
 

USNESENÍ 
 

z 34. schůze Rady města Olomouce, konané dne 3. 11. 2015 
 

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

 
 

1 Kontrola usnesení RMO a ZMO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
- informace o plnění usnesení RMO k termínu plnění 3. 11. 2015 dle části A) důvodové 
zprávy 
- informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 
termíny plnění usnesení RMO dle části A) důvodové zprávy 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
vzít na vědomí informace o plnění usnesení ZMO dle části B) důvodové zprávy 
 

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

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. souhlasí 
s dalším postupem prodeje některých nemovitých věcí (byty, domy) formou elektronické 
aukce prostřednictvím certifikovaného systému PROebiz dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., a to jednotky č. 515/1, 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 paní xxxxxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
1.365.555,- Kč. Součástí předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 7403/185835 
na společných částech nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti paní xxxxxxxxxx o odložení prodeje jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
a to jednotky č. 515/5, 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 o 2 – 3 
roky dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti pana xxxxxxxxxx o odložení prodeje jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., 
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a to jednotky č. 515/7, 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 o 3 roky a 
za podmínek schválených ZMO dne 5. 5. 2014 dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodloužení splatnosti druhé splátky kupní ceny ve výši 2.874.158,- Kč splatné dle Smlouvy 
o převodu jednotky vymezené dle zákona č. 72/1994 Sb. a kupní smlouvy č. OMAJ-PR/ 
PBJ/000999/2014/Mlc do  31. 12. 2015 za prodej nebytové jednotky č. 95/3 v domě č. p. 95, 
Blažejské náměstí 10, na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná plocha a nádvoří, se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na společných částech domu č. p. 95 a se 
spoluvlastnickým podílem o velikosti 2428/4516 na pozemku parc. č. st. 519 zastavěná 
plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. 543 ostatní plocha, pozemku parc. č. 58/1 zahrada a 
pozemku parc. č. 99/10 zahrada, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxx 
do 31. 12. 2016 dle důvodové zprávy bod č. 1.5. 
 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o udělení souhlasu s vybudováním stavby zateplení budovy č. p. 557, 
bydlení, Na rybníčku 2, která je součástí pozemku parc. č. st. 387/4 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, a to na části  pozemku parc. č. 1409/2 ostatní 
plocha o výměře 1,32 m2, části pozemku parc. č. 139/3 ostatní plocha o výměře 1,55 m2 a 
části pozemku parc. č. 1975 ostatní plocha o výměře 0,51 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce s paní xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 1.6. 
 

7. schvaluje 
předběžný záměr prodat část pozemku parc. č. 95/2 ostatní plocha o výměře 1 074 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc,  jehož součástí je zejména účelová komunikace, na které se 
nachází stavby jiného vlastníka, zejména vstupní schodiště včetně plošiny pro vozíčkáře, 
opěrné zídky u bočních vstupů, betonová plocha, kanalizační  přípojky s šachtami, podzemní 
komunikační vedení veřejné komunikační sítě, optické kabelové vedení a podzemní kabelové 
vedení VN, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu. 
Výměra předmětné části pozemku bude upřesněna až po zpracování GP dle důvodové 
zprávy bod č. 2.1. 
 

8. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti xxxxxxxxxx a pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. st. 444/2 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.2. 
 

9. schvaluje 
záměr prodat části pozemků parc. č. 1651/2 orná půda (dle GP díl „d“) o výměře 38 m2, parc. 
č. 1651/3 orná půda (dle GP díl „e“) o výměře 520 m2, parc. č. 1651/4 orná půda (dle GP díl 
„f“) o výměře 1023 m2, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc a část pozemku parc. č. 
1961/11 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1961/13 ostatní plocha) o výměře 373 m2 v k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc, na které se nachází stavby jiného vlastníka, a to zejména 
vodovodní přípojka včetně vodovodní šachty, kanalizační přípojka včetně kanalizační šachty 
a přípojka plynu včetně sloupku s hlavním uzávěrem plynu, které nejsou součástí pozemku a 
tudíž nebudou předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 2.3. 
 

10. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 1721/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1721/136 ostatní 
plocha) o výměře 878 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází 
stavba jiného vlastníka – zejména podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, 
která není součástí pozemku a nebude proto předmětem převodu dle důvodové zprávy bod č. 
2.4.  
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11. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 376/4 lesní pozemek o výměře 3 402 m2, parc. č. 
382/2 lesní pozemek o výměře 1 189 m2, parc. č. 387/2 lesní pozemek o výměře 443 082 
m2, parc. č. 395 lesní pozemek o výměře 21 897 m2, parc. č. 397 lesní pozemek o výměře 
35 407 m2, parc. č. 402 lesní pozemek o výměře 28 677 m2, parc. č. 409/1 lesní pozemek 
o výměře 43 854 m2, parc. č. 452/2 lesní pozemek o výměře 90 390 m2, parc. č. 507/2 orná 
půda o výměře 4 790 m2, parc. č. 552 lesní pozemek o výměře 5 649 m2, parc. č. 577/2 lesní 
pozemek o výměře 161 m2,  parc. č. 577/4 lesní pozemek o výměře 540 m2, parc. č. 577/7 
trvalý travní porost o výměře 375 m2, parc. č. 577/8 trvalý travní porost o výměře 1 375 m2, 
parc. č. 577/9 ostatní plocha o výměře 215 m2, parc. č. 579/1 lesní pozemek o výměře 
2 485 m2, parc. č. 579/2 lesní pozemek o výměře 801 m2, parc. č. 1026/2 ostatní plocha o 
výměře 315 m2, parc. č. 1042 ostatní plocha o výměře 2 177 m2, parc. č. 1045 ostatní plocha 
o výměře 504 m2 a parc. č. 1048 ostatní plocha o výměře 1 852 m2, vše v k. ú. Arnoltice 
u Huzové, obec Huzová, část pozemku parc. č. 198/1 lesní pozemek o výměře 5 702 m2 v 
k. ú. Bělidla, obec Olomouc, parc. č. 321/19 lesní pozemek o výměře 242 m2 v k. ú. Březce, 
obec Štěpánov, parc. č. 504/2 lesní pozemek o výměře 2 057 m2, parc. č. 501/3 lesní 
pozemek o výměře 2 905 m2, parc. č. 504/6 lesní pozemek o výměře 1 472 m2, vše v k. ú. 
Bystrovany, obec Bystrovany, parc. č. 767/3 trvalý travní porost o výměře 198 m2, parc. č. 
787/61 vodní plocha o výměře 1 021 m2, parc. č. 793/2 lesní pozemek o výměře 100 m2, 
parc. č. 795/3 lesní pozemek o výměře 835 m2, parc. č. 796/2 lesní pozemek o výměře 
1 312 m2, parc. č. 806/1 trvalý travní porost o výměře 1 545 m2, parc. č. 806/2 orná půda o 
výměře 955 m2, parc. č. 808/2 lesní pozemek o výměře 1 040 m2, parc. č. 808/3 lesní 
pozemek o výměře 1 021 m2, parc. č. 808/6 lesní pozemek o výměře 1 306 m2, parc. č. 
808/7 lesní pozemek o výměře 2 957 m2, parc. č. 808/10 ostatní plocha o výměře 1 285 m2, 
parc. č. 808/12 lesní pozemek o výměře 2 603 m2, parc. č. 808/13 lesní pozemek o výměře 
1 369 m2, parc. č. 808/16 lesní pozemek o výměře 993 m2, parc. č. 808/26 lesní pozemek 
o výměře 11 287 m2, parc. č. 808/30 ostatní plocha o výměře 1 272 m2, parc. č. 808/32 lesní 
pozemek o výměře 558 m2, parc. č. 808/33 lesní pozemek o výměře 1 373 m2, parc. č. 
808/34 lesní pozemek o výměře 922 m2, parc. č. 808/36 lesní pozemek o výměře 778 m2, 
parc. č. 808/37 lesní pozemek o výměře 7 549 m2, parc. č. 808/38 lesní pozemek o výměře 
877 m2, parc. č. 808/39 lesní pozemek o výměře 1 842 m2, parc. č. 808/42 lesní pozemek 
o výměře 1 920 m2, parc. č. 808/43 lesní pozemek o výměře 964 m2, parc. č. 808/46 lesní 
pozemek o výměře 995 m2, parc. č. 808/47 lesní pozemek o výměře 1 139 m2, parc. č. 809/2 
lesní pozemek o výměře 7 018 m2, parc. č. 809/8 lesní pozemek o výměře 1 464 m2, parc. č. 
809/10 lesní pozemek o výměře 2 796 m2, parc. č. 809/11 lesní pozemek o výměře 
3 634 m2, parc. č. 809/12 lesní pozemek o výměře 3 342 m2, parc. č. 809/13 lesní pozemek 
o výměře 7 320 m2, parc. č. 809/16 lesní pozemek o výměře 3 369 m2, parc. č. 809/19 lesní 
pozemek o výměře 2 758 m2, parc. č. 809/20 lesní pozemek o výměře 2 846 m2, parc. č. 
809/22 lesní pozemek o výměře 254 m2, parc. č. 809/23 lesní pozemek o výměře 4 735 m2, 
parc. č. 809/25 lesní pozemek o výměře 2 559 m2, parc. č. 809/28 lesní pozemek o výměře 
1 840 m2, parc. č. 809/29 lesní pozemek o výměře 1 708 m2, parc. č. 809/30 lesní pozemek 
o výměře 213 m2, parc. č. 809/31 lesní pozemek o výměře 476 m2, parc. č. 809/32 lesní 
pozemek o výměře 1 968 m2, parc. č. 809/34 lesní pozemek o výměře 1 903 m2, parc. č. 
809/35 lesní pozemek o výměře 654 m2, parc. č. 809/36 lesní pozemek o výměře 764 m2, 
parc. č. 809/40 lesní pozemek o výměře 2 010 m2, parc. č. 809/46 lesní pozemek o výměře 
1 523 m2, parc. č. 809/50 lesní pozemek o výměře 1 917 m2, parc. č. 809/55 lesní pozemek 
o výměře 1 895 m2, parc. č. 809/57 lesní pozemek o výměře 86 314 m2, parc. č. 809/62 lesní 
pozemek o výměře 2 088 m2, parc. č. 809/66 lesní pozemek o výměře 2 236 m2, parc. č. 
809/67 lesní pozemek o výměře 2 269 m2, parc. č. 809/68 lesní pozemek o výměře 
1 577 m2, parc. č. 809/78 lesní pozemek o výměře 2 853 m2, parc. č. 809/81 lesní pozemek 
o výměře 48 157 m2, parc. č. 809/83 lesní pozemek o výměře 2 806 m2, parc. č. 809/94 lesní 
pozemek o výměře 2 449 m2, parc. č. 809/95 lesní pozemek o výměře 776 m2, parc. č. 
809/96 lesní pozemek o výměře 553 m2, parc. č. 809/97 lesní pozemek o výměře2 282 m2, 
parc. č. 809/102 lesní pozemek o výměře 752 m2, parc. č. 809/103 lesní pozemek o výměře 
5 497 m2, parc. č. 809/119 lesní pozemek o výměře 3 002 m2, parc. č. 809/125 lesní 
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pozemek o výměře 2 662 m2, parc. č. 809/130 lesní pozemek o výměře 2 423 m2, parc. č. 
809/132 ostatní plocha o výměře 2 026 m2, parc. č. 809/138 lesní pozemek o výměře 
1 778 m2, parc. č. 809/142 lesní pozemek o výměře 1 397 m2, parc. č. 809/150 lesní 
pozemek o výměře 11 051 m2, parc. č. 809/152 lesní pozemek o výměře 9 621 m2, parc. č. 
809/153 lesní pozemek o výměře 14 228 m2, parc. č. 809/154 lesní pozemek o výměře 
334 m2, parc. č. 809/155 lesní pozemek o výměře 2 175 m2, parc. č. 809/157 trvalý travní 
porost o výměře 2 327 m2, parc. č. 809/160 trvalý travní porost o výměře 547 m2, parc. č. 
809/163 lesní pozemek o výměře 19 353 m2, parc. č. 809/165 lesní pozemek o výměře 
1 185 m2, parc. č. 809/169 lesní pozemek o výměře 12 552 m2, parc. č. 809/176 lesní 
pozemek o výměře 2 890 m2, parc. č. 809/177 lesní pozemek o výměře 2 301 m2, parc. č. 
809/187 trvalý travní porost o výměře 200 m2, parc.č. 809/188 vodní plocha o výměře 
2 020 m2, parc. č. 809/194 trvalý travní porost o výměře 1 732 m2, parc. č. 809/195 lesní 
pozemek o výměře 1 489 m2, parc. č. 809/198 lesní pozemek o výměře 1 632 m2, parc. č. 
809/206 lesní pozemek o výměře 1 620 m2, parc. č. 809/207 lesní pozemek o výměře 
1 645 m2, parc. č. 809/208 lesní pozemek o výměře 1 941 m2, parc. č. 809/210 lesní 
pozemek o výměře 1 608 m2, parc. č. 809/211 lesní pozemek o výměře 769 m2, parc. č. 
809/219 trvalý travní porost 114 m2, parc. č. 809/226 vodní plocha o výměře 5 789 m2, parc. 
č. 809/227 vodní plocha o výměře 607 m2, parc. č. 809/228 trvalý travní porost o výměře 
6 281 m2, parc. č. 809/229 lesní pozemek o výměře 199 m2, parc. č. 809/230 lesní pozemek 
o výměře 162 m2, parc. č. 809/232 lesní pozemek o výměře 211 m2, parc. č. 809/237 lesní 
pozemek o výměře 976 m2, parc. č. 809/238 lesní pozemek o výměře 840 m2, parc. č. 
809/241 lesní pozemek o výměře o výměře 1 077 m2, parc. č. 809/244 lesní pozemek o 
výměře 560 m2, parc. č. 809/245 trvalý travní porost o výměře 332 m2, parc. č. 809/246 lesní 
pozemek o výměře 182 m2, parc. č. 809/248 lesní pozemek o výměře 108 m2, parc. č. 
809/249 lesní pozemek o výměře 70 m2, parc. č. 809/252 ostatní plocha o výměře 
24 065 m2, parc. č. 809/253 lesní pozemek o výměře 863 m2, parc. č. 809/254 trvalý travní 
porost o výměře 343 m2, parc. č. 809/255 lesní pozemek o výměře 15 901 m2, parc. č. 
809/256 lesní pozemek o výměře 1 216 m2, parc. č. 809/257 lesní pozemek o výměře 
12 933 m2, parc. č. 809/258 lesní pozemek o výměře 2 973 m2, parc. č. 809/259 lesní 
pozemek o výměře 2 769 m2, parc. č. 809/260 lesní pozemek o výměře 2 614 m2, parc. č. 
809/261 lesní pozemek o výměře 2 301 m2, parc. č. 809/262 lesní pozemek o výměře 
2 806  m2, parc. č. 809/263 lesní pozemek o výměře 4 516 m2, parc. č. 809/264 lesní 
pozemek o výměře 2 235 m2, parc. č. 809/265 lesní pozemek o výměře 2 202 m2, parc. č. 
809/268 lesní pozemek o výměře 1 999 m2, parc. č. 809/270 lesní pozemek o výměře 
1 433 m2, parc. č. 809/271 lesní pozemek o výměře 1 465 m2, parc. č. 809/272 lesní 
pozemek o výměře 1 474 m2, parc. č. 809/274 lesní pozemek o výměře 998 m2, parc. č. 
809/276 lesní pozemek o výměře 4 870 m2, parc. č. 809/313 lesní pozemek o výměře 
123 m2, parc. č. 809/339 lesní pozemek o výměře 16 m2, parc. č. 915/3 lesní pozemek o 
výměře 1 310 m2, parc. č. 919/1 trvalý travní porost o výměře 2 438 m2, parc. č. 920/1 orná 
půda o výměře 1 196 m2, parc. č. 920/2 lesní pozemek o výměře 1 220 m2, parc. č. 922 lesní 
pozemek o výměře 6 842 m2, parc. č. 928 trvalý travní porost o výměře 3 961 m2, parc. č. 
930 trvalý travní porost o výměře 974 m2, parc. č. 933 trvalý travní porost o výměře 
2 966 m2, parc. č. 934 lesní pozemek o výměře 1 980 m2, parc. č. 937 lesní pozemek o 
výměře 465 m2, parc. č. 938 lesní pozemek o výměře 384 m2, parc. č. 941 lesní pozemek o 
výměře 1 643 m2, parc. č. 942/2 vodní plocha o výměře 449 m2, parc. č. 942/4 vodní plocha 
o výměře 789 m2, parc. č. 942/5 lesní pozemek o výměře 1 202 m2, parc. č. 943 lesní 
pozemek o výměře 2 779 m2, parc. č. 946 ostatní plocha o výměře 848 m2, parc. č. 947/3 
lesní pozemek o výměře 4 309 m2, parc. č. 948 trvalý travní porost o výměře 2 175 m2, parc. 
č. 949 trvalý travní porost o výměře 1 904 m2, parc. č. 950 lesní pozemek o výměře 
1 071 m2, parc. č. 953 lesní pozemek o výměře 27 284 m2, parc. č. 954 trvalý travní porost 
o výměře 477 m2, parc. č. 955 trvalý travní porost o výměře 659 m2, parc. č. 957 trvalý travní 
porost o výměře 1 039 m2, parc. č. 958 trvalý travní porost o výměře 690 m2, parc. č. 959/1 
trvalý travní porost o výměře 991 m2, parc. č. 959/2 trvalý travní porost o výměře 22 m2, 
parc. č. 961/1 trvalý travní porost o výměře 1 319 m2, parc. č. 961/2 trvalý travní porost 
o výměře 34 m2, parc. č. 962/1 lesní pozemek o výměře 13 003 m2, parc. č. 962/2 lesní 
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pozemek o výměře 572 m2, parc. č. 965/1 trvalý travní porost o výměře 6 846 m2, parc. č. 
965/2 trvalý travní porost o výměře 93 m2, parc. č. 965/3 trvalý travní porost o výměře 
205 m2, parc. č. 974/1 trvalý travní porost o výměře 3 598 m2, parc. č. 974/2 trvalý travní 
porost o výměře 336 m2, parc. č. 975/1 trvalý travní porost o výměře 3 206 m2, parc. č. 975/2 
trvalý travní porost o výměře 203 m2, parc. č. 978 trvalý travní porost o výměře 6 015 m2, 
parc. č. 980 trvalý travní porost o výměře 6 682 m2, parc. č. 983/1 trvalý travní porost o 
výměře 3 072 m2, parc. č. 983/2 trvalý travní porost o výměře 2 626 m2, parc. č. 984 trvalý 
travní porost o výměře 7 321 m2, parc. č. 985 trvalý travní porost o výměře 12 133 m2, parc. 
č. 989 trvalý travní porost o výměře 6 228 m2, parc. č. 1083/2 ostatní plocha o výměře 
2 623 m2, jehož součástí je lesní cesta Vodárenská, parc. č. 1083/4 ostatní plocha o výměře 
1 831 m2, parc. č. 1094/2 ostatní plocha o výměře 1 232 m2, parc. č. 1097/1 ostatní plocha o 
výměře 1 155 m2, parc. č. 1098/1 vodní plocha o výměře 1 487 m2, parc. č. 1098/2 ostatní 
plochy o výměře 723 m2, parc. č. 1012/1 trvalý travní porost o výměře 3 165 m2, parc. č. 
1012/2 trvalý travní porost o výměře 2 850 m2, parc. č. 1013/1 trvalý travní porost o výměře 
2 980 m2, parc. č. 1013/2 trvalý travní porost o výměře 1 973 m2, parc. č. 1014/1 trvalý travní 
porost o výměře 3 849 m2, parc. č. 1014/2 trvalý travní porost o výměře 1 240 m2, parc. č. 
1015/1 trvalý travní porost o výměře 3 371 m2, parc. č. 1015/2 trvalý travní porost o výměře 
499 m2, části pozemku parc. č. 1123 ostatní plocha o celkové výměře 4 447 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Vodárenská,  parc. č. 1124  ostatní plocha o výměře 4 195 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Vodárenská, parc. č. 1127 ostatní plocha o výměře 817 m2, parc. č. 
1129 lesní pozemek o výměře 530 m2, parc. č. 1130 lesní pozemek o výměře 782 m2, parc. 
č. 1131 ostatní plocha o výměře 163 m2, parc. č. 1160 lesní pozemek o výměře 505 m2, 
parc. č. 1161 lesní pozemek o výměře 9 955 m2, parc. č. 1162 lesní pozemek o výměře 
227 m2, parc. č. 1163 lesní pozemek o výměře 993 m2, vše v k. ú. Černovír, obec Olomouc, 
parc. č. 293 lesní pozemek o výměře 881 m2, parc. č. 294 lesní pozemek o výměře 
9 195 m2, parc. č. 295 lesní pozemek o výměře 8 427 m2, parc. č. 296 lesní pozemek o 
výměře 842 m2, parc. č. 297 lesní pozemek o výměře 5 251 m2, parc. č. 306/2 lesní 
pozemek o výměře 30 658 m2, parc. č. 307 lesní pozemek o výměře 223 m2, parc. č. 308 
lesní pozemek o výměře 227 m2, parc. č. 309 lesní pozemek o výměře 5 172 m2, parc. č. 
310 lesní pozemek o výměře 9 114 m2, parc. č. 311/1 lesní pozemek o výměře 5 686 m2, 
parc. č. 312 lesní pozemek o výměře 6 269 m2, parc. č. 331 lesní pozemek o výměře 
5 071 m2, parc. č. 332 lesní pozemek o výměře 2 658 m2, parc. č. 333 lesní pozemek o 
výměře 2 708 m2, parc. č. 335/1 lesní pozemek o výměře 2 820 m2, parc. č. 336/3 lesní 
pozemek o výměře 5 265 m2, parc. č. 337 lesní pozemek o výměře 583 m2, parc. č. 342 
lesní pozemek o výměře 25 008 m2, parc. č. 343 lesní pozemek o výměře 432 m2, parc. č. 
344 lesní pozemek o výměře 13 563 m2, parc. č. 345/1 lesní pozemek o výměře 442 m2, 
parc. č. 345/2 lesní pozemek o výměře 547 m2, parc. č. 346/1 lesní pozemek o výměře 
216 275 m2, části parc. č. 346/2 lesní pozemek o celkové výměře 51 902 m2, části parc. č. 
346/3 lesní pozemek o celkové výměře 158 882 m2, parc. č. 346/4 lesní pozemek o výměře 
172 433 m2, parc. č. 346/5 lesní pozemek o výměře 504 388 m2, jehož součástí je lesní 
cesta Ke Kříži, parc. č. 346/6 lesní pozemek o výměře 190 880 m2, jehož součástí je lesní 
cesta Spodní Komorová, část parc. č. 346/8 lesní pozemek o výměře 43 848 m2, části parc. 
č. 346/9 lesní pozemek o celkové  výměře 83 290 m2, parc. č. 347/1 lesní pozemek o výměře 
1 834 m2, parc. č. 347/2 lesní pozemek o výměře 158 m2, parc. č. 347/3 lesní pozemek o 
výměře 577 m2, parc. č. 348/1 lesní pozemek o výměře 770 m2, části parc. č. 348/2 lesní 
pozemek o celkové výměře 1 486 m2, parc. č. 349/1 lesní pozemek o výměře 3 045 m2, parc. 
č. 349/2 lesní pozemek o výměře 1 837 m2, jehož součástí je lesní cesta Spodní Komorová, 
parc. č. 376/2 lesní pozemek o výměře 3 150 m2, parc. č. 377/1 lesní pozemek o výměře 
57 170 m2, jehož součástí je lesní cesta Ke Kříži, parc. č. 409 lesní pozemek o výměře 
4 820 m2, parc. č. 410/1 lesní pozemek o výměře 2 023 m2, parc. č. 410/2 lesní pozemek o 
výměře 3 198 m2, parc. č. 416/1 lesní pozemek o výměře 195 748 m2, parc. č. 417/1 lesní 
pozemek o výměře 40 106 m2, parc. č. 418 lesní pozemek o výměře 4 794 m2, parc. č. 419 
lesní pozemek o výměře 676 m2, parc. č. 420 lesní pozemek o výměře 4 064 m2, parc. č. 
421/1 lesní pozemek o výměře 3 568 m2, parc. č. 421/2 lesní pozemek o výměře 48 515 m2, 
parc. č. 423/1 lesní pozemek o výměře 2 108 m2, parc. č. 424 lesní pozemek o výměře 
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1 431 m2, parc. č. 425/1 lesní pozemek o výměře 24 671 m2, parc. č. 425/2 lesní pozemek o 
výměře 14 151 m2, parc. č. 425/3 lesní pozemek o výměře 2 733 m2, parc. č. 426 lesní 
pozemek o výměře 10 704 m2, parc. č. 430 lesní pozemek o výměře 13 920 m2, parc. č. 
423/2 trvalý travní porost o výměře 10 689 m2, parc. č. 891 lesní pozemek o výměře 308 m2, 
parc. č. 897/1 ostatní plocha o výměře 1 635 m2, části parc. č. 897/2 ostatní plocha o celkové 
výměře 2072 m2, část parc. č. 898 ostatní plocha o výměře 1 502 m2, část parc. č. 899 
ostatní plocha o výměře 1 559 m2, parc. č. 1153 lesní pozemek o výměře 1 373 m2, parc. č. 
1161 lesní pozemek o výměře 371 544 m2, parc. č. 1163 trvalý travní porost o výměře 
4 392 m2, parc. č. 1184 lesní pozemek o výměře 1 241 m2, parc. č. 1189 lesní pozemek o 
výměře 116 117 m2, parc. č. 1190 trvalý travní porost o výměře 26 831 m2, parc. č. 1191 
trvalý travní porost o výměře 24 243 m2, parc. č. 1192 lesní pozemek o výměře 74 460 m2, 
parc. č. 1193 lesní pozemek o výměře 6 534 m2, parc. č. 1194 lesní pozemek o výměře 
577 m2, parc. č. 1214 ostatní plocha o výměře 4 062 m2, jehož součástí je lesní cesta Spodní 
Komorová, parc. č. 1215 ostatní plocha o výměře 622 m2, parc. č. 1229 vodní plocha o 
výměře 2 714 m2, parc. č. 1230 vodní plocha o výměře 3 445 m2, parc. č. 1232 ostatní 
plocha o výměře 487 m2, parc. č. 1233 ostatní plocha o výměře 229 m2, vše v k. ú. Dalov, 
obec Šternberk, parc. č. 158/4 trvalý travní porost o výměře 996 m2, parc. č. 209/2 orná půda 
o výměře 1 302 m2, parc. č. 209/3 zahrada o výměře 1 096 m2, parc. č. 795/7 trvalý travní 
porost o výměře 542 m2, parc. č. 855/4 trvalý travní porost o výměře 308 m2, parc. č. 938/2 
lesní pozemek o výměře 1 022 m2, parc. č. 940/1 lesní pozemek o výměře 552 m2, parc. č. 
940/2 lesní pozemek o výměře 1 221 m2, parc. č. 941 lesní pozemek o výměře 111 m2, parc. 
č. 942 lesní pozemek o výměře 719 867 m2, jehož součástí je lesní cesta Česneková, parc. 
č. 943/2 lesní pozemek o výměře 465 171 m2, parc. č. 943/3 lesní pozemek o výměře 
177 746 m2, parc. č. 943/4 lesní pozemek o výměře 7 352 m2, parc. č. 944/2 lesní pozemek 
o výměře 2 847 m2, parc. č. 949/1 lesní pozemek o výměře 562 844 m2, parc. č. 949/2 lesní 
pozemek o výměře 422 895 m2, parc. č. 952/1 ostatní plocha o výměře 2 025 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Huzovská, parc. č. 971/10 lesní pozemek o výměře 66 009 m2, parc. 
č. 971/11 lesní pozemek o výměře 461 602 m2, parc. č. 976/3 lesní pozemek o výměře 
166 202 m2, parc. č. 976/4 lesní pozemek o výměře 112 896 m2, parc. č. 1088 ostatní plocha 
o výměře 3 438 m2, parc. č. 1114/3 ostatní plocha o výměře 355 m2, parc. č. 1114/4 ostatní 
plocha o výměře 123 m2, parc. č. 1190/9 trvalý travní porost o výměře 723 m2, parc. č. 
1224/3 orná půda o výměře 637 m2, parc. č. 1356/3 ostatní plocha o výměře 2 210 m2, parc. 
č. 1356/4 ostatní plocha o výměře 5 057 m2, jehož součástí je lesní cesta Huzovská, parc. č. 
1357 ostatní plocha o výměře 5 273 m2, jehož součástí je lesní cesta Huzovská, parc. č. 
1358 ostatní plocha o výměře 8 070 m2, jehož součástí je lesní cesta Huzovská, parc. č. 
1360 ostatní plocha o výměře 1 363 m2, vše v k. ú. Dětřichov nad Bystřicí, obec Dětříchov 
nad Bystřicí, parc. č. 475 lesní pozemek o výměře 6 139 m2, parc. č. 476 lesní pozemek o 
výměře 981 m2, parc. č. 1292/1 lesní pozemek o výměře 4 288 m2, parc. č. 1339/4 lesní 
pozemek o výměře 196 m2, parc. č. 1339/6 lesní pozemek o výměře 3 034 m2, parc. č. 
1340/2 lesní pozemek o výměře 3 958 m2, vše v k. ú. Droždín, obec Olomouc, parc. č. 992/5 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 557 m2, parc. č. 1900 ostatní plocha o výměře 352 m2, 
parc. č. 1901 lesní pozemek o výměře 12 518 m2, parc. č. 1903 orná půda o výměře 206 m2, 
parc. č. 1904 zahrada 1 670 m2, parc. č. 1908 orná půda o výměře 20 154 m2, parc. č. 1909 
lesní pozemek o výměře 37 888 m2, parc. č. 1910 lesní pozemek o výměře 25 012 m2, parc. 
č. 1912 lesní pozemek o výměře 46 911 m2, parc. č. 1913 vodní plocha o výměře 3 656 m2, 
parc. č. 1931 lesní pozemek o výměře 7 429 m2, parc. č. 1971 lesní pozemek o výměře 
20 151 m2, parc. č. 1973 ostatní plocha 4 221 m2, jehož součástí je lesní cesta Krajní, parc. 
č. 1974 lesní pozemek o výměře 131 262 m2, parc. č. 1975 ostatní plocha o výměře 
2 898 m2, jehož součástí je lesní cesta Šraňkova, parc. č. 1976 lesní pozemek o výměře 
707 755 m2, parc. č. 1977 ostatní plocha o výměře 10 928 m2, jehož součástí je lesní cesta 
Mlýnská, parc. č. 1978 lesní pozemek o výměře 319 461 m2, parc. č. 1979 ostatní plocha o 
výměře 4 588 m2, jehož součástí je lesní cesta Krajní, parc. č. 1980 ostatní plocha o výměře 
15 335 m2, jehož součástí je lesní cesta Krajní, parc. č. 1981 lesní pozemek o výměře 
400 573 m2, parc. č. 1982 ostatní plocha o výměře 7 255 m2, jehož součástí je lesní cesta 
Šraňkova, parc. č. 1983 lesní pozemek o výměře 779 640 m2, jehož součástí je lesní cesta 
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Prostřední, parc. č. 1984 ostatní plocha o výměře 6 841 m2, jehož součástí je lesní cesta 
Mlýnská, parc. č. 1985 lesní pozemek o výměře 270 711 m2, parc. č. 1986 ostatní plocha o 
výměře 18 420 m2, jehož součástí je lesní cesta Střední, parc. č. 1987 ostatní plocha o 
výměře 6 296 m2, jehož součástí je lesní cesta Střední, parc. č. 1988 lesní pozemek o 
výměře 156 676 m2, parc. č. 1989 ostatní plocha o výměře 7 297 m2, parc. č. 1990 lesní 
pozemek o výměře 320 557 m2, parc. č. 1991 ostatní plocha o výměře 7 242 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Šraňkova, parc. č. 1992 lesní pozemek o výměře 763 038 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Prostřední, parc. č. 1993 ostatní plocha o výměře 7 299 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Mlýnská, parc. č. 1994 lesní pozemek o výměře 555 614 m2, parc. č. 
1995 ostatní plocha o výměře 7 155 m2, jehož součástí je lesní cesta Odvozní, parc. č. 1996 
ostatní plocha o výměře 17 916 m2, jehož součástí je lesní cesta Odvozní, parc. č. 1997 
ostatní plocha o výměře 7 743 m2, jehož součástí je lesní cesta Odvozní, parc. č. 1998 lesní 
pozemek o výměře 145 032 m2, parc. č. 1999 ostatní plocha o výměře 6 660m2, parc. č. 
2000 lesní pozemek o výměře 288 101 m2, parc. č. 2001 ostatní plocha o výměře 6 050 m2, 
parc. č. 2002 lesní pozemek o výměře 403 928 m2, jehož součástí je lesní cesta Prostřední, 
parc. č. 2003 ostatní plocha o výměře 5 889 m2, parc. č. 2004 lesní pozemek o výměře 
475 233 m2, parc. č. 2005 ostatní plocha o výměře 3 010 m2, parc. č. 2006 ostatní plocha o 
výměře 10 360 m2, část pozemku parc. č. 2007 lesní pozemek o výměře 67 764 m2, parc. č. 
2218 lesní pozemek o výměře 45 851 m2, parc. č. 2227 lesní pozemek o výměře 4 111 m2, 
parc. č. 2243 ostatní plocha o výměře 1 855 m2, parc. č. 2245 ostatní plocha o výměře 
2 146 m2, parc. č. 2246 lesní pozemek o výměře 7 856 m2, parc. č. 2249 lesní pozemek o 
výměře 7 058 m2, parc. č. 2274 ostatní plocha o výměře 1 172 m2, parc. č. 2252 lesní 
pozemek o výměře 1 077 m2, parc. č. 2253 lesní pozemek o výměře 1 322 m2, parc. č. 2254 
lesní pozemek o výměře 1 141 m2, parc. č. 2255 lesní pozemek o výměře 1 154 m2, parc. č. 
2256 lesní pozemek o výměře 1 233 m2, parc. č. 2257 lesní pozemek o výměře 1 489 m2, 
parc. č. 2258 lesní pozemek o výměře 1 471 m2, parc. č. 2264 lesní pozemek o výměře 
224 815 m2, parc. č. 2276 lesní pozemek o výměře 3 216 m2, parc. č. 2283 lesní pozemek o 
výměře 7 550 m2, parc. č. 2284 ostatní plocha o výměře 2 276 m2, parc. č. 2285 lesní 
pozemek o výměře 641 m2, parc. č. 2286 lesní pozemek o výměře 628 m2, parc. č. 2353 
orná půda o výměře 5 001 m2, parc. č. 2355 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2, 
parc. č. 2359 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 88 m2, parc. č. 2390 lesní pozemek o 
výměře 1 651 m2, parc. č. 2465 lesní pozemek o výměře 8 315 m2, vše v k. ú. Grygov, obec 
Grygov, parc. č. 579 lesní pozemek o výměře 7 008 m2, parc. č. 580 lesní pozemek o výměře 
7 225 m2, parc. č. 581 lesní pozemek o výměře 6 731 m2, parc. č. 582 lesní pozemek o 
výměře 8 285 m2, vše v k. ú. Hlubočky, obec Hlubočky, parc. č. 289/1 trvalý travní porost o 
výměře 66 061 m2, parc. č. 289/2 trvalý travní porost o výměře 585 m2, parc. č. 289/4 trvalý 
travní porost o výměře 26 689 m2, parc. č. 289/20 trvalý travní porost o výměře 406 m2, parc. 
č. 290/1 trvalý travní porost o výměře 69 668 m2, parc. č. 290/6 trvalý travní porost o výměře 
13 372 m2, parc. č. 293/2 vodní plocha o výměře 24 m2, parc. č. 294/1 lesní pozemek o 
výměře 115 454 m2, parc. č. 294/3 lesní pozemek o výměře 45 m2, parc. č. 294/7 lesní 
pozemek o výměře 511 m2, parc. č. 294/9 lesní pozemek o výměře 47 m2, parc. č. 294/11 
lesní pozemek o výměře 329 m2, parc. č. 294/13 lesní pozemek o výměře 335 m2, parc. č. 
295/1 lesní pozemek o výměře 50 596 m2, parc. č. 296 ostatní plocha o výměře 5 584 m2, 
parc. č. 297 ostatní plocha o výměře 1 517 m2, parc. č. 308/6 trvalý travní porost o výměře 
3 028 m2, parc. č. 315/10 vodní plocha o výměře 107 m2, vše k. ú. Hlušovice, obec 
Hlušovice, parc. č. 994 lesní pozemek o výměře 2 476 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, 
parc. č. část pozemku parc. č. 1938 ostatní plocha o výměře 1 682 m2 v k. ú. Holice u 
Olomouce, obec Olomouc, parc. č. 1469/5 lesní pozemek o výměře 745 m2, parc. č. 1487/12 
orná půda o výměře 132 m2, parc. č. 1520 lesní pozemek o výměře 706 m2, parc. č. 1596/2 
ostatní plocha o výměře 504 m2, parc. č. 1602/1 ostatní plocha o výměře 252 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Horecká, parc. č. 1613/3 trvalý travní porost o výměře 68 m2, parc. č. 
1616/189 trvalý travní porost o výměře 118 m2, parc. č. 1616/190 trvalý travní porost o 
výměře 191 m2, parc. č. 1619/10 ostatní plocha o výměře 438 m2, parc. č. 1621/1 vodní 
plocha o výměře 2 065 m2, parc. č. 1622/4 ostatní plocha o výměře 39 m2, parc. č. 1623/1 
lesní pozemek o výměře 2 258 m2, parc. č. 1624/1 vodní plocha o výměře 2 160 m2, parc. č. 
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1624/4 vodní plocha o výměře 239 m2, parc. č. 1629/37 ostatní plocha o výměře 139 m2, 
parc. č. 1629/42 ostatní plocha o výměře 86 m2, parc. č. 1632/6 lesní pozemek o výměře 
365 m2, parc. č. 1633/1 lesní pozemek o výměře 358 613 m2, jehož součástí je lesní cesta 
Jezírka, parc. č. 1633/16 lesní pozemek o výměře 3 335 m2, parc. č. 1633/17 ostatní plocha 
o výměře 1 382 m2, parc. č. 1633/18 ostatní plocha o výměře 984 m2, parc. č. 1633/19 
ostatní plocha o výměře 191 m2, parc. č. 1633/20 ostatní plocha o výměře 127 m2, parc. č. 
1633/21 ostatní plocha o výměře 90 m2, parc. č. 1633/22 ostatní plocha o výměře 67 m2, 
parc. č. 1633/23 ostatní plocha o výměře 998 m2, parc. č. 1633/24 ostatní plocha o výměře 
18 m2, parc. č. 134/ lesní pozemek o výměře 2 716 m2, parc. č. 1634/2 lesní pozemek o 
výměře 144 m2, část pozemku parc. č. 1635/1 lesní pozemek o výměře 81 758 m2, parc. č. 
1635/2 lesní pozemek o výměře 178 m2, parc. č. 1635/3 lesní pozemek o výměře 261 m2, 
parc. č. 1635/4 lesní pozemek o výměře 1 638 m2, parc. č. 1636/1 ostatní plocha o výměře 
4 964 m2, jehož součástí je lesní cesta Horecká, parc. č. 1636/2 ostatní plocha o výměře 
527 m2, jehož součástí je lesní cesta Horecká, parc. č. 1636/5 ostatní plocha o výměře 
48 m2, jehož součástí je lesní cesta Horecká, parc. č. 1636/11 ostatní plocha o výměře 
212 m2, jehož součástí je lesní cesta Horecká,  parc. č. 1637/6 lesní pozemek o výměře 
58 m2, parc. č. 1637/7 lesní pozemek o výměře 11 m2, parc. č. 1637/8 lesní pozemek o 
výměře 14 m2, parc. č. 1637/9 lesní pozemek o výměře 30 m2, parc. č. 1637/10 lesní 
pozemek o výměře 36 m2, parc. č. 1637/11 lesní pozemek o výměře 20 m2, jehož součástí je 
lesní cesta Horecká, parc. č. 1637/12 lesní pozemek o výměře 13 m2, parc. č. 1637/13 lesní 
pozemek o výměře 80 m2, parc. č. 1637/14 lesní pozemek o výměře 2 m2, parc. č. 1638 
lesní pozemek o výměře 2 939 m2, část parc. č. 1640 lesní pozemek o výměře 1 479 m2, 
části parc. č. 1641 ostatní plocha o celkové výměře 76 m2, jehož součástí je lesní cesta 
Horecká, parc. č. 1642/1 ostatní plocha o výměře 384 m2, jehož součástí je lesní cesta 
Skrbeňská,  parc. č. 1642/2 ostatní plocha o výměře 1 323 m2, jehož součástí je lesní cesta 
Skrbeňská, parc. č. 1642/3 ostatní plocha o výměře 399 m2, jehož součástí je lesní cesta 
Skrbeňská, parc. č. 1642/10 ostatní plocha o výměře 27 m2, parc. č. 1644/1 lesní pozemek o 
výměře 29 722 m2, parc. č. 1644/2 lesní pozemek o výměře 155 834 m2, parc. č. 1646 lesní 
pozemek o výměře 5 502 m2, parc. č. 1647 lesní pozemek o výměře 5 128 m2, parc. č. 1648 
lesní pozemek o výměře 82 921 m2, parc. č. 1649 ostatní plocha o výměře 2 707 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Na Bahně, část pozemku parc. č. 1650/1 lesní pozemek o výměře 90 
814 m2, parc. č. 1650/2 lesní pozemek o výměře 90 m2, parc. č. 1650/3 lesní pozemek o 
výměře 3 507 m2, parc. č. 1650/4 lesní pozemek o výměře 396 m2, části parc. č. 1651 
ostatní plocha o celkové výměře 712 m2, jehož součástí je lesní cesta Na Bahně, parc. č. 
1653/2 lesní pozemek o výměře 1 431 m2, část pozemku parc. č. 1653/4 lesní pozemek o 
výměře  277 m2, parc. č. 1653/5 lesní pozemek o výměře 184 m2, část parc. č. 1654/1 
ostatní plocha o výměře 8 262 m2, parc. č. 1654/2 ostatní plocha o výměře 46 m2, parc. č. 
1654/3 ostatní plocha o výměře 509 m2, část parc. č. 1655/1 lesní pozemek o  výměře  385 
004 m2, parc. č. 1655/76 lesní pozemek o výměře 7 111 m2, část pozemku parc. č. 1655/77 
lesní pozemek o výměře 169 576 m2, parc. č. 1655/24 lesní pozemek o výměře 3 908 m2, 
parc. č. 1655/26 lesní pozemek o výměře 3 891 m2, parc. č. 1655/28 lesní pozemek o 
výměře 1 483 m2, parc. č. 1655/29 lesní pozemek o výměře 1 309 m2, parc. č. 1655/30 lesní 
pozemek o výměře 2 796 m2, parc. č. 1655/31 lesní pozemek o výměře 6 334 m2, parc. č. 
1655/32 lesní pozemek o výměře 58 m2, parc. č. 1655/34 lesní pozemek o výměře 407 m2, 
parc. č. 1655/35 lesní pozemek o výměře 95 m2, parc. č. 1655/37 lesní pozemek o výměře 
1 069 m2, parc. č. 1655/43 lesní pozemek o výměře 1 859 m2, parc. č. 1655/61 lesní 
pozemek o výměře 32 m2, část pozemku parc. č. 1662/1 ostatní plocha 2 979 m2, parc. č. 
1662/3 ostatní plocha o výměře 277 m2, část parc. č. 1663/1 ostatní plocha o výměře 30 m2,  
části parc. č. 1663/6 ostatní plocha o celkové výměře 114 m2, části parc. č. 1663/8 ostatní 
plocha o celkové výměře 628 m2, část parc. č. 1664/1 lesní pozemek o výměře 4 236 m2, 
část parc. č. 1664/2 lesní pozemek o výměře 51 m2, část parc. č. 1664/3 lesní pozemek o 
výměře 40 m2, část parc. č. 1665/1 lesní pozemek o výměře 4 895 m2, parc. č. 1665/2 lesní 
pozemek o výměře 126 m2, část parc. č. 1665/3 lesní pozemek o výměře 34 m2, část parc. č. 
1666/1 lesní pozemek o výměře 146 751 m2, části parc. č. 1666/2 lesní pozemek o celkové 
výměře 659 m2, část parc. č. 1666/3 lesní pozemek o výměře 1 799 m2, parc. č. 1666/4 lesní 
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pozemek o výměře 1 034 m2, parc. č. 1666/5 lesní pozemek o výměře 81 m2, parc. č. 1666/8 
lesní pozemek o výměře 276 m2, parc. č. 1666/9 lesní pozemek o výměře 79 m2, část parc. 
č. 1666/10 lesní pozemek o výměře 11 651 m2, parc. č. 1666/13 lesní pozemek o výměře 
1 180 m2, část parc. č. 1666/16 lesní pozemek o výměře 5 m2, parc. č. 1666/17 lesní 
pozemek o výměře 2 531 m2, parc. č. 1667 lesní pozemek o výměře 239 m2, část parc. č. 
1669/3 trvalý travní porost o výměře 22 m2, parc. č. 1669/5 trvalý travní porost o výměře 26 
m2, parc. č. 1670/2 trvalý travní porost o výměře 157 m2, parc. č. 1671/11 lesní pozemek o 
výměře 1 089 m2, parc. č. 1674/1 lesní pozemek o výměře 1 747 m2, parc. č. 1675/1 lesní 
pozemek o výměře 2 878 m2, parc. č. 1676/23 trvalý travní porost o výměře 290 m2, část 
parc. č. 1679/1 ostatní plocha o výměře 498 m2, parc. č. 1679/2 ostatní plocha o výměře 
21 m2, parc. č. 1679/3 ostatní plocha o výměře 119 m2, parc. č. 1679/5 ostatní plocha o 
výměře 232 m2, parc. č. 1679/6 ostatní plocha o výměře 334 m2, parc. č. 1679/8 ostatní 
plocha o výměře 66 m2, parc. č. 1679/13 ostatní plocha o výměře 32 m2, parc. č. 1679/17 
ostatní plocha o výměře 44 m2, parc. č. 1679/22 ostatní plocha o výměře 28 m2, parc. č. 
1680/2 lesní pozemek o výměře 3 375 m2, parc. č. 1681/1 lesní pozemek o výměře 
7 771 m2, parc. č. 1681/2 lesní pozemek o výměře 914 m2, parc. č. 1684/1 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 1 075 m2, parc. č. 1685 zahrada o výměře 915 m2, parc. č. 1686/1 lesní 
pozemek o výměře 4 566 m2, část parc. č. 1687/1 lesní pozemek o výměře 286 823 m2, 
jehož součástí je lesní cesta Francouzská, část parc. č. 1687/2 lesní pozemek o výměře 
659 m2, parc. č. 1687/3 lesní pozemek o výměře 78 m2, část parc. č. 1687/4 lesní pozemek o 
výměře 351 m2, parc. č. 1687/5 lesní pozemek o výměře 648 m2, část pozemku parc. č. 
1687/6 lesní pozemek o výměře 7 603 m2, parc. č. 1691/5 ostatní plocha o výměře 752 m2, 
parc. č. 1691/68 ostatní plocha o výměře 372 m2, parc. č. 1691/75 ostatní plocha o výměře 
217 m2, parc. č. 1691/90 ostatní plocha o výměře 346 m2, parc. č. 1691/101 ostatní plocha o 
výměře 1 429 m2, parc. č. 1691/116 ostatní plocha o výměře 616 m2, parc. č. 1691/118 
ostatní plocha o výměře 35 m2, část parc. č. 1691/119 ostatní plocha o výměře 350 m2, část 
parc. č. 1691/120 ostatní plocha o výměře 4 m2, část parc. č. 1691/121 ostatní plocha o 
výměře 28 m2, parc. č. 1742 orná půda o výměře 1 092 m2, parc. č. 1743 lesní pozemek o 
výměře 1 568 m2, vše v k. ú. Horka nad Moravou, obec Horka nad Moravou, parc. č. 907 
lesní pozemek o výměře 99 019 m2 v k. ú. Horní Loděnice, obec Horní Loděnice, parc. č. 
3393 ostatní plocha o výměře 809 m2, parc. č. 389/1 lesní pozemek o výměře 307 865 m2, 
parc. č. 491 lesní pozemek o výměře 6 808 m2, parc. č. 492 lesní pozemek o výměře 
2 669 m2, parc. č. 493 lesní pozemek o výměře 5 319 m2, parc. č. 494 lesní pozemek o 
výměře 3 338 m2, parc. č. 495 lesní pozemek o výměře 342 m2, parc. č. 496/1 lesní 
pozemek o výměře 4 262 m2, parc. č. 601/1 lesní pozemek o výměře 209 593 m2, parc. č. 
601/2 lesní pozemek o výměře 49 120 m2, parc. č. 699/1 lesní pozemek o výměře 
55 487 m2, části parc. č. 800 lesní pozemek o celkové výměře 345 327 m2, parc. č. 802 lesní 
pozemek o výměře 89 068 m2, parc. č. 936/2 ostatní plocha o výměře 140 m2, parc. č. 957/5 
lesní pozemek o výměře 3 129 m2, parc. č. 957/6 lesní pozemek o výměře 1 915 m2, parc. č. 
989 lesní pozemek o výměře 25 716 m2, parc. č. 1004/2 lesní pozemek o výměře 
120 859 m2, parc. č. 1007/2 lesní pozemek o výměře 13 629 m2, parc. č. 1043/3 lesní 
pozemek o výměře 30 402 m2, parc. č. 1044 lesní pozemek o výměře 1 813 m2, parc. č. 
1074/18 trvalý travní porost o výměře 212 m2, parc. č. 1074/19 trvalý travní porost o výměře 
1 156 m2, parc. č. 1095/1 lesní pozemek o výměře 37 498 m2, parc. č. 1095/2 lesní pozemek 
o výměře 27 933 m2, parc. č. 1097 lesní pozemek o výměře 4 571 m2, parc. č. 1098/1 lesní 
pozemek o výměře 17 937 m2,  parc. č. 1098/2 lesní pozemek o výměře 96 013 m2, parc. č. 
1101 lesní pozemek o výměře 525 m2, parc. č. 1102 lesní pozemek o výměře 10 768 m2, 
parc. č. 1103 lesní pozemek o výměře 496 m2, parc. č. 1113/2 lesní pozemek o výměře 
102 801 m2, parc. č. 1113/3 lesní pozemek o výměře 8 232 m2, parc. č. 1122/2 lesní 
pozemek o výměře 4 140 m2, parc. č. 1147/5 lesní pozemek o výměře 210 090 m2, parc. č. 
1147/6 lesní pozemek o výměře 2 604 m2, parc. č. 1148/3 lesní pozemek o výměře 
1 413 m2, parc. č. 1155 lesní pozemek o výměře 295 m2, parc. č. 1156 lesní pozemek o 
výměře 957 m2, parc. č. 1157 lesní pozemek o výměře 1 529 m2, parc. č. 1158 lesní 
pozemek o výměře 16 989 m2, parc. č. 1159 lesní pozemek o výměře 514 m2, parc. č. 
1166/3 lesní pozemek o výměře 656 m2, parc. č. 1166/5 lesní pozemek o výměře 74 911 m2, 
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parc. č. 1167 lesní pozemek o výměře 779 m2, 1172/1 lesní pozemek o výměře 5 154 m2, 
parc. č. 1175 ostatní plocha o výměře 3 899 m2, parc. č. 1233/2 lesní pozemek o výměře 
5 772 m2, parc. č. 1233/3 lesní pozemek o výměře 15 451 m2, parc. č. 1246/1 lesní pozemek 
o výměře 2 574 m2, parc. č. 1246/2 lesní pozemek o výměře 598 m2 (vlastnický podíl 1), 
parc. č. 1247 lesní pozemek o výměře 7 096 m2, parc. č. 1250 lesní pozemek o výměře 
78 547 m2, parc. č. 1254/1 lesní pozemek o výměře 35 745 m2, parc. č. 1254/3 lesní 
pozemek o výměře 13 086 m2, parc. č. 1254/4 lesní pozemek o výměře 376 m2, parc. č. 
1254/5 lesní pozemek o výměře 20 047 m2 (vlastnický podíl 1), parc. č. 1254/6 lesní 
pozemek o výměře 6 564 m2 (vlastnický podíl 1), parc. č. 1255/1 lesní pozemek o výměře 
2 140 m2 (vlastnický podíl 1), parc. č. 1257/2 ostatní plocha o výměře 56 m2 (vlastnický podíl 
1), parc. č. 1273/1 lesní pozemek o výměře 32 647 m2, parc. č. 1273/2 lesní pozemek o 
výměře 155 m2, parc. č. 1273/3 lesní pozemek o výměře 8 700 m2 (vlastnický podíl 1), parc. 
č. 1273/4 lesní pozemek o výměře 5 022 m2 (vlastnický podíl 1), parc. č. 1274 ostatní plocha 
o výměře 94 m2, parc. č. 1279  lesní pozemek o výměře 9 362 m2, parc. č. 1280 lesní 
pozemek o výměře 2 439 m2, parc. č. 1281 lesní pozemek o výměře 6 240 m2, parc. č. 1282 
lesní pozemek o výměře 2 763 m2, parc. č. 1283 lesní pozemek o výměře 25 274 m2, parc. 
č. 1285 lesní pozemek o výměře 421 m2, parc. č. 1370 ostatní plocha o výměře 193 m2, 
parc. č. 1371 lesní pozemek o výměře 235 m2, parc. č. 1372/3 lesní pozemek o výměře 
4 800 m2, parc. č. 1381/5 lesní pozemek o výměře 3 934 m2, parc. č. 1383 ostatní plocha o 
výměře 147 m2, parc. č. 1385 ostatní plocha o výměře 1 020 m2, parc. č. 1402 ostatní plocha 
o výměře 151 m2, parc. č. 1422/3 lesní pozemek o výměře 1 768 m2, parc. č. 1422/15 orná 
půda o výměře 20 306 m2, parc. č. 1424/1 lesní pozemek o výměře 618 210 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Richtrova, parc. č. 1426/1 lesní pozemek o výměře 468 m2, parc. č. 
1427 lesní pozemek o výměře 493 m2, parc. č. 1428/2 lesní pozemek o výměře 518 m2, 
parc. č. 1439/2 lesní pozemek o výměře 539 m2, parc. č. 1430/1 lesní pozemek o výměře 
309 m2, parc. č. 1432/2 lesní pozemek o výměře 5 960 m2, parc. č. 1434/1 lesní pozemek o 
výměře 881 m2, parc.č. 1434/3 lesní pozemek o výměře 716 m2, parc. č. 1440/1 lesní 
pozemek o výměře 629 m2, parc. č. 2593/1 lesní pozemek o výměře 525 615 m2, parc. č. 
2593/2 lesní pozemek o výměře 19 233 m2, jehož součástí je lesní cesta Za Šajerem, parc. č. 
2593/3 lesní pozemek o výměře 16 829 m2, parc. č. 2593/4 lesní pozemek o výměře 172 m2, 
parc. č. 2593/5 lesní pozemek o výměře 900 m2, parc. č. 2593/6 lesní pozemek o výměře 
430 m2, parc. č. 2599 lesní pozemek o výměře 3 452 m2, parc. č. 2600/1 ostatní plocha o 
výměře 1 530 m2, parc. č. 2600/4 zahrada o výměře 3 110 m2, parc. č. 2601 trvalý travní 
porost o výměře 34 981 m2, jehož součástí je lesní cesta Okružní, parc. č. 2604/2 trvalý 
travní porost o výměře 9 862 m2, parc. č. 2604/3 trvalý travní porost o výměře 5 863 m2, 
parc. č. 2605/5 ostatní plocha o výměře 2 640 m2, parc. č. 2605/6 ostatní plocha o výměře 
1 676 m2, parc. č. 2605/7 ostatní plocha o výměře 1 464 m2, parc. č. 2605/8 ostatní plocha o 
výměře 2 090 m2, parc. č. 2605/9 ostatní plocha o výměře 9 318 m2, parc. č. 2630/2 trvalý 
travní porost o výměře 8 038 m2, parc. č. 2753/2 orná půda o výměře 2 559 m2, parc. č. 
2753/3 lesní pozemek o výměře 23 552 m2, parc. č. 2753/4 lesní pozemek o výměře 
5 302 m2, parc. č. 2779/2 lesní pozemek o výměře 25 788 m2, parc. č. 2780 lesní pozemek o 
výměře 4 690 m2, parc. č. 2783/2 lesní pozemek o výměře 887 m2, parc. č. 2783/3 lesní 
pozemek o výměře 833 m2, parc. č. 2783/5 lesní pozemek o výměře 350 301 m2, parc. č. 
2783/6 lesní pozemek o výměře 184 050 m2, parc. č. 2783/8 lesní pozemek o výměře 
51 837 m2, parc. č. 2895/1 lesní pozemek o výměře 66 340 m2, parc. č. 2895/5 lesní 
pozemek o výměře 15 667 m2, parc. č. 2895/8 lesní pozemek o výměře 2 582 m2, parc. č. 
3040/1 lesní pozemek o výměře 4 766 m2, parc. č. 3044 ostatní plocha o výměře 263 m2, 
parc. č. 3043/2 orná půda o výměře 2 799 m2, parc. č. 3047 orná půda o výměře 5 017 m2, 
části parc. č. 3049/1 lesní pozemek o celkové výměře 2 759 854 m2, jehož součástí je lesní 
cesta Huzovská, jehož součástí je lesní cesta Hřebenová a jehož součástí je lesní cesta 
Okružní, části parc. č. 3049/3 lesní pozemek o celkové výměře 883 230 m2, jehož součástí je 
lesní cesta Huzovská a jehož součástí je lesní cesta Hřebenová, parc. č. 3049/2 lesní 
pozemek o výměře 427 703 m2, jehož součástí je lesní cesta Huzovská a jehož součástí je 
lesní cesta Okružní, parc. č. 3049/5 lesní pozemek o výměře 3 098 m2, parc. č. 3049/6 lesní 
pozemek o výměře 3 283 m2, části parc. č. 3063/7 ostatní plocha o celkové výměře 19 898 
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m2,  parc. č. 3064/7 ostatní plocha o výměře 3 703 m2, parc. č. 3073/2 ostatní plocha o 
výměře 928 m2, parc. č. 3073/3 ostatní plocha o výměře 687 m2, parc. č. 3075 ostatní plocha 
o výměře 1 576 m2, parc. č. 3076 ostatní plocha o výměře 1 068 m2, parc. č. 3077 ostatní 
plocha o výměře 3 136 m2, parc. č. 3091/1 ostatní plocha o výměře 3 665 m2, parc. č. 3091/2 
ostatní plocha o výměře 561 m2, parc. č. 3091/3 ostatní plocha o výměře 214 m2, parc. č. 
3091/4 ostatní plocha o výměře 1 692 m2, parc. č. 3092 ostatní plocha o výměře 3 687 m2, 
parc. č. 3093 ostatní plocha o výměře 933 m2, parc. č. 3094 ostatní plocha o výměře 
3 906 m2, parc. č. 3113/1 ostatní plocha o výměře 3 630 m2, parc. č. 3113/2 ostatní plocha o 
výměře 514 m2, parc. č. 3118/2 ostatní plocha o výměře 196 m2, parc. č. 3183/2 ostatní 
plocha o výměře 1 285 m2, parc. č. 3205/4 ostatní plocha o výměře 760 m2, parc. č. 3205/5 
ostatní plocha o výměře 2 165 m2, jehož součástí je lesní cesta Za Šajerem, parc. č. 3208 
ostatní plocha o výměře 354 m2, parc. č. 3209/1 ostatní plocha o výměře 280 m2, parc. č. 
3209/2 ostatní plocha o výměře 1 010 m2, parc. č. 3210 ostatní plocha o výměře 1 021 m2, 
parc. č. 3238/2 lesní pozemek o výměře 1 396 m2, parc. č. 3240 lesní pozemek o výměře 1 
212 m2, parc. č. 3260 ostatní plocha o výměře 3 179 m2, parc. č. 3261 ostatní plocha o 
výměře 2 094 m2, parc. č. 3262 ostatní plocha o výměře 759 m2, části parc. č. 3263 ostatní 
plocha o celkové výměře 1 214 m2, parc. č. 3342/2 trvalý travní porost o výměře 2 340 m2, 
vše v k. ú. Huzová, obec Huzová, pozemky vedené v katastru nemovitostí ve zjednodušené 
evidenci – parcel původního Pozemkového katastru PK parc. č. 1001/8 o výměře 14 791 m2, 
PK parc. č. 1021/1 o výměře 397 584 m2, jehož součástí je lesní cesta Na Bahně, PK parc. č. 
1223/6 o výměře 477 m2, PK parc. č. 1255 o výměře 384 m2, parc. č. 1120 lesní pozemek o 
výměře 3 723 m2, parc. č. 1218/1 lesní pozemek o výměře 18 101 m2, část parc. č. 1218/2 
lesní pozemek o výměře 10 505 m2, část 1219/1 lesní pozemek o výměře 45 990,8 m2, 
1219/2 lesní pozemek o výměře 2 320 m2, parc. č. 1219/3 lesní pozemek o výměře 
1 007 m2, parc. č. 1219/5 lesní pozemek o výměře 669 m2, část parc. č. 1219/8 lesní 
pozemek (dle GP parc. č. 1219/8 lesní pozemek) o výměře 229 m2,  část parc. č. 1220 lesní 
pozemek (dle GP parc. č. 1220/1 lesní pozemek) o výměře 65 465 m2, parc. č. st 301 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 3 m2, parc. č. st. 302 zastavěná plocha a nádvoří o 
výměře 10 m2, parc. č. 1221/4 lesní pozemek o výměře  205 745 m2, parc. č. 1222 lesní 
pozemek o výměře 101 641 m2, parc. č. 1223/4 lesní pozemek o  výměře 1 905 m2, část 
parc. č. 1223/13 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1223/13 lesní pozemek) o výměře 
12 598 m2, část parc. č. 1253/2 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1253/2 lesní pozemek) o 
výměře 913 m2, parc. č. 1255/1 lesní pozemek o výměře 407 m2, parc. č.  1223/10 ostatní 
plocha o výměře 925 m2, parc. č. 1223/11 ostatní plocha o výměře 739 m2, parc. č. 1223/17 
vodní plocha o výměře  3124 m2, parc. č. 1247/8 ostatní plocha o výměře 675 m2, parc. č. 
1253/5 ostatní plocha o výměře 230 m2, parc. č. 1253/11 lesní pozemek o výměře 8 347 m2, 
parc. č. 1253/24 trvalý travní porost o výměře 186 m2, parc. č. 1253/25 ostatní plocha o 
výměře 410 m2, parc. č. 1448/1 ostatní plocha o výměře 159 m2, vše v k. ú. Hynkov, obec 
Příkazy,  parc. č. 166/1 lesní pozemek o výměře 64 472 m2, parc. č. 166/2 lesní pozemek o 
výměře 77 559 m2, parc. č. 458/1 lesní pozemek o výměře 1 105 225 m2, parc. č. 459 lesní 
pozemek o výměře 107 841 m2, část parc. č. 461/1 lesní pozemek o výměře 274 701 m2, 
parc. č. 464 lesní pozemek o výměře 1 766 m2, parc. č. 501/8 lesní pozemek o výměře 
39 560, parc. č. 502 lesní pozemek o výměře 252 139 m2, parc. č. 564 lesní pozemek o 
výměře 5 002 m2, parc. č. 570/1 lesní pozemek o výměře 15 183 m2, parc. č. 573/2 lesní 
pozemek o výměře 265 m2, parc. č. 693/1 ostatní plocha o výměře 288 m2, vše v k. ú. 
Cholina, obec Cholina, část parc. č. 652/1 lesní pozemek o výměře 15 876 m2, část parc. č. 
655/1 lesní pozemek o výměře 22 176 m2, parc. č. 658/2 orná půda o výměře 574 m2, parc. 
č. 658/18 orná půda o výměře 782 m2, parc. č. 662/4 orná půda o výměře 304 m2, parc. č. 
664/1 lesní pozemek o výměře 19 896 m2, parc. č. 664/24 lesní pozemek o výměře 205 m2, 
parc. č. 664/25 lesní pozemek o výměře 345 m2, parc. č. 728/4 lesní pozemek o výměře 
79 m2, parc. č. 729/1 lesní pozemek o výměře 11 618 m2, parc. č. 729/14 lesní pozemek o 
výměře 12 m2, parc. č. 729/15 lesní pozemek o výměře 4 m2, parc. č. 729/20 lesní pozemek 
o výměře 138 m2, parc. č. 731/1 lesní pozemek o výměře 11 166 m2, parc. č. 732/1 lesní 
pozemek o výměře 10 480 m2, parc. č. 732/40 lesní pozemek o výměře 20 m2, parc. č. 754/3 
ostatní plocha o výměře 113 m2, část parc. č. 755/2 orná půda o výměře 6 154 m2, parc. č. 
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656/3 ostatní plocha 719 m2, parc. č. 656/5 ostatní plocha o výměře 784 m2, parc. č. 659/3 
ostatní plocha o výměře 59 m2, parc. č. 660/2 ostatní plocha o výměře 95 m2, parc. č. 663/1 
ostatní plocha o výměře 1 551 m2, parc. č. 663/2 ostatní plocha o výměře 458 m2, vše v k. ú. 
Chomoutov, obec Olomouc, parc. č. 173/2 lesní pozemek o výměře  9 925 m2, parc. č. 
1021/1 ostatní plocha o výměře 5 468 m2, parc. č. 1021/3 ostatní plocha o výměře 5 220 m2, 
parc. č. 1022/3 ostatní plocha o výměře 10 207 m2, parc. č. 1023/2 ostatní plocha o výměře 
4 231 m2, parc. č. 1023/3 ostatní plocha o výměře 897 m2, parc. č. 1453 ostatní plocha o 
výměře 1 155 m2, parc. č. 1675 ostatní plocha o výměře 14 369 m2, část parc. č. 783/3 lesní 
pozemek o výměře 19 046 m2, parc. č. 784/2 lesní pozemek o výměře 6 093 m2, parc. č. 
784/10 lesní pozemek o výměře 241 m2, parc. č. 805/1 lesní pozemek o výměře 232 m2, 
parc. č. 806/2 lesní pozemek o výměře 80 m2, parc. č. 808/1 lesní pozemek o výměře 
277 m2, parc. č. 808/9 lesní pozemek o výměře 16 913 m2, parc.č. 808/11 lesní pozemek o 
výměře 3 612 m2, parc. č. 802/2 lesní pozemek o výměře 117 m2, parc. č. 803/1 lesní 
pozemek o výměře 199 m2, parc. č. 804/2 lesní pozemek o výměře 200 m2, parc. č. 831/1 
trvalý travní porost výměře 520 m2, parc. č. 831/2 lesní pozemek o výměře 955 m2, parc. č. 
831/4 lesní pozemek o výměře 170 m2, parc. č. 831/3 ostatní plocha o výměře 98 m2, parc. 
č. 831/5 ostatní plocha o výměře 50 m2, část parc. č. 832/1 lesní pozemek o výměře 3 200 
m2, parc. č. 833 lesní pozemek o výměře 3 672 m2, parc. č. 1070/98 orná půda o výměře 
368 m2, parc. č. 1070/99 orná půda o výměře 1 386 m2, parc. č. 1475/2 vodní plocha o 
výměře 1 508 m2, parc. č. 1476/1 vodní plocha o výměře 2 423 m2, parc. č. 1951/2 vodní 
plocha o výměře 2 019 m2, parc. č. 1422/1 ostatní plocha o výměře 2 383 m2, jehož součástí 
je lesní cesta Vodárenská, parc. č. 1423/1 ostatní plocha o výměře 1 261 m2, jehož součástí 
je lesní cesta Vodárenská, parc. č. 1423/2 ostatní plocha o výměře 773 m2, jehož součástí je 
lesní cesta Vodárenská, parc. č. 1424 ostatní plocha o výměře 1 785 m2, jehož součástí je 
lesní cesta Vodárenská, parc. č. 1425 ostatní plocha o výměře 895 m2, jehož součástí je 
lesní cesta Vodárenská, parc. č. 1426 ostatní plocha o výměře 2 043 m2, jehož součástí je 
lesní cesta Vodárenská parc. č. 1427/1 ostatní plocha o výměře 662 m2, parc. č. 1737 lesní 
pozemek o výměře 5 954 m2, parc. č. 1738/3 trvalý travní porost o výměře 4 394 m2, parc. č. 
1744 lesní pozemek o výměře 17 541 m2, parc. č. 1747 trvalý travní porost o výměře 
4 094 m2, parc. č. 1748/4 trvalý travní porost o výměře 3 728 m2, parc. č. 1750 lesní 
pozemek o výměře 3 723 m2, parc. č. 1752 trvalý travní porost o výměře 1 144 m2, parc. č. 
1753 lesní pozemek o výměře 1 841 m2, parc. č. 1754/1 trvalý travní porost o výměře 
1 083 m2, parc. č. 1754/2 trvalý travní porost o výměře 1 816 m2, parc. č. 1755 lesní 
pozemek o výměře 25 246 m2, parc. č. 1761/1 trvalý travní porost o výměře 4 533 m2, parc. 
č. 1761/2 trvalý travní porost o výměře 4 106 m2, parc. č. 1763 lesní pozemek o výměře 8 
250 m2, parc. č. 1766 trvalý travní porost o výměře 4 516 m2, parc. č. 1770 lesní pozemek o 
výměře 139 396 m2, parc. č. 1802/1 trvalý travní porost o výměře 162 m2, parc. č. 1813 lesní 
pozemek o výměře 32 123 m2, parc. č. 1841/26 trvalý travní porost o výměře 1 180 m2, parc. 
č. 1981 lesní pozemek o výměře 25 382 m2, vše v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, část 
parc. č. 851 ostatní plocha o výměře 3 015 m2, parc. č. 1619 trvalý travní porost o výměře 
1 779 m2, část parc. č. 1646 trvalý travní porost o výměře 2 530 m2, část parc. č. 1410 orná 
půda o výměře 1 250 m2, parc. č. 530 trvalý travní porost o výměře 235 m2, parc. č. 675 lesní 
pozemek o výměře 2 085 m2, parc. č. 684/1 lesní pozemek o výměře 65 056 m2, parc. č. 
684/3 lesní pozemek o výměře 14 m2, parc. č. 684/4 ostatní plocha o výměře 45 m2, parc. č. 
684/5 ostatní plocha o výměře 109 m2, parc. č. 685 lesní pozemek o výměře 2 663 m2, parc. 
č. 686/1 lesní pozemek o výměře 830 m2, parc. č. 686/2 ostatní plocha o výměře 22 m2, 
parc. č. 686/3 ostatní plocha o výměře 7 m2, parc. č. 687 lesní pozemek o výměře 3 054 m2, 
parc. č. 688 lesní pozemek o výměře 14 220 m2, parc. č. 689 lesní pozemek o výměře 
14 985 m2, parc. č. 690 lesní pozemek o výměře 3 083 m2, parc. č. 691/3 lesní pozemek o 
výměře 2 163 326 m2, jehož součástí je lesní cesta Hedvábná a jehož součástí je lesní cesta 
Shnilá Luža, parc. č. 692 lesní pozemek o výměře 8 m2, parc. č. 693 lesní pozemek o výměře 
5 594 m2, parc. č. 694 ostatní plocha o výměře 125 m2, parc. č. 701/3 lesní pozemek o 
výměře 31 m2, parc. č. 708 ostatní plocha o výměře 1 436 m2, parc. č. 710 lesní pozemek o 
výměře 114 m2, parc. č. 711 lesní pozemek o výměře 62 m2, parc. č. 712 lesní pozemek o 
výměře 1 418 m2, parc. č. 713 ostatní plocha o výměře 170 m2, parc. č. 729 lesní pozemek o 
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výměře 3 343 m2, parc. č. 730 lesní pozemek o výměře 915 m2, parc. č. 734 ostatní plocha o 
výměře 502 m2, parc. č. 739 ostatní plocha o výměře 143 m2, parc. č. 799/1 lesní pozemek o 
výměře 17 311 m2, parc. č. 823 trvalý travní porost o výměře 216 m2, parc. č. 824 ostatní 
plocha o výměře 183 m2, parc. č. 825 ostatní plocha o výměře 1 995 m2, parc. č. 826 lesní 
pozemek o výměře 534 m2, parc. č. 827 lesní pozemek o výměře 619 m2, parc. č. 834 lesní 
pozemek o výměře 318 343 m2, jehož součástí je lesní cesta K Velkoškolce, parc. č. 835 
trvalý travní porost o výměře 447 m2, parc. č. 836 trvalý travní porost o výměře 3 186 m2, 
parc. č. 837 trvalý travní porost o výměře 3 936 m2, parc. č. 838 trvalý travní porost o výměře 
4 504 m2, parc. č. 841 trvalý travní porost o výměře 787 m2, parc. č. 842 orná půda o výměře 
1 255 m2, parc. č. 843 trvalý travní porost o výměře 2 224 m2, parc. č. 844 vodní plocha o 
výměře 1 249 m2, parc. č. 845 lesní pozemek o výměře 2 171 m2, parc. č. 846 trvalý travní 
porost o výměře 1 991 m2, parc. č. 847 lesní pozemek o výměře 631 m2, parc. č. 848 
zahrada o výměře 637 m2, parc. č. 850 lesní pozemek o výměře 964 m2, parc. č. 854 trvalý 
travní porost o výměře 1 287 m2, parc. č. 871 lesní pozemek o výměře 878 m2, parc. č. 873 
lesní pozemek o výměře7 814 m2, parc. č. 874 lesní pozemek o výměře 759 m2, parc. č. 875 
lesní pozemek o výměře 100 275 m2, parc. č. 876/1 lesní pozemek o výměře 152 044 m2, 
jehož součástí je lesní cesta K Velkoškolce, parc. č. 876/3 lesní pozemek o výměře 193 m2, 
parc. č. 884 ostatní plocha o výměře 1 371 m2, parc. č. 901 lesní pozemek o výměře 
3 896 m2, parc. č. 947 trvalý travní porost o výměře 1 000 m2, parc. č. 948 trvalý travní 
porost o výměře 193 m2, parc. č. 949 ostatní plocha o výměře 1 824 m2, parc. č. 952 trvalý 
travní porost o výměře 2 940 m2, parc. č. 1202 lesní pozemek o výměře 516 m2, parc. č. 
1455/1 ostatní plocha o výměře 813 m2, parc. č. 1464 lesní pozemek o výměře 3 931 m2, 
parc. č. 1466 lesní pozemek o výměře 355 m2, parc. č. 1492 ostatní plocha o výměře 
1 361 m2, parc. č. 1477 lesní pozemek o výměře 371 m2, parc. č. 1543 lesní pozemek o 
výměře 2 188 m2, parc. č. 1560 ostatní plocha o výměře 2 886 m2, parc. č. 1577 trvalý travní 
porost o výměře 3 365 m2, parc. č. 1587 ostatní plocha o výměře 126 m2, parc. č. 1659 lesní 
pozemek o výměře 250 m2, parc. č. 1897 lesní pozemek o výměře 308 682 m2, parc. č. 1998 
vodní plocha o výměře 755 m2, parc. č. 1999 vodní plocha o výměře 2 256 m2, parc. č. 2022 
ostatní plocha o výměře 3 444 m2, parc. č. 2023 ostatní plocha o výměře 5 897 m2, vše v 
k. ú. Lošov, obec Olomouc, parc. č. st. 97 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2, parc. 
č. 154/3 zahrada o výměře 151 m2, vše v k. ú. Loučka u Bílska, obec Loučka, parc. č. 183 
ostatní plocha o výměře 97 m2, parc. č. 184 ostatní plocha o výměře 1 795 m2, parc. č. 195 
trvalý travní porost o výměře 7 722 m2, parc. č. 232 trvalý travní porost o výměře 626 m2, 
parc. č. 233 trvalý travní porost o výměře 309 m2, parc. č. 128/1 lesní pozemek o výměře 
579 m2, parc. č. 128/2 lesní pozemek o výměře 1 080 m2, parc. č. 128/3 lesní pozemek o 
výměře 153 m2, parc. č. 174/1 lesní pozemek o výměře 1 043 m2, parc. č. 174/2 lesní 
pozemek o výměře 899 m2, parc. č. 180/1 lesní pozemek o výměře 9 996 m2, parc. č. 180/2 
lesní pozemek o výměře 3 168 m2, parc. č. 182 lesní pozemek o výměře 536 181 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Za Vláčilem a jehož součástí je lesní cesta Ke Kapustě, parc. č. 185/1 
lesní pozemek o výměře 327 m2, parc. č. 185/2 lesní pozemek o výměře 3 920 m2, parc. č. 
186/1 lesní pozemek o výměře 9 024 m2, parc. č. 186/2 lesní pozemek o výměře 410 m2, 
parc. č. 186/4 lesní pozemek o výměře 11 887 m2, parc. č. 188/2 lesní pozemek o výměře 2 
676 m2, parc. č. 188/3 lesní pozemek o výměře 2 482 m2, parc. č. 192/1 lesní pozemek o 
výměře 374 502 m2, jehož součástí je lesní cesta Vaculíkova, parc. č. 192/5 lesní pozemek o 
výměře 34 875 m2, parc. č. 193/2 lesní pozemek o výměře 3 496 m2, parc. č. 193/3 lesní 
pozemek o výměře 1 104 m2, parc. č. 194/1 lesní pozemek o výměře 133 310 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Ke Kapustě,  parc. č. 194/2 lesní pozemek o výměře 104 887 m2, 
parc. č. 203/2 lesní pozemek o výměře 52 058 m2, parc. č. 210/5 lesní pozemek o výměře 
30 902 m2, parc. č. 302 lesní pozemek o výměře 9 190 m2, parc. č. 360/7 orná půda o 
výměře 317 m2, parc. č. 381/1 lesní pozemek o výměře 1 700 m2, parc. č. 381/2 lesní 
pozemek o výměře 91 m2, parc. č. 382/1 lesní pozemek o výměře 1 954 674 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Malá propust, Němcův dům, jehož součástí je lesní cesta Hraniční, 
jehož součástí je lesní cesta Roudná a jehož součástí je lesní cesta Velká propust – letiště, 
parc. č. 382/2 lesní pozemek o výměře 327 473 m2, jehož součástí je lesní cesta Richtrova, 
parc. č. 382/3 lesní pozemek o výměře 34 060 m2, parc. č. 382/5 lesní pozemek o výměře 
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405 522 m2, jehož součástí je lesní cesta Hraniční, parc. č. 382/6 lesní pozemek o výměře 8 
077 m2, parc. č. 383 ostatní plocha o výměře 4 827 m2, parc. č. 404 lesní pozemek o výměře 
403 m2, parc. č. 419/2 lesní pozemek o výměře 3 807 m2, parc. č. 420 lesní pozemek o 
výměře 633 m2, parc. č. 421/1 lesní pozemek o výměře 630 m2, parc. č. 422 lesní pozemek 
o výměře 317 m2, parc. č. 423 lesní pozemek o výměře 3 226 m2, parc. č. 424/1 lesní 
pozemek o výměře 1 883 m2, parc. č. 424/2 lesní pozemek o výměře 2 140 m2, parc. č. 427 
lesní pozemek o výměře 1 000 m2, parc. č. 428 lesní pozemek o výměře 1 937 m2, parc. č. 
429/1 lesní pozemek o výměře 2 027 m2, parc. č. 429/2 lesní pozemek o výměře 1 152 m2, 
parc. č. 430/1 lesní pozemek o výměře 779 m2, parc. č. 430/2 lesní pozemek o výměře 
590 m2, parc. č. 432 lesní pozemek o výměře 1 551 m2, parc. č. 433 lesní pozemek o 
výměře 1 215 m2, parc. č. 434/1 vodní plocha o výměře 3 603 m2, parc. č. 434/2 lesní 
pozemek o výměře 1 006 m2, parc. č. 435 lesní pozemek o výměře 2 783 m2, parc. č. 436 
lesní pozemek o výměře 119 m2, parc. č. 437 lesní pozemek o výměře 525 m2, parc. č. 438 
lesní pozemek o výměře 5 242 m2, parc. č. 440 ostatní plocha o výměře 881 m2, parc. č. 441 
ostatní plocha o výměře 165 m2, parc. č. 442 ostatní plocha o výměře 2 931 m2, parc. č. 443 
ostatní plocha o výměře 158 m2, parc. č. 444 lesní pozemek o výměře 151 m2, parc. č. 
445 ostatní plocha o výměře 291 m2, parc. č. 447/3 ostatní plocha o výměře 8 517 m2, parc. 
č. 457/1 ostatní plocha o výměře 619 m2, parc. č. 476/3 ostatní plocha o výměře 3 431 m2, 
parc. č. 477 ostatní plocha o výměře 64 m2, parc. č. 503/2 ostatní plocha o výměře 231 m2, 
jehož součástí je lesní cesta Gentál, parc. č. 504 ostatní plocha o výměře 928 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Gentál, parc. č. 507 ostatní plocha o výměře 468 m2, jehož součástí je 
lesní cesta Gentál, parc. č.508 ostatní plocha o výměře 162 m2, parc. č. 509 ostatní plocha o 
výměře 349 m2, parc. č. 510 ostatní plocha o výměře 212 m2, parc. č. 51 ostatní plocha o 
výměře 996 m2, vše v k. ú. Mutkov, obec Mutkov,  parc. č. 130/168 lesní pozemek o výměře 
929 m2 v k. ú. Myslechovice, obec Litovel, parc. č. 1076 lesní pozemek o výměře 1 375 m2, 
parc. č. 1077 lesní pozemek o výměře 1 353 m2, parc. č. 1078 lesní pozemek o výměře 
2 723 m2, parc. č. 1081 lesní pozemek o výměře 2 018 m2, parc. č. 1082 lesní pozemek o 
výměře 4 051 m2, parc. č. 1083 lesní pozemek o výměře 4 197 m2, parc. č. 607 lesní 
pozemek o výměře 4 105 m2, parc. č. 608 lesní pozemek o výměře 3 779 m2, parc. č. 610/2 
lesní pozemek o výměře 1 847 m2, parc. č. 610/3 lesní pozemek o výměře 784 m2, parc. č. 
611/2 lesní pozemek o výměře 2 270 m2, parc. č. 613/2 ostatní plocha o výměře 1 005 m2, 
parc. č. 618 lesní pozemek o výměře 693 m2, parc. č. 619 lesní pozemek o výměře 973 m2, 
parc. č. 1074 lesní pozemek o výměře 2 154 m2, parc. č. 1075 ostatní plocha o výměře 
1 503 m2, parc. č. 1079 lesní pozemek o výměře 3 625 m2, parc. č. 1080 lesní pozemek o 
výměře 5 632 m2, parc. č. 1088 ostatní plocha o výměře 1 351 m2, parc. č. 1095 ostatní 
plocha o výměře 607 m2, parc. č. 1096 trvalý travní porost o výměře 3 263 m2, parc. č. 1098 
trvalý travní porost o výměře 1 001 m2, parc. č. 1099 ostatní plocha o výměře 3 872 m2, parc. 
č. 1102/1 ostatní plocha o výměře 15 593 m2, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, parc. č. 
242/1 lesní pozemek o výměře 2 111 m2, parc. č. 242/2 lesní pozemek o výměře 7 350 m2, 
část parc. č. 247/1 lesní pozemek o výměře 9 683 m2, část parc. č. 247/3 trvalý travní porost 
o výměře 2 393 m2, parc. č. 559 ostatní plocha o výměře 1 356 m2, vše v k. ú. Neředín, obec 
Olomouc, parc. č. 2873/1 trvalý travní porost o výměře 1 499 m2, parc. č. 2875/2 ostatní 
plocha o výměře 496 m2, parc. č. 2876/2 zahrada o výměře 35 m2, parc. č. 2880 zahrada o 
výměře 502 m2, vše v k. ú. Paseka u Šternberka, obec Paseka, parc. č. 327/4 lesní pozemek 
o výměře 637 m2, parc. č. 499 lesní pozemek o výměře 4 715 m2, parc. č. 533/1 lesní 
pozemek o výměře 12 465 m2, parc. č. 533/2 lesní pozemek o výměře 2 429 m2, parc. č. 
533/3 lesní pozemek o výměře 996 m2, parc. č. 533/4 lesní pozemek o výměře 2 535 m2, 
parc. č. 533/14 lesní pozemek o výměře 870 m2, parc. č. 563 lesní pozemek o výměře 
9 426 m2, parc. č. 1009/1 ostatní plocha o výměře 1 338 m2, parc. č. 1009/2 ostatní plocha o 
výměře 403 m2, parc. č. 1169 ostatní plocha o výměře 177 m2, vše v k. ú. Řepčín, obec 
Olomouc, parc. č. 516/9 lesní pozemek o výměře 711 m2, parc. č. 516/10 lesní pozemek o 
výměře 675 m2, parc. č. 516/12 lesní pozemek o výměře 803 m2, parc. č. 516/13 lesní 
pozemek o výměře 2 044 m2, vše v k. ú. Skrbeň, obec Skrbeň, parc. č. 846 trvalý travní 
porost o výměře 6 402 m2, parc. č. 847 lesní pozemek o výměře 429 m2, parc. č. 848 lesní 
pozemek o výměře 1 299 m2, parc. č. 849 lesní pozemek o výměře 512 m2, parc. č. 977 
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trvalý travní porost o výměře 990 m2, parc. č. 978 lesní pozemek o výměře 2 730 m2, parc. č. 
938/1 lesní pozemek o výměře 10 660 m2, část parc. č. 1297/5 trvalý travní porost o výměře 
3 231 m2, parc. č. 1297/7 trvalý travní porost o výměře 9 000 m2, parc. č. 1297/8 trvalý travní 
porost o výměře 3 039 m2, parc. č. 1298 lesní pozemek o výměře 232 m2, parc. č. 1299 lesní 
pozemek o výměře 568 m2, parc. č. 1300 lesní pozemek o výměře 11 371 m2, parc. č. 1301 
lesní pozemek o výměře 6 351 m2, parc. č. 1302/1 lesní pozemek o výměře 33 027 m2, parc. 
č. 1302/2 lesní pozemek o výměře 321 m2, parc. č. 1303 lesní pozemek o výměře 498 m2, 
parc. č. 1304 lesní pozemek o výměře 450 m2, parc. č. 1305 lesní pozemek o výměře 
1 359 m2, parc. č. 1357 lesní pozemek o výměře 292 m2, vše v k. ú. Slavonín, obec 
Olomouc, parc. č. 590/16 lesní pozemek o výměře 10 257 m2, 590/17 lesní pozemek o 
výměře 53 m2, parc. č. 590/18 lesní pozemek o výměře 140 m2, parc. č. 590/24 lesní 
pozemek o výměře 1 852 m2, část parc. č.  590/31 lesní pozemek o výměře 504 905 m2, 
jehož součástí je lesní cesta Vodácká, pozemek vedený v katastru nemovitostí ve 
zjednodušené evidenci – parcel původního Pozemkového katastru PK parc. č. 590/31 o 
výměře 11 289 m2, parc. č. 590/109 ostatní plocha o výměře 1 853 m2, jehož součástí je 
lesní cesta Vodácká a jehož součástí je lesní cesta Štěrková, parc. č. 590/147 lesní pozemek 
o výměře 6 008 m2, parc. č. 590/186 lesní pozemek o výměře 122 044 m2, vše v k.  ú. Střeň, 
obec Střeň, část parc. č. 1752/27 lesní pozemek (dle GP parc. č. 1752/27 lesní pozemek) o 
výměře 235 576 m2, parc. č. 1762/13 trvalý travní porost o výměře 140 m2, parc. č. 1762/14 
trvalý travní porost o výměře 181 m2, parc. č. 1765/2 trvalý travní porost o výměře 31 m2, 
parc. č. 1765/3 trvalý travní porost o výměře 48 m2, parc. č. 1765/4 trvalý travní porost o 
výměře 58 m2, parc. č. 1769/6 trvalý travní porost o výměře 82 m2, parc. č. 1752/29 lesní 
pozemek o výměře 15 738 m2, parc. č. 1752/53 lesní pozemek o výměře 7 424 m2, parc. č. 
1752/73 lesní pozemek o výměře 4 118 m2, vše v k. ú. Štěpánov u Olomouce, obec 
Štěpánov, parc. č. 365/4 trvalý travní porost o výměře 3 070 m2, parc. č. 364/2 lesní pozemek 
o výměře 1 445 m2, parc. č. 366 trvalý travní porost o výměře 3 444 m2, parc. č. 367/1 lesní 
pozemek o výměře 89 045 m2, parc. č. 367/4 lesní pozemek o výměře 13 260 m2, parc. č. 
367/5 lesní pozemek o výměře 2 205 m2, parc. č. 367/7 lesní pozemek o výměře 2 155 m2, 
parc. č. 367/8 lesní pozemek o výměře 4 400 m2, parc. č. 368/1 lesní pozemek o výměře 
48 597 m2, parc. č. 368/2 lesní pozemek o výměře 1 491 m2, parc. č. 369/1 trvalý travní 
porost o výměře 4 647 m2, parc. č. 369/4 trvalý travní porost o výměře 824 m2, parc. č. 370 
trvalý travní porost o výměře 27 814 m2, parc. č. 372/2 trvalý travní porost o výměře 
14 291 m2, parc. č. 372/8 trvalý travní porost o výměře 1 572 m2, vše v k. ú. Týneček, obec 
Olomouc, parc. č. st. 147 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 266 m2, parc. č. 372 trvalý 
travní porost o výměře 5 573 m2, parc. č. 375/1 zahrada o výměře 538 m2, parc. č. 375/2 
zahrada o výměře 1 769 m2, parc. č. 376 zahrada o výměře 231 m2, parc. č. 384/1 trvalý 
travní porost o výměře 2 183 m2, parc. č. 607 lesní pozemek o výměře 379 425 m2, jehož 
součástí je lesní cesta K Jilmu, parc. č. 608/1 lesní pozemek o výměře 260 861 m2, jehož 
součástí je lesní cesta Bahna, parc. č. 608/2 lesní pozemek o výměře 230 726 m2, část parc. 
č. 608/3 lesní pozemek o výměře 210 906 m2, parc. č. 608/4 ostatní plocha o výměře 
10 871 m2, jehož součástí je lesní cesta Šargounská, parc. č. 608/5 ostatní plocha o výměře 
5 346 m2, jehož součástí je lesní cesta Bahna, část parc. č. 608/6 lesní pozemek (dle GP 
parc. č. 608/8 ostatní plocha) o výměře 2 406 m2, jehož součástí je lesní cesta Litovelská, 
část parc. č. 610/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 610/1 lesní pozemek) o výměře 
109 889 m2, jehož součástí je lesní cesta Litovelská, parc. č. 610/2 ostatní plocha o výměře 
3 014 m2, parc. č. 610/3 ostatní plocha o výměře 1 738 m2, parc. č. 611/1 lesní pozemek o 
výměře 222 123 m2, parc. č. 611/3 ostatní plocha o výměře 1 045 m2, část parc. č. 612/2 
lesní pozemek (dle GP parc. č. 612/2 lesní pozemek) o výměře 41 539 m2, část parc. č. 
612/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 612/3 ostatní plocha) o výměře 959 m2, jehož součástí 
je lesní cesta Bláznivská, parc. č. 613/2 lesní pozemek o výměře 169 470 m2, parc. č. 613/4 
ostatní plocha o výměře 2 817 m2, jehož součástí je lesní cesta Zásecká, část parc. č. 613/5 
lesní pozemek (dle GP parc. č. 613/10 ostatní plocha) o výměře 1 293 m2, jehož součástí je 
lesní cesta Litovelská, parc. č. 614 lesní pozemek o výměře 112 649 m2, parc. č. 615/1 lesní 
pozemek o výměře 242 973 m2, jehož součástí je lesní cesta Štěrková, část parc. č. 615/2 
lesní pozemek o výměře 5 377 m2, parc. č. 615/3 lesní pozemek o výměře 32 247 m2, parc. 
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č. 615/4 ostatní plocha o výměře 3 115 m2, jehož součástí je lesní cesta Zásecká, parc. č. 
615/5 lesní pozemek o výměře 184 090 m2, parc. č. 615/6 ostatní plocha o výměře 6 011 m2, 
jehož součástí je lesní cesta Vodácká, parc. č. 616/4 ostatní plocha o výměře 4 733 m2, 
jehož součástí je lesní cesta Litovelská, parc. č. 616/5 ostatní plocha o výměře 3 394 m2, 
jehož součástí je lesní cesta Litovelská, část parc. č. 616/6 ostatní plocha (dle GP parc. č. 
616/6 ostatní plocha) o výměře 1 687 m2, jehož součástí je lesní cesta Litovelská, část parc. 
č. 616/7 ostatní plocha (dle GP parc. č. 616/7 ostatní plocha) o výměře 749 m2, parc. č. 617/1 
ostatní plocha o výměře 373 m2, parc. č. 617/2 vodní plocha o výměře 215 m2, parc. č. 617/3 
ostatní plocha o výměře 144 m2, parc. č. 619 vodní plocha o výměře 48 525 m2, části parc. č. 
620 vodní plocha (dle GP parc. č. 620/2 vodní plocha o výměře 193 m2 a parc. č. 620/4 vodní 
plocha o výměře 135 m2) o celkové výměře 328 m2, parc. č. 624 ostatní plocha o výměře 
4 212 m2, vše v k. ú. Unčovice, obec Litovel, parc. č. 2035/4 lesní pozemek o výměře 
585 m2, parc. č. 2082/1 lesní pozemek o výměře 310 m2, vše v k. ú. Velká Bystřice, obec 
Velká Bystřice, pozemek parc. č. st. 147 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 266 m2 v k. 
ú. Unčovice, obec Litovel, jehož součástí je budova č. p. 14, rod. dům, pozemek parc. č. 
1684/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 075 m2 v k. ú. Horka nad Moravou, obec 
Horka nad Moravou, jehož součástí je budova č. p. 183, jiná st., pozemek parc. č. st. 97 
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 70 m2 v k. ú. Loučka u Bílska, obec Loučka, jehož 
součástí je budova bez čp/če, zem. stav., pozemek parc. č. 992/5 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 557 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov, jehož součástí je budova bez čp/če, víceúčel, 
pozemek parc. č. 2355 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 28 m2 v k. ú. Grygov, obec 
Grygov, jehož součástí je budova bez čp/če, jiná st., pozemek parc. č. 2359 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 88 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov, jehož součástí je budova bez čp/če, 
jiná st., most Trojického, umístěný na pozemcích parc. č. 616/5 ostatní plocha, parc. č. 616/6 
ostatní plocha a parc. č. 620 vodní plocha (dle GP parc. č. 620/2 vodní plocha), vše v k. ú. 
Unčovice, obec Litovel, most U Obrázku, umístěný nad pozemkem parc. č. 619 vodní plocha 
a na pozemcích parc. č. 616/4 ostatní plocha a parc. č. 616/5 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Unčovice, obec Litovel, most Záseckého, umístěný nad pozemkem parc. č. 619 vodní plocha 
a na pozemcích parc. č. 615/4 ostatní plocha a parc. č. 613/4 ostatní plocha, vše v k. ú. 
Unčovice, obec Litovel, most Ostrovského, umístěný nad pozemkem parc. č. 621 vodní 
plocha a na pozemcích parc. č. 610/1 lesní pozemek (dle GP parc. č. 610/1 lesní pozemek) a 
parc. č. 608/6 lesní pozemek (dle GP parc. č. 608/8 ostatní plocha), vše v k. ú. Unčovice, 
obec Litovel, most U Tří mostů umístěný nad pozemkem parc. č. 1645 vodní plocha a na 
pozemcích parc. č. 1641 ostatní plocha a parc. č. 1636/1 ostatní plocha, vše v k. ú. Horka 
nad Moravou, obec Horka nad Moravou, lávku Vietnamská lávka umístěnou nad pozemkem 
parc. č. 602 vodní plocha v k. ú. Střeň, obec Střeň a na  pozemcích parc. č. 1221/4  lesní 
pozemek v k. ú. Hynkov, obec Příkazy, parc. č. 590/22 lesní pozemek a parc. č. 590/23 lesní 
pozemek, vše v k. ú. Střeň, obec Střeň dle důvodové zprávy bod č. 2.5.    
 

12. revokuje 
usnesení RMO ze dne 30. 9. 2014 bod 2, část  95 ve věci schválení pachtu části pozemku 
parc. č. 152/4 zahrada o výměře 355 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc panu xxxxxxxxxxxxx 
dle důvodové zprávy bod č. 2.6.  
 

13. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 152/4 zahrada o výměře 272 m2 v k. ú. Černovír, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.6.  
 

14. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 622/6 zahrada o výměře 111 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.7. 
 

15. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 62 m2 
v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za kupní cenu ve výši 50 - 100,- Kč/m2 dle důvodové zprávy 
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bod č. 2.8.  
 

16. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 649 ostatní plocha o výměře 62 m2 v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.8.  
 

17. trvá 
na úhradě bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 649 ostatní plocha 
o výměře 62 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc, za období od 3. 11. 2013 do 3. 11. 2015 ve 
výši 750,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 2.8. 
 

18. schvaluje 
záměr pronajmout prostor o celkové výměře 54,20 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, obč. vyb, 
Tererovo náměstí, která je součástí pozemku parc. č. st. 1048 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

19. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 4 o výměře 21,50 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

20. schvaluje 
snížení sazby nájemného z nájmu prostoru, prostoru sloužícího podnikání a částí objektů ve 
vlastnictví statutárního města Olomouce za účelem užívání garáže, garážového stání pro 
všechny zóny z 1 100,- Kč/m2/rok na 500,- Kč/m2/rok se zdůvodněním dle důvodové zprávy 
bod č. 2.10.  
 

21. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 8 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.11. 
 

22. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 14 o výměře 26,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 

23. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 17 o výměře 36,90 m2 v 1. PP budovy č. p. 
371, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 7, 9, která je součástí pozemku parc. č. st. 662 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

24. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 12 o výměře 20,10 m2 v 1. PP budovy č. p. 
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.14. 
 

25. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garážové stání    č. 15 o výměře 15,60 m2 v 1. PP budovy č. p. 
373, byt. dům, ul. Balbínova č. o. 3, 5, která je součástí pozemku parc. č. st. 667 zastavěná 
plocha a nádvoří v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

26. schvaluje 
záměr pronajmout prostor - garáž o výměře 17,30 m2 v 1. PP budovy č. p. 217, bydlení, ul. 
Na Trati č. o. 80, která je součástí pozemku parc. č. st. 251/1 zastavěná plocha a nádvoří v 
k. ú. Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
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27. schvaluje 
záměr pronajmout prostor – část motogaráže o výměře 3 m2 v 1. NP budovy bez čp/če, obč. 
vyb, ul. Vrchlického, která je součástí pozemku parc. č. st. 1019/5 zastavěná plocha a nádvoří 
v k. ú. Hodolany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

28. schvaluje 
prominutí úhrady bezdůvodného obohacení za užívání části pozemku parc. č. 139/40 ostatní 
plocha (dle GP díl ,,b“  zastavěná plocha a nádvoří o výměře 0,06 m2 a  díl ,,c“ zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 1 m2) o celkové výměře 1 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc 
za dva roky zpětně do dne předcházejícímu dni zápisu vlastnického práva do katastru 
nemovitostí se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

29. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 261,93 
m2, v 2. NP budovy č.p. 109, stavba občanské vybavenosti, (Mateřská škola Olomouc, 
Rooseveltova 101, příspěvková organizace), která je součástí pozemku parc. č. st. 112/5 
zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc se společností 
Česko Britská Mezinárodní škola a Mateřská škola s.r.o. ke dni  30. 11. 2015 dle důvodové 
zprávy bod č. 3.2. 
 

30. revokuje 
usnesení RMO ze dne 3. 3. 2015, bod programu 2, bod 4.5. ve věci schválení uzavření 
dohody o skončení nájmu části pozemku parc. č. 444/2 ostatní plocha o výměře 2 478 m2, 
nyní pozemky parc. č. st. 2026 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 2027 zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. st. 2073 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 2074 zastavěná 
plocha a nádvoří, parc. č. 444/4 ostatní plocha a část pozemku parc. č. 444/2 ostatní plocha 
o výměře 1 802 m2, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, se společností K - elektric s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

31. schvaluje 
uzavření dohody o skončení nájmu pozemků parc. č. st. 2026 zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. st. 2027 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. st. 2073 zastavěná plocha a nádvoří, 
parc. č. st. 2074 zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 444/2 ostatní plocha a parc. č. 444/4 
ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc (dříve pozemek parc. č. 444/2 ostatní 
plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc), se společností K – elektric s.r.o. dle důvodové 
zprávy bod č. 3.3 
 

32. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
nabídkám společnosti STEOMIA a.s. a xxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 179/2 
zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p./č.e., zemědělská stavba, 
pozemku parc. č. 179/4 ostatní plocha, pozemku parc. č. 180/2 zahrada a pozemku parc. č. 
181/2 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle 
důvodové zprávy bod č. 4.1. 
 

33. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. 179/2 zastavěná plocha a nádvoří, 
jehož součástí je budova bez č.p./č.e., zemědělská stavba, pozemku parc. č. 179/4 ostatní 
plocha, pozemku parc. č. 180/2 zahrada a pozemku parc. č. 181/2 zahrada, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc za účelem výstavby rodinného domu dle důvodové zprávy bod č. 
4.1. 
 

34. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 303/1 ostatní plocha o výměře 
210,42 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.2. 
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35. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxx o snížení kupní ceny pozemku parc. č. 200/8 orná půda v k. ú. 
Řepčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.3. 
 

36. doporučuje zastupitelstvu města nevyhovět 
žádosti manželů xxxxxxxxxxxxx o uzavření dohody o narovnání k části pozemku parc. č. 46/2 
ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc mezi statutárním městem Olomouc a manželi 
xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 4.4.  
 

37. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
bezúplatný převod pozemků parc. č. 2/2 ostatní plocha, parc. č. 49/1 ostatní plocha a parc. č. 
50/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce, a 
zřízení věcného práva ve prospěch ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
spočívajícího v závazku statutárního města Olomouce nezcizit převáděné nemovité věci 
pozemky parc. č. 2/2 ostatní plocha, parc. č. 49/1 ostatní plocha a parc. č. 50/2 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Týneček, obec Olomouc a nezatížit je zástavním právem, a to po dobu 10 
let ode dne jejich nabytí do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 4.5. 
 

38. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
koupi pozemku parc. č. 670/60 ostatní plocha o výměře 1 117 m2 v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví kupujícího – zejména místní 
komunikace, veřejné osvětlení, vodovod a kanalizace, a dále stavby jiného vlastníka – 
zejména podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, podzemní kabelové vedení 
NN a plynovodní přípojka, které nejsou součástí pozemku a nebudou předmětem převodu, z 
podílového spoluvlastnictví pana xxxxxx (ideální 3/10) a pana xxxxxxxxxxxxxxx (ideální 7/10) 
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu celkem ve výši 732 000,- Kč, a to 
ideální podíl o velikosti 3/10 shora uvedeného pozemku ve vlastnictví pana xxxxxxxx za kupní 
cenu ve výši 219 600,- Kč a ideální podíl o velikosti 7/10 shora uvedeného pozemku ve 
vlastnictví pana xxxxxxxx za kupní cenu ve výši 512 400,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.6.  
 

39. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015 bod 5, část 35 ve věci prodeje části pozemku parc. č. 
90/33 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. st. 765 díl „a“ zastavěná plocha nádvoří) 
o výměře 0,36 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází schod, jenž 
je součástí budovy č. p. 883, objekt k bydlení, Komenského 16, která je součástí pozemku 
parc. č. st. 765 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
v podílovém spoluvlastnictví kupujících, do podílového spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxx, paní xxxxxxx a pana xxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 7.340,- Kč, a to 
ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
2.447,- Kč,  ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx ve výši 
1.223,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxx ve výši 
1.223,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxx ve výši 
2.447,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

40. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 90/33 ostatní plocha (dle GP pozemek parc. č. st. 765 díl „a“ 
zastavěná plocha nádvoří) o výměře 0,36 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na 
kterém se nachází schod, jenž je součástí budovy č. p. 883, objekt k bydlení, Komenského 
16, která je součástí pozemku parc. č. st. 765 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, v podílovém spoluvlastnictví kupujících, do podílového spoluvlastnictví 
pana xxxxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx, pana 
xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu celkem ve výši 7.340,- Kč, a to ideální podíl 
o velikosti 1/9 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 816,- Kč, 
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ideální podíl o velikosti 1/9 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
816,- Kč,  ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku panu xxxxxxx za kupní cenu 
ve výši 1.223,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/6 shora uvedeného pozemku paní xxxxxxxxxxxxx 
za kupní cenu ve výši 1.223,- Kč, ideální podíl o velikosti 1/3 shora uvedeného pozemku panu 
xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 2.447,- Kč a ideální podíl o velikosti 1/9 shora uvedeného 
pozemku paní xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 815,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.7. 
 

41. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 161/1 orná půda (dle GP parc. č. 161/6 orná půda) o výměře 
305 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na které se nachází stavba oplocení ve vlastnictví 
kupujících, manželům xxxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů, za kupní cenu ve výši 
157 079,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 4.8.    
 

42. schvaluje 
záměr propachtovat část pozemku parc. č. 161/1 orná půda 85 m2 v k. ú. Černovír, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 4.8.   
 

43. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 570 ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc manželům 
xxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 66 993,- Kč dle důvodové 
zprávy bod č. 4.9. 
 

44. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej pozemku parc. č. 347 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se 
nachází stavby, zejména oplocení s podezdívkou, dlážděný vjezd, zděný sloupek 
s elektropřípojkou a vodovodní přípojka ve vlastnictví kupujícího, a stavby jiných vlastníků, 
zejména nízkotlakový plynovod, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, 
které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, a dále stavba 
vodovodního řadu ve vlastnictví statutárního města Olomouce, která není součástí pozemku 
a nebude proto předmětem převodu, paní xxxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 152 573,- Kč 
dle důvodové zprávy bod č. 4.10.   
 

45. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozovaní vodovodního řadu na pozemku parc. č. 347 
zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 4.10. 
 

46. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015, bod programu 3, bod 2. 7 dodatku č. 1 k důvodové zprávě 
ve věci schválení prodeje části pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/128 
ostatní plocha) o výměře 1 523 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na které se 
nachází stavby jiného vlastníka – zejména podzemní kabelové vedení NN a optické kabelové 
vedení, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, 
společnosti FORPET EUROPE s.r.o. za kupní cenu ve výši 586 355,- Kč se zdůvodněním dle 
důvodové zprávy bod č. 4.11. 
 

47. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
prodej části pozemku parc. č. 1721/6 ostat. pl. (dle GP parc. č. 1721/128 ostatní plocha) 
o výměře 1 523 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, na které se nachází stavby 
jiného vlastníka – zejména podzemní kabelové vedení NN a optické kabelové vedení, které 
nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, společnosti FORPET 
EUROPE s.r.o. za kupní cenu ve výši 586 355,- Kč se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod 
č. 4.11. 
 

 

 



 21 

48. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení předkupního práva jako práva věcného ve prospěch předkupníka statutárního města 
Olomouce tak, že dlužník společnost FORPET EUROPE s.r.o. je povinna nabídnout 
předkupníkovi statutárnímu městu Olomouc část pozemku parc. č. 1721/6 ostatní plocha (dle 
GP parc. č. 1721/128 ostatní plocha) o výměře 1 523 m2 v k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc ke koupi za kupní cenu 586 355,- Kč, pokud by je chtěl zcizit třetí osobě 
(koupěchtivému), respektive je povinen nabídnout předkupníkovi statutárnímu městu 
Olomouc výše uvedený pozemek nebo jeho část za kupní cenu 385,- Kč/m2, pokud by jej 
chtěl zcizit třetí osobě (koupěchtivému), kdy toto předkupní právo se zřizuje na dobu určitou 
do 31. 12. 2021 dle důvodové zprávy bod č. 4.11.  
 

49. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě smlouvy o uzavření budoucí 
darovací smlouvy č. MAJ-IN-B/4/2009/Hoa s manžely xxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 5.1.  
 

50. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na stavby chodníků, přechodu pro chodce včetně 
svislého a vodorovného dopravního značení a veřejného osvětlení budované v rámci stavby 
„Olomouc, Horní Lán – komerční a bytová výstavba, IV. etapa“ se společností eg projekt 
HORNÍ LÁN s.r.o., jako budoucím prodávajícím, dle důvodové zprávy bod č. 5.2. 
 

51. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015 bod programu 3 bod č. 3. 3. ve věci schválení uzavření 
darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu 4 parkovacích stání na pozemku parc. č. 202/1 
ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, s Miroslavem Kyjevským – F.G.P. studio, jako 
dárcem dle důvodové zprávy bod č. 5.3.  
 

52. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na infrastrukturní stavbu 4 parkovacích stání na pozemku parc. č. 
202/1 ostatní plocha v k. ú. Bělidla, obec Olomouc, s Miroslavem Kyjevským – F.G.P. studio, 
jako prodávajícím za kupní cenu 500,- Kč včetně DPH dle důvodové zprávy bod č. 5.3.  
 

53. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/8/2009/Hoa mezi statutárním městem Olomouc a panem xxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 5.4. 
 

54. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření darovací smlouvy na vodovod DN 100 v k. ú. Nemilany o celkové délce 276,9 m 
blíže specifikovaný v kolaudačním souhlasu Č.j. SmOl/ŽP/55/6398/2009/Hu ze dne 
24. 4. 2009 se společností eVector.cz s.r.o., dle důvodové zprávy bod č. 5.5. 
 

55. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 20 dodatku k důvodové zprávě ve 
věci schválení darování části pozemku parc. č. 295/2 orná půda (dle GP parc. č. 295/10 ostat. 
pl.) o výměře 40 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

56. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 22. 6. 2010, bod programu 4, bod 20 dodatku k důvodové zprávě ve 
věci schválení darování části pozemku parc. č. 296/4 orná půda (dle GP parc. č. 296/22 ostat. 
pl.) o výměře 39 m2 v k. ú. Droždín, obec Olomouc z vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxxxxxxx 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

57. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti umístění a provozování chodníku a veřejného osvětlení a služebnosti 
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uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 296/22 ostatní plocha v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

58. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti umístění a provozování chodníku a veřejného osvětlení a služebnosti 
uložení a provozování vodovodu na pozemku parc. č. 295/10 ostatní plocha v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 6.1. 
 

59. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky na pozemku parc. č. 550/1 
ostatní plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 
550/2  ostat. pl., parc. č. 551 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č. e. 82, 
stavba pro rodinnou rekreaci, vše v k. ú. Radíkov u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 6.2.  
 

60. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 637 a parc. č. 659, vše ostatní plocha, v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.3 
 

61. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 637 a 
parc. č. 659, vše ostatní plocha, v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.3. 
 

62. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 1079, parc. č. 637/4, parc. č. 604/2, parc. č. 907/2, parc. č. 907/8, vše ostat. pl., v k. 
ú. Nová Ulice, obec Olomouc  ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 6.4. 
 

63. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 1079, parc. č. 637/4, parc. č. 604/2, parc. 
č. 907/2, parc. č. 907/8, vše ostat. pl., v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc  ve prospěch 
společnosti  MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 6.4. 
 

64. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení na pozemcích 
parc. č. 150/3, parc. č. 150/11, parc. č. 121/2, parc. č. 150/5, parc. č. 150/8, vše ostat. pl., v 
k. ú. Neředín, parc. č. 590/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc  ve prospěch 
společnosti Sprintel s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.5.   
 

65. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  umístění a provozování nadzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 577/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.  
 

66. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
nadzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 577/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.6.  
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67. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 686/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.7. 
 

68. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 686/1 ostatní plocha v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle 
důvodové zprávy bod č. 6.7.  
 

69. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 504/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.  
 

70. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 504/1 ostatní plocha v k. ú. Droždín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.8.  
 

71. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 449/1 ostatní plocha a parc. č. 487 zahrada, vše v k. ú. Hejčín, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.9.  
 

72. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 449/1 ostatní plocha a parc. č. 
487 zahrada, vše v k. ú. Hejčín, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.9.  
 

73. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemku parc. č. 612/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.10.  
 

74. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení  VN na pozemku parc. č. 612/1 ostat. pl. v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.10.  
 

75. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 706/8 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.11.  
 

76. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 706/8 ostat. pl. v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 
6.11.  
 

77. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
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pozemcích parc. č. 88/1, parc. č. 610, parc. č. 619, vše ostat. pl., v k. ú. Svatý Kopeček, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12. 
 

78. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 88/1, parc. č. 610, parc. č. 619, 
vše ostat. pl., v k. ú. Svatý Kopeček,  obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.12.  
 

79. revokuje 
usnesení RMO ze dne 8. 3. 2011 bod programu č. 2, bod č. 2.18. důvodové zprávy ve věci 
schválení úplatného zřízení věcného břemene obsahující právo uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 818/2 ostat. pl., parc. č. 1050 
ostat. pl. a parc. č. 815 ostat. pl., vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.  
 

80. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 818/2 a parc. č. 1050, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.13.  
 

81. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemcích parc. č. 1163/1 a parc. č. 1163/17, vše zahrada v k. ú. Chválkovice, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.14.  
 

82. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na 
pozemku parc. č. 111/2 ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.15.  
 

83. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 15. 9. 2014, bod programu 5., bod 122. důvodové zprávy ve věci 
schválení  zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení 
VN  na pozemcích parc. č. 112/2, parc. č. 22/7, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. 
č. 269, parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5, vše ostatní plocha, parc. č. 
190/2 orná půda,  podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 112/4,  parc. č. 
111/1, parc. č. 21/1, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, parc. č. 274, parc. 
č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5,  vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc  ve 
prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.  
 

84. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na 
pozemcích parc. č. 112/2, parc. č. 112/4, parc. č. 22/7, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 
22/3, parc. č. 269, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5, vše ostatní plocha, parc. č. 190/2 
orná půda,  uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 
112/4,  parc. č. 111/1, parc. č. 21/1, parc. č. 22/1, parc. č. 270, parc. č. 22/3, parc. č. 269, 
parc. č. 274, parc. č. 276, parc. č. 277, parc. č. 231/5,  vše ostatní plocha, v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 6.16.  
 

85. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene  uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. 
č. 723/20, parc. č. 723/24, parc. č. 848/1 a parc. č. 848/2, vše ostatní plocha, parc. č. 735/4 
trvalý travní porost, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 78/3 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět 
u Olomouce, parc. č. 1678/144 a parc. č. 1678/333, vše ostatní plocha v k. ú. Holice u 
Olomouce, parc. č. 94/31, parc. č. 124/7 a parc. č. 132/1, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
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město, parc. č. 311/1, parc. č. 310/5 a parc. č. 310/6, vše ostatní plocha, parc. č. 309/11 
trvalý travní porost, parc. č. st. 322 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba s č. p. 
292, bydlení, a parc. č. st 210 zastavěná plocha a nádvoří, jejíž součástí je stavba s č. p. 193, 
obč. vyb., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.17.  
 

86. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 723/20, parc. č. 723/24, parc. č. 848/1 a parc. 
č. 848/2, vše ostatní plocha, parc. č. 735/4 trvalý travní porost, vše v k. ú. Hodolany, parc. č. 
78/3 ostatní plocha v k. ú. Nový Svět u Olomouce, parc. č. 1678/144 a parc. č. 1678/333, vše 
ostatní plocha v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 94/31, parc. č. 124/7 a parc. č. 132/1, vše 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, parc. č. 311/1, parc. č. 310/5 a parc. č. 310/6, vše 
ostatní plocha, parc. č. 309/11 trvalý travní porost, parc. č. st. 322 zastavěná plocha a 
nádvoří, jejíž součástí je stavba s č. p. 292, bydlení, a parc. č. st 210 zastavěná plocha a 
nádvoří, jejíž součástí je stavba  s č. p. 193, obč. vyb., vše v k. ú. Povel, vše obec Olomouc 
ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.17.  
 

87. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu 3., bod 4.13 důvodové zprávy ve věci 
schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na 
pozemcích  parc. č. 95/2, parc. č. 95/4, parc. č. 116/2, parc. č. 116/24, parc. č. 116/25, parc. 
č. 116/26, parc. č. 116/116, parc. č. 116/117, parc. č. 116/118, parc. č. 124/10, parc. č. 145/2, 
parc. č. 116/77, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti  RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.18.  
 

88. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015, bod programu  3., bod 4.13 důvodové zprávy ve věci 
schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování plynárenského zařízení na pozemcích parc. č. 95/2, parc. č. 95/4, parc. č. 116/2, 
parc. č. 116/24, parc. č. 116/25, parc. č. 116/26, parc. č. 116/116, parc. č. 116/117, parc. č. 
116/118, parc. č. 124/10, parc. č. 145/2, parc. č. 116/77, vše  ostat. pl., v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.18.  
 

89. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemcích  parc. 
č. 95/2, parc. č. 95/4, parc. č. 116/2, parc. č. 116/24, parc. č. 116/25, parc. č. 116/26, parc. č. 
116/116, parc. č. 116/117, parc. č. 116/118, parc. č. 124/10, parc. č. 145/2, parc. č. 116/77, 
parc. č. 124/9, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - město, obec Olomouc ve prospěch společnosti  
RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.18.  
 

90. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemcích  parc. č. 95/2, parc. č. 95/4, parc. č. 116/2, parc. č. 
116/24, parc. č. 116/25, parc. č. 116/26, parc. č. 116/116, parc. č. 116/117, parc. č. 116/118, 
parc. č. 124/10, parc. č. 145/2, parc. č. 116/77, parc. č. 124/9, vše ostat. pl., v k. ú. Olomouc - 
město, obec Olomouc ve prospěch společnosti  RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod 
č. 6.18.  
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91. ukládá 
předložit ke schválení návrh nové nájemní smlouvy se společností Hokejová hala Olomouc, 
a.s. na období do 30. 1. 2016 v intencích smlouvy o nájmu ze dne 30. 9. 2014 a závěrů 
diskuse v RMO 
T: 19. 11. 2015 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

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

 
 

3 Majetkoprávní záležitosti OI 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření dodatku č. 2 k budoucí směnné smlouvě č. BSMS/OI/298/2011/Kli, která byla 
uzavřena dne 16.1.2012 mezi statutárním městem Olomouc a společností STAFOS-REAL, 
s.r.o., dle bodu 1 předložené důvodové zprávy. 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 443/5  a parc.č. 443/6 , oba v k.ú. Povel, které 
má ve vlastnictví pan xxxxxxxx jako prodávající statutárnímu městu Olomouc jako kupujícímu, 
za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené důvodové zprávy. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 25/6 (dle GP nově vzniklá parc.č. 25/8 o 
výměře 22 m2) v k.ú. Pavlovičky, který je ve vlastnictví pana xxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 

5. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 369/11 (dle GP nově vzniklá parc.č. 369/99 
o výměře 16 m2) v k.ú. Nedvězí u Olomouce, který je ve spoluvlastnictví pana xxxxxxxxxxx a 
xxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové zprávy. 
 

6. schvaluje 
uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části pozemku parc.č. 1026/18 v k.ú. Řepčín, 
který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření se svěřeným majetkem Správa 
silnic Olomouckého kraje, dle bodu 5 předložené důvodové zprávy. 
 

7. schvaluje 
uzavření  smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích parc.č. 36/4 ostatní plocha a parc.č. 
41/1 ostatní plocha oba v k.ú. Klášterní Hradisko, které jsou ve vlastnictví Vojenské 
nemocnice Olomouc, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
 

8. schvaluje 
uzavření  smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 42/1 orná půda v k.ú. Klášterní 
Hradisko, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Střední školy zemědělské 
a zahradnické, dle bodu 7 předložené důvodové zprávy. 
 

9. schvaluje 
uzavření  smlouvy o právu provést stavbu na pozemku parc.č. 72/1 ostatní plocha v k.ú. 
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Klášterní Hradisko, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic 
Olomouckého kraje, dle bodu 8 předložené důvodové zprávy. 
 

10. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku 
parc.č. 72/1 v k.ú. Klášterní Hradisko, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v 
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou, po dobu stavby a za nájemné ve výši cca 2.400,-Kč. Budoucí služebnost bude 
spočívat  v právu vedení kabelu VO a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, 
provozování, provádění oprav a údržby ve prospěch statutárního města Olomouc, na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 9 předložené 
důvodové zprávy. 
 

11. schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc.č. 72/1 ostatní plocha v k.ú. 
Klášterní Hradisko, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic 
Olomouckého kraje, na dobu určitou a za nájemné ve výši cca 2.400,¬- Kč, dle bodu 10 
předložené důvodové zprávy. 
 

12. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě 
spočívající v právu umístění a provozování podzemního vedení SSZ a veřejného osvětlení, 
včetně práva vstupu a vjezdu na pozemky parc.č. 120/2, p.č. 824/36, p.č. 824/37, p.č. 824/39, 
vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy. 
 

13. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti inženýrské sítě 
spočívající v právu umístění a provozování podzemního vedení SSZ a veřejného osvětlení, 
včetně práva vstupu a vjezdu na pozemky parc.č. 120/2, p.č. 824/36, p.č. 824/37, p.č. 824/39, 
vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví ČR, s právem hospodařit 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za 
jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 12 předložené důvodové zprávy. 
 

14. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu uložení kabelu 
veřejného osvětlení a v právu vstupu za účelem umístění, zřízení, provádění oprav, úprav, 
údržby a provozování na části pozemku parc.č. 1232/9  v k.ú. Slavonín, který je ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, právo hospodaření Správa silnic Olomouckého kraje jako povinného ve 
prospěch statutárního města Olomouc jako oprávněného. Služebnost inženýrské sítě bude 
zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
13 předložené důvodové zprávy. 
 

15. doporučuje zastupitelstvu města revokovat 
část usnesení zastupitelstva města ze dne 22.12.2014 v bodě, kterým bylo schváleno 
uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1278/2 ostatní plocha o výměře 
22 m2, který byl oddělen z pozemku parc.č. 1278 vodní plocha v k.ú. Droždín, obec Olomouc, 
který je ve vlastnictví České republiky, příslušnost k hospodaření náleží Pozemkovému fondu 
ČR jako dárce do vlastnictví statutárního města Olomouce jako obdarovaného  
a 
schválit uzavření darovací smlouvy na nově vzniklý pozemek parc.č. 1278/2 ostatní plocha o 
výměře 22 m2, který byl oddělen z pozemku parc.č. 1278 vodní plocha v k.ú. Droždín, obec 
Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, příslušnost k hospodaření náleží Státnímu 
pozemkovému úřadu jako dárce do vlastnictví statutárního města Olomouce jako 
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obdarovaného, dle bodu 14 předložené důvodové zprávy. 
 

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

 
 

4 Veřejná zakázka č. 15131 - ZŠ a MŠ Řezníčkova - hřiště - JŘBÚ 
- zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zadání veřejné zakázky uchazeči dle 
návrhu obsaženém v důvodové zprávě. 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu všech dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou včetně dodatku smlouvy o dílo. 
 

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

 
 

5 Veřejná zakázka č. 15123 - Výběr pojišťovacího makléře 2016 - 
zahájení, komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího řízení 
s názvem "Výběr pojišťovacího makléře 2016", archivní číslo 15123. 
 

2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek a 
posouzení kvalifikace ve složení dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. hodnotící komisi včetně náhradníků 
ve složení dle důvodové zprávy. 
 

3. pověřuje 
náměstka primátora Mgr. Filipa Žáčka k podpisu všech dokumentů souvisejících s touto 
veřejnou zakázkou. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 1. 
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6 Veřejná zakázka č. 15127 - CIS prodloužení služby podpory a 
údržby - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem "CIS prodloužení služby podpory a údržby" archivní číslo 15127. 
 

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

3. pověřuje 
tajemníka Bc. Jana Večeře k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4. 2. 
 

 
 

7 Veřejná zakázka č. 15133 - CIS  Změnové požadavky – 
smlouva o dílo - zadání 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu zpracovanou na základě požadavků zadávajícího útvaru k veřejné 
zakázce s názvem "Změnové požadavky - smlouva o dílo" archivní číslo 15133. 
 

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

3. pověřuje 
tajemníka Bc. Jana Večeře k podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem. 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 4. 3. 
 

 
 

8 Veřejná zakázka č. 15063 - Návrh Olomouckých listů 2016 - 
námitky 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem "Návrh Olomouckých listů 2016", archivní 
číslo 15063. 
 

2. nevyhovuje 
v souladu s ust. § 111 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. námitkám stěžovatele podaným v 
zadávacím řízení s názvem "Návrh Olomouckých listů 2016", archivní číslo 15063 s 
odůvodněním dle DZ. 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 4. 4. 
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9 Rozpočtové změny roku 2015 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2015 
 

2. schvaluje 
rozpočtové změny roku 2015 dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
seznámit Zastupitelstvo města Olomouce se schválenými rozpočtovými změnami roku 2015 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5. 
 

 
 

10 Návrh zadání Regulačního plánu Teichmannova - Peškova 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
předložit návrh zadání Regulačního plánu Teichmannova - Peškova dle přílohy důvodové 
zprávy na nejbližším zasedání ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
návrh zadání Regulačního plánu Teichmannova - Peškova 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

11 Na Letné - parkoviště, přeložka ČEZ 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
další postup dle bodu 2) varianty a) důvodové zprávy 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
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12 Sladkovského - komunikace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
řešení majetkoprávního narovnání  dle varianty č.  1 a 3 bodu „C“ důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
přerušení projektové přípravy na dobu do vyřešení MJPR vztahů 
 

4. ukládá 
odboru investic ihned uhradit projektantovi v souladu s SOD rozpracovanost PD 
T: 19. 11. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
OI zařadit částku pro řešení MJPR vztahů v předpokládané výši 950 tis. Kč do návrhu plánu 
pro rok 2016   
T: 19. 11. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 10. 
 

 
 

13 MOVO, a.s., plán 2016  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se zadáním dle důvodové zprávy a pověřuje zadavatele k podpisu všech smluv dle přílohy 
důvodové zprávy 
 

3. souhlasí 
se zařazením akcí uvedených v příloze do plánu 2016 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
zadání zpracování PD dle přílohy důvodové zprávy a zařadit uvedené akce do plánu roku 
2016  
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
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14 Vyhlášení programů na poskytování dotací a individuálních 
dotací 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vyhlášení programů na poskytování dotací a individuálních dotací 
 

 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 13. 
 

 

15 Škodní a likvidační komise 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 1 důvodové zprávy 
 

3. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 2 důvodové zprávy 
 

4. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 3 důvodové zprávy 
 

5. schvaluje 
vyřazení nedokončeného majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 4.1. až 4.8. důvodové 
zprávy 
 

6. schvaluje 
prominutí pohledávek uvedených v příloze č. 3 k bodu 5.1. důvodové zprávy 
 

7. souhlasí 
s postupem, uvedeným v závěru bodu 5 důvodové zprávy 
 

8. souhlasí 
s prominutím pohledávek uvedených v příloze k bodu 6 důvodové zprávy 
 

9. schvaluje 
vyřazení neplatných cenin z účetní evidence SMOl dle bodu 7 důvodové zprávy 
 

10. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 8.1. důvodové zprávy 
 

11. bere na vědomí 
informaci uvedenou v bodu 8.2. důvodové zprávy 
 

12. schvaluje 
vyřazení majetku z účetní evidence SMOl dle bodu 9 důvodové zprávy 
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Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 14. 
 

 
 

16 Služby spojené s propagací města a jeho příspěvkových 
organizací 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s poskytnutím příspěvku na služby spojené s propagací města a jeho příspěvkových 
organizací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 15. 
 

 
 

17 Zimní stadion 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
postup dle varianty 1/ důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
jednat o ukončení nájemní smlouvy se společností HC Olomouc, s.r.o. 
T: 19. 11. 2015 
O: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 

Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

4. ukládá 
připravit návrh smlouvy na svěření zimního stadionu do správy SNO, a.s. 
T: leden 2016 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 

 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 16. 
 

 
 

18 Aktualizace OZV vydaných SMOl 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 17. 
 

 
 

19 Zóna 30 – ul. Na Vozovce 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
řešení dopravní situace v ul. Na Vozovce dle důvodové zprávy  
 

3. ukládá 
odboru investic dopracovat dokumentaci ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) 
a zpracovat dokumentaci ve stupni DPS (dokumentace pro provedení stavby) dle důvodové 
zprávy formou přímého zadání zpracovateli DSP+DPS 
T: listopad 2016 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 18. 
 

 
 

20 Dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže a 
v oblasti podpora MŠ a ZŠ jiných zřizovatelů 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dotace v oblasti využití volného času dětí a mládeže dle přílohy č.1 důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn 
 

3. schvaluje 
dotace v oblasti podpora MŠ a ZŠ jiných zřizovatelů dle přílohy č.2 důvodové zprávy včetně 
rozpočtových změn 
 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele 
T: 19. 11. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 19. 
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21 Stanovisko města ke zřízení Soukromé základní školy 
Montessori a ke zřízení dětské skupiny 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
na vědomí důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 
bod č.9 usnesení Rady města Olomouce ze dne 14.7.2014 
 

3. vydává 
záporné stanovisko ke zřízení soukromé základní školy Montessori na území města 
Olomouce dle důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatelku 
T: 19. 11. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

5. bere na vědomí 
zřízení dětské skupiny na území města Olomouce dle důvodové zprávy 
 

6. ukládá 
informovat o přijatém usnesení žadatele  
T: 19. 11. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 20. 
 

 
 

22 Dodatek č.5 Platového předpisu pro stanovení platů ředitelů 
základních škol a mateřských škol, jejichž zřizovatelem je 
statutární město Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
Dodatek č.5 Platového předpisu pro stanovení platů ředitelů základních škol a mateřských 
škol, jejichž zřizovatelem je statutární město Olomouc, dle přílohy důvodové zprávy, 
s účinností od 1.11.2015 
 

3. ukládá 
informovat o přijatém usnesení ředitele škol 
T: 19. 11. 2015 
O: vedoucí odboru školství 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 21. 
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23 Poeziomat 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
realizaci Poeziomatu v lokalitě 2 dle upravené důvodové zprávy 
 

3. pověřuje 
odbor vnějších vztahů a informací realizací projektu Poeziomat dle upravené důvodové 
zprávy 
T: prosinec 2015 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 23. 
 

 
 

24 Rozšíření Informačního centra Olomouc 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
studii "Prostorové ověření požadavků na rozšíření IC Olomouc" 
 

3. schvaluje 
přímé zadání pro zpracování PD rozšíření IC Olomouc dle důvodové zprávy 
 

4. ukládá 
ekonomickému odboru ve spolupráci s odborem investic podepsat předběžnou řídící kontrolu 
před vznikem závazku dle důvodové zprávy 
T: 19. 11. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 24. 
 

 
 

25 Využití finanční podpory u Společnosti Podané ruce o.p.s 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 25. 
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26 Využití podpory poskytnuté z rozpočtu statutárního města 
Olomouce v roce 2014 na projekt s názvem "Udržitelnost 
sociální služby chráněné bydlení Domov" 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 26. 
 

 
 

27 Kontrola hospodaření u FZŠ Olomouc, Hálkova  za rok  2014 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

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

 
 

28 Zapojení SMOl do vzdělávacího projektu v oblasti sociálních 
služeb 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
zapojení statutárního města Olomouc do projektu „KVALITA JE ZMĚNA“, dle důvodové 
zprávy 
 

3. ukládá 
uzavřít  za statutární město Olomouc dohodu o závazku účasti v projektu, dle důvodové 
zprávy 
T: 1. 12. 2015 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 28. 
 

 
 

29 IPRM - dodatky smluv 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. souhlasí 
se zněním Dodatku č.9 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvije města Olomouce - 
Městské parky a Dodatku č.8 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 
Olomouce - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc 
 

3. pověřuje 
k podpisu Dodatku č.9 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvije města Olomouce - 
Městské parky a Dodatku č.8 ke Smlouvě o realizaci Integrovaného plánu rozvoje města 
Olomouce - Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc primátora SMOl doc. Mgr. Antonína 
Staňka, Ph.D. 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 29. 
 

 
 

30 Digitální povodňový plán, monitoring a systém varování - 
závěrečné vyhodnocení akce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů účetních dokladů projektu "Digitální povodňový plán, 
monitoring a systém varování"  včetně výpisů ze zvláštního bankovního účtu č.5307052/0800 
do konce roku  2025 dle bodu 4.3 důvodové zprávy 
T: 1. 12. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

3. ukládá 
zrušit zvláštní účet č. 5307052/0800 (projekt "Digitální povodňový plán, monitoring a systém 
varování) dle bodu 3.2 důvodové zprávy 
T: 1. 12. 2015 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

4. ukládá 
zajistit archivaci všech originálů dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou vyhlašovanou 
v rámci realizace projektu "Digitální povodňový plán, monitoring a systém varování" do konce 
roku 2025 dle bodu 4.3 důvodové zprávy 
T: 1. 12. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
zajistit archivaci veškeré dokumentace související s realizací projektu "Digitální povodňová 
plán, monitoring a systém varování" do konce roku 2025 dle bodu 4.3 důvodové zprávy 
T: 1. 12. 2015 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

6. ukládá 
zajistit naplnění podmínek vyplývajících v Rozhodnutí o poskytnutí dotace dle bodu 4.1 a) 
důvodové zprávy 
T: 1. 12. 2015 
O: vedoucí odboru ochrany 
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7. souhlasí 
s postupem dle závěru předkládané důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 30. 
 

 
 

31 Plánovací období 2007-2013 - vyhodnocení - aktualizace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
předložit důvodovou zprávu do ZMO 
T: zasedání ZMO 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 

Žáček Filip, Mgr., člen rady města 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 

Bod programu: 31. 
 

 
 

32 MDO posílení investičního fondu z fondu rezervního 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s posílením investičního fondu dle důvodové zprávy 
 

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

 
 

33 KMO čerpání z rezervního fondu  
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s použitím rezervního fondu dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 33. 
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34 VK UP Olomouc - žádost o dotaci 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
dotaci pro VK UP Olomouc dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
vedoucí ekonomického odboru předložit příslušnou rozpočtovou změnu na nejbližší zasedání 
ZMO 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: vedoucí ekonomického odboru 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 34. 
 

 
 

35 Stanovení termínu a návrh programu 6. zasedání 
Zastupitelstva města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. stanovila 
- termín konání 6. zasedání ZMO: na pondělí 23. 11. 2015 od 9.00 hodin 
- místo konání 6. zasedání ZMO: Magistrát města Olomouce - velký zasedací sál, Hynaisova 
10, Olomouc 
 

3. schvaluje 
návrh programu 6. zasedání ZMO dle upravené důvodové zprávy 
 

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

 
 

36 Stanovení termínů  konání RMO a ZMO v 1. pololetí roku 2016 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
termíny konání jednání RMO a ZMO v 1. pololetí roku 2016 dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 37. 
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37 Delegování zástupce SMOl na valnou hromadu 
Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s. 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu  
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
delegovat zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu společnosti 
Vodohospodářská společnost Olomouc, a.s. s platností pro nejbližší termín valné hromady i 
případný náhradní termín, a to jmenovitě doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D. jako zástupce 
města a JUDr. Martina Majora, MBA, jako náhradníka, ke všem úkonům na této valné 
hromadě 
 

3. ukládá 
předložit radou doporučený návrh na delegování zástupce SMOl na valnou hromadu na 
jednání ZMO dne 23. 11. 2015 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 38. 
 

 
 

38 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru 
koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce dle předložené 
důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2016 do 30. 6. 2017 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 
 

 
 

39 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru ochrany 
Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
organizační změnu v odboru ochrany Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové 
zprávy s účinností od 1. 12. 2015 
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3. ukládá 
předložit ke schválení dodatek "Organizačního řádu MMOl a MPO" dle důvodové zprávy  
T: 19. 11. 2015 
O: Večeř Jan, Bc., tajemník 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 1. 
 

 
 

40 Organizační záležitosti - organizační změny v Magistrátu 
města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. revokuje 
část bodu 29 usnesení RMO ze dne 20. 10. 2015 v části 2. týkající se odboru památkové 
péče MMOl 
 

3. schvaluje 
organizační změny v Magistrátu města Olomouce dle předložené důvodové zprávy 
s účinností od 1. 3. 2016 (týká se pouze odboru památkové péče) 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 2. 
 

 
 

41 Organizační záležitosti - organizační změna v odboru právním 
Magistrátu města Olomouce 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
výsledky výběrového řízení na obsazení funkce vedoucího odboru právního dle předložené 
důvodové zprávy 
 

2. jmenuje 
do funkce vedoucího odboru právního Magistrátu města Olomouce Mgr. Evu Vrtalovou 
s účinností od 4. 11. 2015 
 

Předložil: Večeř Jan, Bc., tajemník 
Bod programu: 39. 3. 
 

 
 

42 Dodatek k žádosti o příspěvek na vybavení jednotky požární 
stanice Olomouc 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. ukládá 
předložit ZMO dodatek k darovací smlouvě 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

3. doporučuje 
ZMO schválit dodatek k darovací smlouvě dle důvodové zprávy 
 

 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 40. 
 

 
 

43 Studie - přechod Pražská 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
řešení dle  důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru dopravy postupovat dle návrhu řešení důvodové zprávy 
T: 19. 11. 2015 
O: vedoucí odboru dopravy 
 

4. souhlasí 
s přímým zadáním na zpracování projektové dokumentace firmě ATEDOS, s.r.o. 
T: 19. 11. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

5. ukládá 
uzavřít smlouvu s firmou ATEDOS, s.r.o. 
T: 1. 12. 2015 
O: vedoucí odboru investic 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 41. 
 

 
 

44 Zajištění bezpečného přecházení u škol 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ukládá 
řediteli MPO ihned realizovat oslovení členů klubů seniorů ve spolupráci s odborem 
sociálních věcí MMOl 
T: 19. 11. 2015 
O: ředitel Městské policie Olomouc 

vedoucí odboru sociálních věcí 
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3. ukládá 
předložit zprávu o výsledku prověrky zájmu ze strany cílové skupiny občanů k problematice 
spolupráce zabezpečení bezpečného přechodu dětí a školní mládeže přes pozemní 
komunikace ze strany dobrovolníků 
T: 1. 12. 2015 
O: ředitel Městské policie Olomouc 

vedoucí odboru sociálních věcí 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 42. 
 

 
 

45 Zahraniční služební cesta do Nysy 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
s účastí na zahraniční cestě do Nysy dle upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 43. 
 

 
 

46 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. pověřuje 
doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., primátora města Olomouce, podpisem smlouvy 
o spolupořádání mezinárodního festivalu vojenských hudeb v letech 2016 - 2017 
 

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

 
 
 
 

 

 

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

RNDr. Aleš Jakubec, Ph.D. v. r. 
náměstek primátora 

  

 


