 
xxxxxxxxxxxxxxxx, do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 48.500,- Kč, 
dle důvodové zprávy bod č. 2.20. 
 

37. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 57 důvodové zprávy ve věci 
schválení směny části pozemku parc. č. 118/36 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 
118/59 trvalý travní porost) o výměře 61 m2 a části pozemku parc. č. 130/4 orná 
půda (dle GP parc. č. 130/40 orná půda) o výměře 50 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxx, na kterých se nachází stavby 
jiného vlastníka, zejména komunikace, která není součástí těchto pozemků a nebude 
proto předmětem převodu, za části pozemků parc. č. 118/1 trvalý travní porost (dle 
GP díl „c“) o výměře 410 m2, parc. č. 124/1 trvalý travní porost (dle GP díl „b“) 
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o výměře 1 369 m2 a parc. č. 130/13 orná půda (dle GP díl „a“) o výměře 324 m2, 
vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce, s tím, 
že manželé xxxxxxxxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc doplatek cenového 
rozdílu ve výši 12 920,- Kč, dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 

38. schvaluje 

směnu části pozemku parc. č. 118/36 trvalý travní porost (dle GP parc. č. 118/59 
trvalý travní porost) o výměře 61 m2 a části pozemku parc. č. 130/4 orná půda (dle 
GP parc. č. 130/40 orná půda) o výměře 50 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve 
společném jmění manželů xxxxxxxxxx, na kterých se nachází stavby jiného vlastníka, 
zejména komunikace, která není součástí těchto pozemků a nebude proto 
předmětem převodu, za části pozemků parc. č. 118/1 trvalý travní porost (dle GP 
parc. č. 124/5 díl „b“) o výměře 410 m2, parc. č. 124/1 trvalý travní porost (dle GP 
parc. č. 124/5 díl „a“) o výměře 1 369 m2 a parc. č. 130/13 orná půda (dle GP parc. č. 
130/41) o výměře 324 m2, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve vlastnictví 
statutárního města, s tím, že manželé xxxxxxxxx uhradí statutárnímu městu Olomouc 
doplatek cenového rozdílu ve výši 15 920,- Kč, dle důvodové zprávy bod č. 2.21. 
 

39. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5, bod 63 důvodové zprávy ve věci 
schválení prodeje části pozemku parc. č. 496/2 orná půda (dle GP díl „b“) o výměře 
23 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného vlastníka – 
oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem prodeje, a 
to ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovité věci panu xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 15 678,- Kč a ideální podíl 1/2 shora uvedené nemovité věci paní xxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 15 677,- Kč, dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 

40. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 496/2 orná půda (dle GP parc. č. 496/4 orná půda) 
o výměře 23 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc, na které se nachází stavba jiného 
vlastníka – oplocení, která není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem 
prodeje, manželům xxxxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu 
ve výši 31 355,- Kč, dle důvodové zprávy bod č. 2.22. 
 

41. schvaluje 

prodej pozemků parc. č. 1721/19 ostatní plocha, parc. č. 1721/20 orná půda a části 
pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/132 ostatní plocha) 
o výměře 1 416 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterých se 
nachází stavby jiného vlastníka – zejména oplocení a optické kabelové vedení, které 
nejsou součástí pozemků a nebudou proto předmětem převodu, společnosti DPK 
Morava, s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 748 000,- Kč se zdůvodněním dle důvodové 
zprávy bod č. 2.23. 
 

42. schvaluje 

uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby místní komunikace, chodníku, 
veřejného osvětlení, vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace budovanými 
v rámci stavby „Průmyslová zóna Šlechtitelů – Olomouc, prodloužení větve B“ se 
společností DPK Morava, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

43. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby místní komunikace, chodníku, 
veřejného osvětlení, vodovodního řadu, splaškové a dešťové kanalizace budované v 
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rámci stavby „Průmyslová zóna Šlechtitelů – Olomouc, prodloužení větve B“ se 
společností DPK Morava, s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy 
bod č. 3.2. 
 

44. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu prodloužení tlakové splaškové 
kanalizace na pozemku parc. č. 723 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, 
s paní xxxxxxxxxxxx, jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

45. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o uzavření budoucí kupní smlouvy uzavřené mezi 
statutárním městem Olomouc, jako budoucím kupujícím a společností DELTA servis, 
s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

46. schvaluje 

uzavření dodatku č. 2 k  plánovací smlouvě uzavřené mezi statutárním městem 
Olomouc a společností DELTA servis, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

47. schvaluje 

uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby SO 203.2 veřejné osvětlení, SO 
502.1 zpevněné plochy pojížděné (místní komunikace), SO 503.1 cyklostezka a SO 
504.1 zpevněné plochy pochozí (chodníky) budované v rámci stavby „BEA Olomouc 
- 2.etapa“ se společností Regionální centrum Olomouc s.r.o., dle důvodové zprávy 
bod č. 3.7. 
 

48. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 959/18, parc. 
č. 959/23, parc. č. 959/31, parc. č. 1111/1 a parc. č. 1111/4, vše ostatní plocha 
o celkové výměře 1415 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc a na infrastrukturní 
stavby SO 203.2 veřejné osvětlení, SO 502.1 zpevněné plochy pojížděné (místní 
komunikace), SO 503.1 cyklostezka a SO 504.1 zpevněné plochy pochozí (chodníky) 
budované v rámci stavby „BEA Olomouc - 2. etapa“ se společností Regionální 
centrum Olomouc s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 3.8. 
 

49. schvaluje 

uzavření plánovací smlouvy na infrastrukturní stavby jednotné kanalizace větev J1 a 
větev J2, dešťové kanalizace, včetně 3 ks retenčních nádrží, vodovodního řadu, 
veřejného osvětlení, místní komunikace, parkovacích stání a chodníků budované v 
rámci stavby „Olomouc – Povel, Slavonínská ulice – Bytové domy“ se společností 
Marzio, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 3.9. 
 

50. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na části pozemků parc. č. 92, parc. č. 
93, parc. č. 94, parc. č. 98/2, parc. č. 98/3, parc. č. 98/4, parc. č. 98/5 a parc. č. 98/6, 
vše orná půda o celkové výměře 2458 m2, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc a na 
infrastrukturní stavby jednotné kanalizace větev J1 a větev J2, dešťové kanalizace, 
včetně 3 ks retenčních nádrží, vodovodního řadu, veřejného osvětlení, místní 
komunikace, parkovacích stání a chodníků budované v rámci stavby „Olomouc – 
Povel, Slavonínská ulice – Bytové domy“ se společností Marzio, s.r.o., dle důvodové 
zprávy bod č. 3.10. 
 

 



 12 

51. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 10 parkovacích stání na 
pozemku parc. č. 323/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, se 
společností DIS Sorbi s.r.o., jako dárcem dle důvodové zprávy bod č. 3.11. 
 

52. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace a vodovodu na pozemcích parc. 
č. 265/386 ostat. pl. a parc. č. 265/387 ostat. pl., vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc 
ve prospěch statutárního města Olomouce, dle důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

53. schvaluje 

uzavření dohody o zrušení smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
č. MAJ-PR-BVB/24/2011/S, uzavřené dne 18. 4. 2011 mezi Olomouckým krajem, 
jako budoucím oprávněným z věcného břemene a statutárním městem Olomouc, 
jako budoucím povinným z věcného břemene, o ukončení účinnosti předmětné 
smlouvy a o zániku všech práv a závazků vyplývajících z předmětné smlouvy, dle 
důvodové zprávy bod č. 4.2. 
 

54. schvaluje 

zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru 
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 186 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc k pozemku parc. č. 
st. 186 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

55. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 186 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 
4.3. 
 

56. schvaluje 

zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru 
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 498 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Černovír, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 498 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

57. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 498 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Černovír, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 4.4. 
 

58. schvaluje 

zřízení věcného břemene umístění a provozování trafostanice evidované v katastru 
nemovitostí jako budova bez čp/če, tech. vyb, na pozemku parc. č. st. 2537 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc k pozemku parc. č. st. 
2537 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
 

59. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej pozemku parc. č. st. 2537 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 4.5. 
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60. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 783/1 ostatní plocha v k. ú. Chomoutov, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.6. 
 

61. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 497/1 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

62. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 451/15 orná půda a uložení a provozování nadzemního 
kabelového vedení VN na pozemku parc. č. 451/9 orná půda, vše v k. ú. Tovéř, obec 
Tovéř vše v podílovém spoluvlastnictví statutárního města Olomouc (ideální 1/2) a 
obce Tovéř (ideální 1/2) ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové 
zprávy bod č. 4.8. 
 

63. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení  
VN na pozemcích parc. č. 111/1 ostat.pl. a parc. č. 112/2 ostat. pl., uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN  na pozemcích parc. č. 111/3 ostat. 
pl., parc. č. 22/7 ostat. pl., parc. č. 112/4 ostat. pl., parc. č. 21/1 ostat. pl., parc. č. 
22/1 ostat. pl., č. 111/1 ostat.pl. a parc. č. 112/2 ostat. pl., vše v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 
4.9. 
 

64. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 642/3 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 

65. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 1721/71, parc. č. 1721/94 a parc. č. 1721/95, vše ostatní 
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 

66. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1462 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.12. 
 

67. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 575/1, parc. č. 575/3 a parc. č. 575/10, vše ostatní plocha v k. 
ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.13. 
 

68. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3, bod č. 77. důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního 
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kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 1121/1 ostat. pl. a parc. č. 1231/1 
ostat. pl., vše v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.14. 
 

69. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 1121/1 a parc. č. 1231/1, vše ostatní plocha v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy 
bod č. 4.14. 
 

70. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 131/3 a parc. č. 195, vše ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti  ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 
4.15. 
 

71. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1045/1 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.16. 
 

72. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 761/4 ostatní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.17. 
 

73. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 627/2 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.18. 
 

74. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014 bod programu č. 3, bod č. 34. důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 93/21, parc. č. 93/28 a parc. č. 93/100, 
vše  ostat. pl. v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.19. 
 

75. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 93/28 a parc. č. 93/100, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové 
zprávy bod č. 4.19. 
 

76. schvaluje 

zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 205/1 ostat. pl. v k. ú. Nový Svět u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle 
důvodové zprávy bod č. 4.20. 
 

77. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5. bod 139 důvodové zprávy ve 
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věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního 
kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 2/1 zahrada, parc. č. 32 ostat. pl., parc. 
č. 92 ostat. pl., parc. č.  684/1 lesní pozemek, parc. č. 2002/15 ostat. pl., vše v k. ú. 
Lošov, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s., dle důvodové 
zprávy bod č. 4.21. 
 

78. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 2/1 zahrada, parc. č. 32 ostat. pl., parc. č. 92 ostat. pl., parc. č.  
684/1 lesní pozemek, parc. č. 2002/15 ostat. pl., vše v k. ú. Lošov, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.21. 
 

79. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemku parc. č. 1012 ostat. pl., v k. ú. Hodolany, podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc.  1012 ostat. pl., v k. ú. Hodolany, parc. č. 1460/2 
ostat. pl., parc. č. 784/1 zahrada, parc. č. 784/2 lesní pozemek, parc. č. 784/10 lesní 
pozemek, parc. č. 808/1 lesní pozemek, parc. č. 802/2 lesní pozemek,  parc. č. 803/1 
lesní pozemek, parc. č. 804/2 lesní pozemek, parc. č. 805/1 lesní pozemek, parc. č. 
806/2 lesní pozemek,  parc. č. 808/9 lesní pozemek,  vše v k. ú. Chválkovice,  vše 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 4.22. 
 

80. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 228/8 orná půda, parc. č. 228/22 orná půda, parc. č. 1042 
ostat. pl., parc. č. 180/6 ostat. pl., parc. č. 1041 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany a na 
pozemcích parc. č. 1601/2 trvalý travní porost a parc. č. 1601/1  trvalý travní porost, 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.23. 
 

81. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú. Klášterní Hradisko, parc. č. 842/2 ostat. pl., 
parc. č. 1089/1 ostat. pl., parc. č. 842/5 ostat. pl., vše v k. ú Černovír, vše obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 
4.24. 
 

82. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 253/3 ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.25. 
 

83. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 253/3 ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. 
s., dle důvodové zprávy bod č. 4.25. 
 

84. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 626/2 a parc. č. 553/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
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obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy 
bod č. 4.26. 
 

85. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 626/2 a 
parc. č. 553/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.26. 
 

86. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1224 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.27. 
 

87. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1224 ostatní 
plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
dle důvodové zprávy bod č. 4.27. 
 

88. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1419/1 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.28. 
 

89. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1419/1 ostatní 
plocha v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.28. 
 

90. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 5/8 a parc. č. 729/4, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle 
důvodové zprávy bod č. 4.29. 
 

91. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 5/8 a parc. č. 
729/4, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.29. 
 

92. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 314/1, parc. č. 314/2, parc. č. 314/4, parc. č. 364/1 a parc. č. 
1932, vše ostatní plocha, parc. č. 365 a parc. č. 369/3, vše zahrada a parc. č. 1908 
vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.30. 
 

93. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
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provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 314/1, parc. 
č. 314/2, parc. č. 314/4, parc. č. 364/1 a parc. č. 1932, vše ostatní plocha, parc. č. 
365 a parc. č. 369/3, vše zahrada a parc. č. 1908 vodní plocha, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle 
důvodové zprávy bod č. 4.30. 
 

94. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 451/35 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.31. 
 

95. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 451/35 ostatní 
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
dle důvodové zprávy bod č. 4.31. 
 

96. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 604/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 
4.32. 
 

97. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 604/1 ostatní 
plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.32. 
 

98. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 339/30 ostatní plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.33. 
 

99. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 339/30 ostatní 
plocha v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
dle důvodové zprávy bod č. 4.33. 
 

100. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1028/7 ostatní plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.34. 
 

101. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1028/7 ostatní 
plocha v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., 
dle důvodové zprávy bod č. 4.34. 
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102. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1058 ostatní plocha v k. ú. Černovír,  obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.35. 
 

103. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního optického kabelového vedení na pozemku parc. č. 1058 
ostatní plocha v k. ú. Černovír,  obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.35. 
 

104. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 1721/6 ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.36. 
 

105. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 1721/6 ostatní 
plocha v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.36. 
 

106. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování nadzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 431/4 zahrada a parc. č. 654 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle 
důvodové zprávy bod č. 4.37. 
 

107. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování nadzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 431/4 
zahrada a parc. č. 654 ostatní plocha, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.37. 
 

108. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014,  bod programu 5., bod 155. důvodové zprávy ve 
věci schválení  zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení  včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v 
souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 135/1  ostat. pl. v k. ú. 
Olomouc - město, parc. č. 324/7, parc. č. 336/1, parc. č. 336/7, parc. č. 328/1, parc. 
č. 328/5 a parc. č. 328/7,  vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve 
prospěch  společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.38. 
 

109. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 135/1  ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, parc. č. 324/7, parc. č. 
336/1, parc. č. 336/7, parc. č. 328/1, parc. č. 328/5 a parc. č. 328/7,  vše ostat. pl., v 
k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch  společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 4.38. 
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110. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod 3. dodatku č. 1 k důvodové 
zprávě ve věci schválení  zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a 
provozovat plynárenské zařízení  včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a 
vjíždět v souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním 
plynárenského zařízení a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 499 ostat. pl., 
parc. č. 779/18 orná půda a parc. č. 1935 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy 
bod č. 4.39. 
 

111. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 499 ostat. pl., parc. č. 779/18 orná půda a parc. č. 1935 ostat. pl., 
vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, 
s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 4.39. 
 

112. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod 87. důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v 
souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním distribuční 
soustavy a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 319/22 ostat. pl. a parc. č. 
2004/3 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.40. 
 

113. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod 87. důvodové zprávy ve 
věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 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. 
319/22 ostat. pl. a parc. č. 2004/3 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 
4.40. 
 

114. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 319/22 ostat. pl. a parc. č. 2004/3 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle 
důvodové zprávy bod č. 4.40. 
 

115. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování plynárenského zařízení na  pozemcích parc. č. 319/22 ostat. pl. a parc. 
č. 2004/3 ostat. pl., vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti RWE GasNet, s.r.o.  dle důvodové zprávy bod č. 4.40. 
 

116. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod č. 36 dodatku č. 1 k 
důvodové zprávě, 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 
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distribuční soustavy a plynovodní přípojky na  pozemku parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú.  
Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve  prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 4.41. 
 

117. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014, bod programu 3., bod č. 36 dodatku č. 1 k 
důvodové zprávě, ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o 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 plynovodní přípojky na  
pozemku parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú.  Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve  prospěch 
společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.41. 
 

118. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na  
pozemku parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú.  Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve  prospěch 
společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.41. 
 

119. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování plynárenského zařízení  na  pozemku parc. č. 84 ostat. pl. v k. ú.  
Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve  prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle 
důvodové zprávy bod č. 4.41. 
 

120. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod 161. 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 plynovodní přípojky na  pozemku parc. č. 723 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy 
bod č. 4.42. 
 

121. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na  
pozemku parc. č. 723 ostat. pl. v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 4.42. 
 

122. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu č. 5, bod č. 158  důvodové zprávy 
ve věci schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v 
souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského 
zařízení a plynovodních přípojek na pozemcích parc. č. 78/3 ostat. pl. a parc. č. 80 
orná půda, vše v k. ú. Nový Svět u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.43. 
 

123. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 78/3 ostat. pl. a parc. č. 80 orná půda, vše v k. ú. Nový Svět u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 4.43. 
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124. revokuje 

usnesení ZMO  ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod 155. důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene spočívající v právu zřídit a provozovat 
plynárenské zařízení, včetně jeho příslušenství, a v právu vstupovat a vjíždět v 
souvislosti se zřízením, rekonstrukcemi, opravami a provozováním plynárenského 
zařízení a plynovodní přípojky na  pozemcích parc. č. 263/2 orná půda a parc. č. 277 
ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve  prospěch společnosti RWE 
GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.44. 
 

125. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na  
pozemcích parc. č. 263/2 orná půda a parc. č. 277 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve  prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy 
bod č. 4.44. 
 

126. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích parc. č. 14/35, parc. č. 15/1, parc. č. 432/2, parc. č. 432/4, parc. č. 432/5, 
parc. č. 806/1, parc. č. 808/1, parc. č. 808/2, vše ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 
4.45. 
 

127. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 14/35, parc. č. 15/1, parc. 
č. 432/2, parc. č. 432/4, parc. č. 432/5, parc. č. 806/1, parc. č. 808/1, parc. č. 808/2, 
vše ostat. pl., v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE 
GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.45. 
 

128. schvaluje 

zřízení věcného břemene  uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích  parc. č. 67/2 zahrada, parc. č. 94/2 ostat. pl., parc. č. 7/4 zahrada, parc. 
č. 14/26 ostat. pl., parc. č. 70/4 ostat. pl., parc. č. 92/4 ostat. pl., parc. č. 96/3 ostat. 
pl.,  parc. č. 96/2 orná půda, parc. č. 96/6 orná půda, parc. č. 132/7 ostat. pl., parc. č. 
590/1 ostat. pl., parc. č. 601/25 ostat. pl., parc. č. 607/1 ostat. pl., parc. č. 608 ostat. 
pl., parc. č. 51/7 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.46. 
 

129. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování plynárenského zařízení na pozemcích  parc. č. 67/2 zahrada, parc. č. 
94/2 ostat. pl., parc. č. 7/4 zahrada, parc. č. 14/26 ostat. pl., parc. č. 70/4 ostat. pl., 
parc. č. 92/4 ostat. pl., parc. č. 96/3 ostat. pl.,  parc. č. 96/2 orná půda, parc. č. 96/6 
orná půda, parc. č. 132/7 ostat. pl., parc. č. 590/1 ostat. pl., parc. č. 601/25 ostat. pl., 
parc. č. 607/1 ostat. pl., parc. č. 608 ostat. pl., parc. č. 51/7 ostat. pl., vše v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 4.46. 
 

130. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku 
parc. č. 614/27 ostat. pl.  v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
RWE GasNet, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.47. 
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131. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 614/27 ostat. pl.  v k. ú. 
Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., dle 
důvodové zprávy bod č. 4.47. 
 

132. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 653/4 zahrada a parc. č. 654/4 ostat. pl., vše v k. ú. Nové Sady u 
Olomouce, parc. č. 125/2 ostat. pl. v k. ú. Olomouc - město, vše obec Olomouc ve 
prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s., dle důvodové zprávy bod č. 4.48. 
 

133. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod 106. důvodové zprávy ve 
věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování optického 
kabelového vedení na pozemcích parc. č. 2004/1, parc. č. 2004/2, parc. č. 2004/7, 
parc. č. 311/13, parc. č. 1721/6, parc. č. 1721/19, parc. č. 1721/36, parc. č. 308/1, 
parc. č. 1721/20, vše ostat. pl., v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti O2 Czech Republic, a. s., dle důvodové zprávy bod č. 4.49. 
 

134. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 2004/1, parc. č. 2004/2, parc. č. 2004/7, parc. č. 311/13, parc. č. 
1721/6, parc. č. 1721/19, parc. č. 308/1, parc. č. 1721/2, parc. č. 1721/1, vše ostat. 
pl., parc. č. 1721/20 orná půda, parc. č. 1721/36 orná půda, vše v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti O2 Czech Republic a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 4.49. 
 

135. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodního vedení na pozemku parc. č. 
1916/23 ostat. pl. v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku 
parc. č. 1846/9 orná půda v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod č. 4.50. 
 

136. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
plynovodního vedení na pozemku parc. č. 1916/23 ostat. pl. v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 1846/9 orná půda v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, dle důvodové zprávy bod č. 4.50. 
 

137. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích 
parc. č. 246 ostatní plocha a parc. č. 67/1 zahrada, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti DELTA servis, s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.51. 
 

138. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 246 ostatní plocha a parc. č. 67/1 
zahrada, vše v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti DELTA servis, 
s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 4.51. 
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139. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 866, parc. č. 1027/1, parc. č. 1027/4, parc. č. 1027/9 a parc. č. 
1029/3, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany , obec Olomouc ve prospěch společnosti 
RIO Media a.s., dle důvodové zprávy bod č. 4.52. 
 

140. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 866, parc. č. 
1027/1, parc. č. 1027/4, parc. č. 1027/9 a parc. č. 1029/3, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti RIO Media a.s., dle důvodové 
zprávy bod č. 4.52. 
 

141. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích 
parc. č. 284/1 ostat. pl.,  parc. č. 328/1 ostat. pl. a parc. č. 105/82 ostat. pl., vše v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia Energie ČR, a.s., 
dle důvodové zprávy bod č. 4.53. 
 

142. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 6. 2014,  bod programu 3., bod 42. dodatku č. 1 důvodové 
zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování 
horkovodního vedení na pozemcích parc. č. 1023 ostatní plocha a parc. č. 849/8 
orná půda, vše v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Dalkia Česká 
republika, a.s., dle důvodové zprávy bod č. 4.54. 
 

143. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování horkovodního vedení na pozemcích 
parc. č. 1023 ostatní plocha a parc. č. 849/8 orná půda, vše v k. ú. Řepčín, parc. č. 
487/1 orná půda  v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti Veolia 
Energie ČR, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.54. 
 

144. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 350/6, parc. č. 350/10, parc. č. 350/11, parc. č. 350/15, parc. č. 
350/19, parc. č. 350/20, parc. č. 350/9, parc. č. 350/14, parc. č. 350/16, parc. č. 
350/18, parc. č. 350/25 parc. č. 350/28, parc. č. 350/29, parc. č. 350/34, parc. č. 
350/35, parc. č. 350/36, parc. č. 350/33,  parc. č. 451/17, parc. č. 451/18, parc. č. 
451/19, parc. č. 451/21, parc. č. 451/23, parc. č. 451/25, parc. č. 451/26, parc. č. 
451/28, parc. č. 451/29, parc. č. 451/30, parc. č. 451/31, parc. č. 451/32, parc. č. 
451/33, parc. č. 451/34, parc. č. 451/36, parc. č. 451/38, parc. č. 451/39, parc. č. 
451/40, parc. č. 451/42, parc. č. 459/1, parc. č. 459/2, parc. č. 459/14, parc. č. 
451/22, vše ostat. pl. vše v k. ú. Povel, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
TwigoNet Europe, SE, dle důvodové zprávy bod č. 4.55. 
 

145. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na 
pozemcích parc. č. 134/1, parc. č. 105/31, parc. č. 105/18, parc. č. 105/30 a parc. č. 
105/54, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti MERIT GROUP a.s., dle důvodové zprávy bod č. 4.56. 
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146. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 134/1, parc. č. 
105/31, parc. č. 105/18, parc. č. 105/30 a parc. č. 105/54, vše ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s., dle 
důvodové zprávy bod č. 4.56. 
 

147. nevyhovuje 

nabídce paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx doručené dne 12. 3. 2015 a nabídce společnosti 
INVESPOL s.r.o. doručené dne 12. 3. 2015  ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 387 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Huzová, obec Huzová, jehož součástí je zejména 
budova č. p. 259, rodinný dům, vedlejší hospodářská budova, studna, domácí 
čistička odpadních vod a oplocení, části pozemku parc. č. 2600/1 ostatní plocha (dle 
GP parc. č. 2600/1 ostatní plocha) o výměře 1368 m2, jehož součástí je oplocení, 
části pozemku parc. č. 2600/4 zahrada (dle GP parc. č. 2600/4 zahrada) o výměře 
3035 m2, jehož součástí je oplocení, vše v k. ú. Huzová, obec Huzová, dle dodatku 
č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

148. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Huzová, obec 
Huzová, jehož součástí je zejména budova č. p. 259, rodinný dům, vedlejší 
hospodářská budova, studna, domácí čistička odpadních vod a oplocení, části 
pozemku parc. č. 2600/1 ostatní plocha (dle GP parc. č. 2600/1 ostatní plocha) o 
výměře 1368 m2, jehož součástí je oplocení, části pozemku parc. č. 2600/4 zahrada 
(dle GP parc. č. 2600/4 zahrada) o výměře 3035 m2, jehož součástí je oplocení, vše 
v k. ú. Huzová, obec Huzová, panu xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.503.000,- Kč, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

149. schvaluje 

zřízení služebnosti cesty přes pozemek parc. č. 3205/5 ostatní plocha a pozemek 
parc. č. 2599 lesní pozemek, oba v k. ú. Huzová, obec Huzová, ve prospěch 
pozemku parc. č. st. 387 zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. 
2600/4 zahrada (dle GP č. 406-336/2014 parc. č. 2600/4 zahrada) oba v k. ú. 
Huzová, obec Huzová, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

150. nevyhovuje 

nabídce pana xxxxxxxx doručené dne 11. 3. 2015, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxxxx 
doručené dne 11. 3. 2015, nabídce pana xxxxxxxxxxxxxxx doručené dne 12. 3. 2015, 
nabídce paní xxxxxxxxxxxxxxxxx doručené dne 12. 3. 2015, ve věci prodeje jednotky 
vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 722/2 v domě č. p. 
722, Vančurova 3, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na společných 
částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na 
pozemku parc. č. st. 1009 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc, dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

151. schvaluje 

prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 722/2 v 
domě č. p. 722, Vančurova 3, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 768/7352 na 
společných částech domu č. p. 722 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
768/7352 na pozemku parc. č. st. 1009 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc paní xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.423.000,- Kč, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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152. nevyhovuje 

nabídce manželů xxxxxxxxxxxxxx doručené dne 12. 3. 2015 a nabídce pana 
xxxxxxxxxxxxxxx doručené dne 12. 3. 2015 ve věci prodeje jednotky vymezené podle 
zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 608/17 v domě č. p. 608, Stiborova 
24, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 717/14644 na společných částech domu 
č. p. 608 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 717/14644 na pozemku parc. č. 
st. 983 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc, dle dodatku 
č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

153. schvaluje 

prodej jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb., a to bytové jednotky č. 608/17 
v domě č. p. 608, Stiborova 24, se spoluvlastnickým podílem o velikosti 717/14644 
na společných částech domu č. p. 608 a se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
717/14644 na pozemku parc. č. st. 983 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.280.280,- Kč, 
dle dodatku č. 1 důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 14 
 
 
 

7 Majetkoprávní záležitosti  odboru investic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku parc.č. 589/6 ostatní plocha o výměře 
97 m2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví Římskokatolické 
farnosti Olomouc do vlastnictví statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 
dle důvodové zprávy. 
 

3. schvaluje 

schvaluje uzavření budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 599/9 o 
výměře cca 2,90 m2, parc.č. 257 o výměře cca 18,65 m2 a parc.č.st. 235 o výměře 
cca 1,45 m2, vše v k.ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc z vlastnictví statutárního 
města Olomouc do vlastnictví Olomouckého kraje. 
 

4. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 
93/20, parc.č. 479, oba v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, které jsou ve 
vlastnictví statutárního města Olomouc jako budoucího povinného ve prospěch ČEZ 
Distribuce, a.s. jako budoucího oprávněného. Budoucí věcné břemeno bude spočívat 
v právu umístění a provozování,  provádění oprav, údržby, úprav, obnovy a výměny  
distribuční soustavy a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky ve prospěch 
budoucího oprávněného. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy. 
 

5. schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 5/8 v k.ú. Nové 
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Sady u Olomouce, obec Olomouc, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc 
jako povinného ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. jako oprávněného. Služebnost 
bude spočívat v právu umístění a provozování,  provádění oprav, údržby, úprav, 
obnovy a výměny  distribuční soustavy a v právu vstupu a vjezdu na dotčené 
pozemky ve prospěch budoucího oprávněného. Služebnost bude zřízena na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy. 
 

6. revokuje 

část svého usnesení ze dne 15.9.2014 v bodě, kterým bylo schváleno uzavření 
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 451/17 ostat. pl., parc. č. 
451/18 ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 451/30 ostat. pl., parc. č. 451/21 
ostat. pl., parc. č. 451/47 ostat. pl., parc. č. 451/24 ostat. pl.,  parc. č. 451/23 ostat. 
pl., parc. č. 451/25 ostat. pl., parc. č. 451/33 ostat. pl., parc. č. 451/36 ostat. pl., 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 444/2 ostat. pl., parc. č. 
451/35 ostat. pl., parc. č. 443/3 orná půda, parc. č. 451/1 zahrada, parc. č. 451/52 
ostat. pl., parc. č. 451/26 ostat. pl., parc. č. 451/17 ostat. pl., parc. č. 451/18 ostat. pl., 
parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 451/30 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, vše obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  
 

7. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 451/17 ostat. 
pl., parc. č. 451/18 ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 451/30 ostat. pl., parc. 
č. 451/21 ostat. pl., parc. č. 451/47 ostat. pl., parc. č. 451/24 ostat. pl.,  parc. č. 
451/23 ostat. pl., parc. č. 451/25 ostat. pl., parc. č. 451/33 ostat. pl., parc. č. 451/36 
ostat. pl., podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 444/2 ostat. pl., 
parc. č. 451/35 ostat. pl., parc. č. 443/3 orná půda, parc. č. 451/1 zahrada, parc. č. 
451/52 ostat. pl., parc. č. 451/26 ostat. pl., parc. č. 451/17 ostat. pl., parc. č. 451/18 
ostat. pl., parc. č. 451/34 ostat. pl., parc. č. 451/30 ostat. pl., vše v k. ú. Povel, vše 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a.s.  
 

8. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 
460/18, parc.č. 460/85 a parc.č. 460/86, vše v k.ú. Povel, obec Olomouc, které jsou 
ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Ředitelství silnic a 
dálnic ČR jako budoucího povinného ve prospěch statutárního města Olomouc jako 
budoucího oprávněného. Budoucí služebnost bude spočívat v právu umístění a 
provozování podzemního vedení SSZ, veřejného osvětlení a koordinačního kabelu a 
v právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem provádění oprav, úprav, 
údržby a modernizace inženýrských sítí ve prospěch budoucího oprávněného. 
Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu ve 
výši dle důvodové zprávy. 
 

9. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 219/12 ostatní plocha, 
ostatní komunikace o výměře 8 m2, který byl oddělen z pozemku parc.č. 219/4 orná 
půda v k.ú. Droždín, obec Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví xxxxxxxxxxxxxx.   
 

10. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 610/3 ostatní plocha  (dle GP č. 
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979-476/2014 nově vzniklý pozemek parc.č. 610/6 o výměře 29 m2, parc.č. 610/7 o 
výměře 25 m2 a díl „a“ výměře 41 m2) v k.ú. Nové Sady u Olomouce z vlastnictví 
Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města Olomouc. 
 

11. nesouhlasí 

s úplatným převodem pozemků parc.č. 311/4, parc.č. 311/5 a parc.č. 459/16 v k.ú. 
Povel a parc.č. 51/3, parc.č. 51/4 a parc.č. 575/12 v k.ú. Nové Sady u Olomouce z 
vlastnictví ČR, příslušnost hospodaření s majetkem státu Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc 
a schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 311/4, parc.č. 311/5 a parc.č. 459/16 
v k.ú. Povel a parc.č. 51/3, parc.č. 51/4 a parc.č. 575/12 v k.ú. Nové Sady u 
Olomouce z vlastnictví ČR, příslušnost hospodaření s majetkem státu Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouc, 
dle bodu 9 předložené důvodové zprávy. 
 

Předložil: Czmero Jaromír, Ing., náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 15 
 
 
 

8 Prevence kriminality 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Program prevence kriminality města Olomouce na rok 2015 dle příloh č.1, č.2, č.3 
důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 

poskytnutí podpor z rozpočtu SMOl nad 50 000 Kč dle přílohy č.4 důvodové zprávy 
 

4. ukládá 

předložit na Ministerstvo vnitra prostřednictvím Krajského úřadu Olomouckého kraje 
usnesení Zastupitelstva města Olomouce ze dne 20.3.2015 
T: ihned 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Rada města Olomouce 
Bod programu: 6.; hlasování č. 16 
 
 
 

9 Rozpočtové změny roku 2014 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu, týkající se rozpočtových změn roku 2014 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 7.; hlasování č. 17 
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10 Rozpočtové změny roku 2015 - finanční vypořádání 
hospodaření SMOl za rok 2014 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu, týkající se finančního vypořádání SMOl za rok 2014 a 
rozpočtových změn roku 2015 vyplývajících z finančního vypořádání hospodaření 
SMOl za rok 2014 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 18 
 
 
 

11 Rozpočtové změny roku 2015 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 - část A a část B včetně 
dodatku č. 1 
 

2. schvaluje 

rozpočtové změny roku 2015 dle důvodové zprávy - část B včetně dodatku č. 1 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 19 
 
 
 

12 EIB - revize/konverze úrokové sazby 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. pověřuje 

Radu města Olomouce ke schválení nových parametrů u třetí úvěrové tranše dle 
doporučení v bodu č. 3 důvodové zprávy 
 

3. ukládá 

předložit ZMO schválené parametry 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 9. 1.; hlasování č. 20 
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13 Návrh aktualizovaného znění zřizovacích listin příspěvkových 
organizací (vyjma školských zařízení) 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu včetně příloh 
 

2. schvaluje 

a) aktualizované znění zřizovacích listin příspěvkových organizací (vyjma 
školských zařízení) 
b) pověření náměstků primátora RNDr. Ladislava Šnevajse, RNDr. Aleše 
Jakubce Ph.D., PhDr. Pavla Urbáška, k podpisu souhlasu pro přijetí účelově 
určených a jiných darů 
 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 

Bod programu: 10.; hlasování č. 21 
 
 
 

14 Pořízení souboru změn č.I Územního plánu Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., O územním plánování  a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, pořízení souboru změn č. I  Územního plánu Olomouc v 
dílčích změnách dle návrhů uvedených v příloze důvodové zprávy: 
1.   prověření dohod o parcelaci na celém území města 
2.   úprava podmínek využití ploch 
3.   zohlednění Koncepce vodního hospodářství města Olomouce v Územním plánu 
Olomouc 
4.   úprava trasy elektrického vedení 110 kV pro transformační stanici 110/22 kV 
Hněvotín 
5.   Slavonín, vymezení plochy pro elektrickou transformační stanici 110/22kV 
6.   Slavonín, prověření redukce plochy veřejného prostranství u pomníku v ulici 
Kyselovská 
13. Nová Ulice, Multifunkční hala Olomouc: prověření lokálního překročení výškové 
hladiny 15/15m v ploše 05/039S 
 

3. schvaluje 

v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., O územním plánování  a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, pořízení souboru změn č.I Územního plánu Olomouc v 
dílčích změnách dle návrhů uvedených v příloze důvodové zprávy za podmínky 
uzavření dohod o úhradě nákladů a následné úhradě nákladů do 30 dnů ode dne 
zaslání návrhu dohody o úhradě nákladů ze strany statutárního města Olomouce. 
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7.  Slavonín, Technologický park Olomouc–Hněvotín:  prověření možnosti vymezit 
nezastavitelné  plochy 30/007N a 30/008N včetně biokoridoru LBK 62 jako plochy 
občanského vybavení  
8.  Nemilany jih:  prověření možnosti vymezit nezastavitelnou plochu 27/117N jako 
plochu smíšenou výrobní 
11. Hejčín, výrobní areál Mopos: prověření možnosti zúžit koridor územní rezervy 
UR-16 
12. Hodolany, lokalita BEA:  prověření možnosti zvýšit maximální výšku v ploše 
02/037P z 13/17m na 19/23m 
14. Povel, lokalita Pazderna: prověření lokálního překročení výškové hladiny 13/17m 
v pásu podél ulice Brněnské (Heyrovského) 
15. Holice, lokalita Kaufland: prověření lokálního překročení výškové hladiny 15/15m 
v ploše 11/110Z 
16. Olomouc–město, lokalita Wellnerova: prověření možností  výškového zdůraznění 
nároží  
17. Hodolany, areál teplárny:  prověření úpravy specifické podmínky pro umístění 
technologických zařízení v ploše technické infrastruktury 03/001S při prověření jejich  
účinků v dálkových pohledech  
19. Olomouc–město, lokalita Nová sladovna: prověření změny prostorové regulace 
(úpravy zastavěnosti a podílu zeleně) 
21. Neředín, lokalita Einsteinova: prověření možnosti zrušit část veřejného 
prostranství  14/094P 
22. území CHKO Litovelské Pomoraví:  prověření možnosti výstavby zahrádkářských 
chat ve stabilizovaných plochách individuální rekreace 
24. Hodolany, Rolsberk – prověření úpravy podmínek etapizace ET-25 za 
předpokladu prověření územní studií  
27. Nová Ulice, lokalita Nádraží-město: prověření změny struktury zástavby ve 
stabilizované ploše smíšené obytné  04/026S 
 

4. neschvaluje 

v souladu s § 44 zákona 183/2006 Sb., O územním plánování  a stavebním řádu, ve 
znění pozdějších předpisů, pořízení dílčích změn Územního plánu Olomouc dle 
návrhů uvedených v příloze důvodové zprávy: 
10. Hodolany, bývalý areál Seliko:  prověření možnosti vymezit část plochy smíšené 
výrobní 10/059S jako plochu smíšenou obytnou  
18. Pavlovičky, lokalita Sladovní:  prověření změny prostorové regulace (úpravy 
zastavěnosti a podílu zeleně) 
20. Olomouc–město, lokalita Nová sladovna:  prověření možnosti zrušit část 
veřejného prostranství 04/153P 
23. Lošov, lokalita U Hráze:  prověření možnosti zařadit pozemek p.č. 430/1 v k.ú. 
Lošov do plochy smíšené obytné 
25. Slavonín – sever:  prověření možnosti vymezit plochu veřejného prostranství 
13/157Z jako veřejně prospěšnou stavbu 
26. Slavonín – sever:  zrušení veřejného prostranství navrženého v územní studii 
US-106 
 

5. určuje 

RNDr. Aleše Jakubce, PhD., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na 
pořízení Souboru změn č.I Územního plánu Olomouc v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů 
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6. ukládá 

odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení souboru změn č.I Územního plánu 
Olomouc ve schváleném rozsahu dílčích změn 
T: ihned 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 22, 23 
 
 
 

15 Pořízení změny č.II Územního plánu Olomouc 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

v souladu s § 55 odst.3 zákona č.183/2006 Sb., O územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů, pořízení změny č.II Územního plánu včetně 
jejího obsahu 
 

3. určuje 

RNDr. Aleše Jakubce, PhD., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na 
pořízení změny č.II Územního plánu Olomouc v souladu se zákonem č.183/2006Sb., 
O územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
 

4. ukládá 

odboru koncepce a rozvoje zahájit pořízení změny č.II Územního plánu Olomouc 
T: dle důvodové zprávy 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 24, 25 
 
 
 

16 Petice Neředínský horizont 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 

odpovědět petentům v intencích dle závěru důvodové zprávy 
T: duben 2015 
O: vedoucí odboru kancelář primátora 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 13.; hlasování č. 9 - 13 
 
 



 32 

17 Integrovaný systém nakládání s odpady v Olomouci, založení 
spolku - revokace usnesení 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 

usnesení Zastupitelstva města  Olomouce bod.č.14 usnesení ZMO ze dne 5.5.2014 
ve věci Integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouci - založení spolku, a 
to z důvodu změny založení spolku 
 

3. schvaluje 

založení spolku měst, obcí a mikroregionů " Odpady olomouckého kraje, z.s." za 
účelem společného řešení problematiky nakládání s komunálním odpadem dle 
důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 

znění zakladatelské smlouvy a stanov spolku " Odpady Olomouckého kraje, z.s." dle 
Přílohy č.1 důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 

členství statutárního města Olomouce ve spolku " Odpady Olomouckého kraje, z.s."  
 

6. pověřuje 

primátora města doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. podpisem stanov a zakladatelské 
smlouvy spolku měst, obcí a mikroregionů "Odpady Olomouckého kraje, z.s." 
 

7. pověřuje 

náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. zastupováním statutárního města 
Olomouce ve  spolku " Odpady Olomouckého kraje, z.s." 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 14.; hlasování č. 26 
 
 
 

18 Akciové společnosti - zastoupení 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

navrhované zástupce města do orgánů akciových společností s majetkovou účastí 
města dle důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 

návrh odvolání všech stávajících členů představenstva a dozorčí rady u společností 
uvedených v důvodové zprávě s výjimkou xxxxxxxxxxxxxxxx (Dopravní podnik města 
Olomouce, a.s.) a xxxxxxxxxxxxxxxx (Výstaviště Flora Olomouc, a.s.) 
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4. ukládá 

primátorovi města vydat rozhodnutí jediného akcionáře 
T: dle důvodové zprávy 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 15.; hlasování č. 27 
 
 
 

19 Delegování zástupců SMOl na valnou hromadu VHS, a. s. 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. deleguje 

zástupce SMOl (včetně náhradníka) na valnou hromadu Vodohospodářské 
společnosti Olomouc, a. s. dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 15. 1.; hlasování č. 28 
 
 
 

20 Zástupci města ve svazku obcí Vodovod Pomoraví 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. jmenuje 

zástupce SMOl do svazku obcí Vodovod Pomoraví dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 16.; hlasování č. 29 
 
 

21 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, svazku obcí 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. neschvaluje 

návrh 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, dle přílohy č. 1 této 
důvodové zprávy 
 

2. ukládá 

svým zástupcům ve Vodovodu Pomoraví, svazku obcí, aby na Valné hromadě tohoto 
Svazku hlasovali proti přijetí návrhu 12. znění stanov Vodovodu Pomoraví, svazku 
obcí, dle přílohy č. 1 této důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 16. 1.; hlasování č. 30 
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22 ITI Olomoucké aglomerace 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 17.; hlasování č. 32 
 
 
 

23 Závazek konečného příjemce - Výzva č. 57 a č. 59 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ZŠ/MŠ 
Řezníčkova - hřiště ve výši 125 300 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 
let činí 626 500 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 

3. schvaluje 

každoroční vyčlenění finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ZŠ 
Nedvědova - hřiště ve výši 80 000 Kč po dobu 5 let (tj. celkové náklady po dobu 5 let 
činí 400 000 Kč) od finančního ukončení projektu. 
 

4. schvaluje 

vyčlenění finančních prostředků až do výše 8 585 931,62 Kč z rozpočtu města na 
zajištění krytí vlastních zdrojů na realizaci projektu Rozárium a každoroční vyčlenění 
finančních prostředků na zajištění udržitelnosti projektu ve výši 410 069 Kč po dobu 5 
let (tj. celkové náklady po dobu 5 let činí 2 050 375 Kč) od finančního ukončení 
projektu. 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 18.; hlasování č. 33 
 
 
 

24 Program regenerace MPR 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

poskytnutí příspěvků soukromým a církevním subjektům dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19.; hlasování č. 34 
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25 Dodatek č.5 zřizovací listiny Příspěvkové organizace Základní 
škola a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Dodatek č.5 zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola 
Olomouc, Svatoplukova 11, dle přílohy důvodové zprávy 
 

3. ukládá 

informovat o přijatém usnesení ředitele příspěvkové organizace 
T: březen 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20.; hlasování č. 35 
 
 
 

26 Jmenování nových členů do sdružení Střední Morava - 
Sdružení cestovního ruchu 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 

rezignaci RNDr. Jana Holpucha, Ph.D. z funkce člena Správní  rady a Valné hromady 
a RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. z funkce člena Dozorčí rady  
 

3. jmenuje 

do funkce člena Valné hromady PhDr. Pavla Urbáška  
 

4. navrhuje 

na člena Správní rady Mgr. Karin Vykydalovou 
 

5. navrhuje 

na člena Dozorčí rady PhDr. Pavla Urbáška 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21.; hlasování č. 36 
 
 
 

27 Ceny města Olomouce za rok 2014 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 

udělení Ceny města Olomouce a Ceny za počin roku 2014 dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 22.; hlasování č. 37 
 
 
 

28 Pojmenování ulic 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

názvy ulic dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 

informovat příslušné instituce o novém názvu ulice dle stanovených směrnic 
T: ihned 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23.; hlasování č. 38 
 
 
 

29 Návrh plánu kontrolní činnosti kontrolního výboru na I. pololetí 
2015 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

upravený Plán kontrolní činnosti na I. pololetí 2015 
 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 24.; hlasování č. 39 
 
 
 

30 Přísedící Okresního soudu v Olomouci 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. zvolilo 

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), 
přísedícího Okresního soudu v Olomouci pro funkční období 2015-2019 dle 
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důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 25.; hlasování č. 40 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r. 
primátor města Olomouce 

JUDr.Martin Major, MBA v. r. 
1. náměstek primátora 

  

 


