
 

USNESENÍ 
 

z 63. schůze Rady města Olomouce, konané dne 29. 8. 2016 
 

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 Protipovodňová opatření - zvýšení kapacity koryta II. etapa B 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit uzavření smlouvy o spolupráci, jejíž smluvní strany jsou Povodí Moravy,s.p., 
Statutární město Olomouc a Olomoucký kraj, dle důvodové zprávy 
 

3. doporučuje zastupitelstvu města 
pověřit doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., primátora podpisem smlouvy o spolupráci dle 
důvodové zprávy  
 

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

Bod programu: 1. 
 

 
 

2 Majetkoprávní záležitosti + dodatek č. 1 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
záměr prodat části  pozemků parc. č. 231 ostatní plocha o výměře 128 m2 a parc. č. 636/1 
ostatní plocha (dle GP díl „b“) o výměře 3 m2 (vše dle GP jako pozemek parc. č. 231/1 ostatní 
plocha), vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 
záměr prodat část pozemku parc. č. 231 ostatní plocha (dle GP parc. č. 231/2 ostatní plocha) 
o výměře 10 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

3. schvaluje 
záměr pronajmout pozemek parc. č. 231 ostatní plocha (dle GP parc. č. 231/2 ostatní plocha) 
o výměře 10 m2 v k. ú. Nemilany, obec Olomouc Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
 

4.  
usnesení RMO ze dne 9. 8. 2016, bod programu 3, bod 1.17. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu pozemků parc. č. 835/2 orná půda o výměře 822 m2, parc. č. 688/12 orná 
půda o výměře 3170 m2, parc. č. 836/1 orná půda o výměře 3105 m2, parc. č. 700/12 orná 
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půda o výměře 1235 m2 a částí pozemků parc. č. 695 ostatní plocha o výměře 192 m2, parc. 
č. 700/13 orná půda o výměře 57 m2, parc. č. 700/14 orná půda o výměře 582 m2, parc. č. 
700/6 orná půda o výměře 4311 m2, parc. č. 1102/1 ostatní plocha o výměře 408 m2, parc. č. 
694 ostatní plocha o výměře 12 m2, parc. č. 693 ostatní plocha o výměře 81 m2, vše v k. ú. 
Nemilany, obec Olomouc panu xxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.3.   
 

5. schvaluje 
záměr propachtovat pozemky parc. č. 835/2 orná půda o výměře 822 m2, parc. č. 688/12 
orná půda o výměře 3170 m2, parc. č. 836/1 orná půda o výměře 3105 m2, parc. č. 700/12 
orná půda o výměře 1235 m2 a části pozemků parc. č. 695 ostatní plocha o celkové výměře 
192 m2, parc. č. 700/13 orná půda o výměře 57 m2, parc. č. 700/14 orná půda o výměře 582 
m2, parc. č. 700/6 orná půda o výměře 4311 m2, parc. č. 1102/1 ostatní plocha o výměře 408 
m2, parc. č. 694 ostatní plocha o výměře 12 m2, parc. č. 693 ostatní plocha o výměře 81 m2, 
vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 

6. revokuje 
usnesení RMO ze dne 9. 8. 2016, bod programu 3, bod 1.6. důvodové zprávy ve věci 
schválení pachtu částí pozemků parc. č. 507/2 orná půda o celkové výměře 3837 m2, parc. č. 
1042 ostatní plocha o výměře 333 m2, vše v k. ú. Arnoltice u Huzové, obec Huzová panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 

7. schvaluje 
záměr propachtovat části pozemku parc. č. 507/2 orná půda o celkové výměře 3 837 m2 a 
část pozemku parc. č. 1042 ostatní plocha o výměře 333 m2, vše v k. ú. Arnoltice u Huzové, 
obec Huzová dle důvodové zprávy bod č. 1.4.   
 

8. schvaluje 
změnu smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 812/30 orná půda o výměře 1 143 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc uzavřené se společností  STAFOS - REAL, s.r.o. spočívající  v 
posunutí termínu pro předložení pravomocného územního rozhodnutí z 10. 9. 2016 na 30. 4. 
2017 dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 

9. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
darování částí pozemků parc. č. 90/45 o výměře 34 m2, parc. č. 90/34 o výměře 148 m2, 
parc. č. 94/91 o výměře 204 m2, parc. č. 94/5 o výměře 2294 m2, parc. č. 145/1 o výměře 3 
m2, parc. č. 94/12 o výměře 751 m2, parc. č. 94/33 o výměře 18 m2, parc. č. 94/10 o výměře 
2764 m2, parc. č. 94/96 o výměře 6635 m2, parc. č. 94/58 o výměře 108 m2, parc. č. 94/78 o 
výměře 1 m2, parc. č. 94/84 o výměře 620 m2, parc. č. 124/21 o výměře 628 m2, parc. č. 
94/40 o výměře 2187 m2, parc. č. 123/15 o výměře 5 m2, parc. č. 93/27 o výměře 1068 m2 a 
parc. č. 93/22 o výměře 174 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
parc. č. 72/4 o výměře 17 m2 a parc. č. 72/8 o výměře 39 m2, vše ostatní plocha v k. ú. 
Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc. č. 959/1 o výměře 3608 m2, parc. č. 1110/2 o 
výměře 258 m2, parc. č. 624/1 o výměře 1 m2, parc. č. 962/2 o výměře 45 m2, parc. č. 964 o 
výměře 1189 m2 a parc. č. 967 o výměře 234 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Povodí Moravy, s.p. se 
zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

10. doporučuje zastupitelstvu města schválit 
uzavření budoucí darovací smlouvy na části pozemků parc. č. 90/45 o výměře 34 m2, parc. č. 
90/34 o výměře 148 m2, parc. č. 94/91 o výměře 204 m2, parc. č. 94/5 o výměře 2294 m2, 
parc. č. 145/1 o výměře 3 m2, parc. č. 94/12 o výměře 751 m2, parc. č. 94/33 o výměře 18 
m2, parc. č. 94/10 o výměře 2764 m2, parc. č. 94/96 o výměře 6635 m2, parc. č. 94/58          
o výměře 108 m2, parc. č. 94/78 o výměře 1 m2, parc. č. 94/84 o výměře 620 m2, parc. č. 
124/21 o výměře 628 m2, parc. č. 94/40 o výměře 2187 m2, parc. č. 123/15 o výměře 5 m2, 
parc. č. 93/27 o výměře 1068 m2 a parc. č. 93/22 o výměře 174 m2, vše ostatní plocha v k. ú. 
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Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 72/4 o výměře 17 m2 a parc. č. 72/8 o výměře 39 
m2, vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc. č. 959/1 o výměře 
3608 m2, parc. č. 1110/2 o výměře 258 m2, parc. č. 624/1 o výměře 1 m2, parc. č. 962/2       
o výměře 45 m2, parc. č. 964 o výměře 1189 m2 a parc. č. 967 o výměře 234 m2, vše ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do 
vlastnictví Povodí Moravy, s.p. se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

11. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a užívání protihlukové 
stěny na části pozemku parc. č. 94/84 ostatní plocha o výměře 620 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod  
č. 3.1. 
 

12. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a užívání protihlukové stěny na části pozemku parc. č. 94/84 
ostatní plocha o výměře 620 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

13. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování místní 
komunikace III. třídy včetně součástí a příslušenství na částech pozemků parc. č. 94/12         
o výměře 751 m2, parc. č. 93/27 o výměře 1068 m2, parc. č. 145/1 o výměře 3 m2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č. 624/1 o výměře 1 m2 a parc. 
č. 964 o výměře 1189 m2, vše v k. ú. Hodolany, obec Olomouc, umístění a provozování 
místní komunikace IV. třídy (chodník) včetně součástí a příslušenství na částech pozemků 
parc. č.  90/34 o výměře 148 m2, parc. č. 94/91 o výměře 204 m2, parc. č.  94/5 o výměře 
2294 m2, parc. č. 94/12 o výměře 751 m2, parc. č. 94/33 o výměře 18 m2, parc. č. 94/10       
o výměře 2764 m2, parc. č. 94/96 o výměře 6635 m2, parc. č. 94/84 o výměře 620 m2, parc. 
č. 124/21 o výměře 628 m2, parc. č. 94/40 o výměře 2187 m2, parc. č. 123/15 o výměře 5 
m2, parc. č. 93/22 o výměře 174 m2, parc. č. 145/1 o výměře 3 m2, vše ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 72/4 o výměře 17 m2, parc. č. 72/8 o výměře 39 m2, 
vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc a umístění a provozování místní 
komunikace IV. třídy (cyklostezka) včetně součástí a příslušenství na částech pozemků parc. 
č. 94/91 o výměře 204 m2, parc. č. 94/5 o výměře 2294 m2, parc. č. 94/84 o výměře 620 m2, 
parc. č. 124/21 o výměře 628 m2, vše v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, vše ve 
prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

14. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování místní komunikace III. třídy včetně součástí a 
příslušenství na částech pozemků parc. č. 94/12 o výměře 751 m2, parc. č. 93/27 o výměře 
1068 m2, parc. č. 145/1 o výměře 3 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc a parc. č. 624/1 o výměře 1 m2 a parc. č. 964 o výměře 1189 m2, vše v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc, umístění a provozování místní komunikace IV. třídy (chodník) 
včetně součástí a příslušenství na částech pozemků parc. č.  90/34 o výměře 148 m2, parc. 
č. 94/91 o výměře 204 m2, parc. č.  94/5 o výměře 2294 m2, parc. č. 94/12 o výměře 751 m2, 
parc. č. 94/33 o výměře 18 m2, parc. č. 94/10 o výměře 2764 m2, parc. č. 94/96 o výměře 
6635 m2, parc. č. 94/84 o výměře 620 m2, parc. č. 124/21 o výměře 628 m2, parc. č. 94/40    
o výměře 2187 m2, parc. č. 123/15 o výměře 5 m2, parc. č. 93/22 o výměře 174 m2, parc. č. 
145/1 o výměře 3 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 72/4 
o výměře 17 m2, parc. č. 72/8 o výměře 39 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc a umístění a provozování místní komunikace IV. třídy (cyklostezka) včetně 
součástí a příslušenství na částech pozemků parc. č. 94/91 o výměře 204 m2, parc. č. 94/5   
o výměře 2294 m2, parc. č. 94/84 o výměře 620 m2, parc. č. 124/21 o výměře 628 m2, vše    
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, vše ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 
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15. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného 
osvětlení na částech pozemků parc. č. 90/34 o výměře 148 m2, parc. č. 94/5 o výměře 2294 
m2, parc. č. 94/12 o výměře 751 m2, parc. č. 94/33 o výměře 18 m2, parc. č. 94/40 o výměře 
2187 m2, parc. č. 94/84 o výměře 620 m2, parc. č. 124/21 o výměře 628 m2, parc. č. 123/15 
o výměře 5 m2, parc. č. 93/27 o výměře 1068 m2, parc. č. 93/22 o výměře 174 m2, parc. č. 
145/1 o výměře 3 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 72/4 
o výměře 17 m2, parc. č. 72/8 o výměře 39 m2, vše ostatní plocha, v k. ú. Klášterní Hradisko, 
obec Olomouc, parc. č. 959/1 o výměře 3608 m2, parc. č. 964 o výměře 1189 m2, vše ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

16. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č. 
90/34 o výměře 148 m2, parc. č. 94/5 o výměře 2294 m2, parc. č. 94/12 o výměře 751 m2, 
parc. č. 94/33 o výměře 18 m2, parc. č. 94/40 o výměře 2187 m2, parc. č. 94/84 o výměře 
620 m2, parc. č. 124/21 o výměře 628 m2, parc. č. 123/15 o výměře 5 m2, parc. č. 93/27       
o výměře 1068 m2, parc. č. 93/22 o výměře 174 m2, parc. č. 145/1 o výměře 3 m2, vše 
ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 72/4 o výměře 17 m2, parc. č. 
72/8 o výměře 39 m2, vše ostatní plocha, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc, parc. č. 
959/1 o výměře 3608 m2, parc. č. 964 o výměře 1189 m2, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy 
bod č. 3.1. 
 

17. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
kanalizačního řadu na částech pozemků parc. č. 94/91 o výměře 204 m2, parc. č. 94/5          
o výměře 2294 m2,  parc. č. 94/96 o výměře 6635 m2,  parc. č. 93/27 o výměře 1068 m2, vše 
ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 967 o výměře 234 m2, ostatní 
plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

18. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizačního řadu na částech pozemků parc. č. 
94/91 o výměře 204 m2, parc. č. 94/5 o výměře 2294 m2,  parc. č. 94/96 o výměře 6635 m2,  
parc. č. 93/27 o výměře 1068 m2, vše ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
parc. č. 967 o výměře 234 m2, ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

19. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
vodovodního řadu na částech pozemků parc. č. 90/45 o výměře 34 m2, parc. č. 90/34            
o výměře 148 m2, parc. č. 93/27 o výměře 1068 m2, vše ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, parc. č. 72/4 o výměře 17 m2, parc. č. 72/8 o výměře 39 m2, vše 
ostatní plocha, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

20. schvaluje 
zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na částech pozemků parc. č. 
90/45 o výměře 34 m2, parc. č. 90/34 o výměře 148 m2, parc. č. 93/27 o výměře 1068 m2, 
vše ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, parc. č. 72/4 o výměře 17 m2, 
parc. č. 72/8 o výměře 39 m2, vše ostatní plocha, v k. ú. Klášterní Hradisko, obec Olomouc 
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
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21. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a užívání informační 
vitríny na části pozemku parc. č. 94/5 ostatní plocha o výměře 2294 m2 v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 
3.1. 
 

22. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a užívání informační vitríny na části pozemku parc. č. 94/5 
ostatní plocha o výměře 2294 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

23. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a užívání památníku     
na počest vstupu Rudé armády do města na části pozemku parc. č. 94/5 ostatní plocha         
o výměře 2294 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

24. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a užívání památníku na počest vstupu Rudé armády do města 
na části pozemku parc. č. 94/5 ostatní plocha o výměře 2294 m2 v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

25. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti cesty přes části pozemků parc. č. 
964 o výměře 1189 m2 a parc. č.  967 o výměře 234 m2, vše ostatní plocha, v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

26. schvaluje 
zřízení služebnosti cesty přes části pozemků parc. č. 964 o výměře 1189 m2 a parc. č.  967   
o výměře 234 m2,  vše ostatní plocha, v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

27. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a užívání SO 19.0.1 
Vyhlídková terasa 1 - u Husova sboru na  částech pozemků parc. č. 94/91 o výměře 204 m2, 
parc. č. 94/5 o výměře 2294 m2, vše ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1.  
 

28. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a užívání SO 19.0.1 Vyhlídková terasa 1 - u Husova sboru        
na částech pozemků parc. č. 94/91 o výměře 204 m2, parc. č. 94/5 o výměře 2294 m2, vše 
ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

29. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a užívání SO 19.0.2 
Vyhlídková terasa 2 - u VŠ kolejí na části pozemku parc. č. 94/10 ostatní plocha o výměře 
2764 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

30. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a užívání SO 19.0.2 Vyhlídková terasa 2 - u VŠ kolejí na části 
pozemku parc. č. 94/10 ostatní plocha o výměře 2764 m2 v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
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31. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování SO 19.2 
Komunikace a chodníky v ul. Blahoslavova na částech pozemků parc. č. 94/5 o výměře 2294 
m2, parc. č. 94/12 o výměře 751 m2, parc. č. 94/33 o výměře 18 m2, vše ostatní plocha,        
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

32. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování SO 19.2 Komunikace a chodníky v ul. 
Blahoslavova na částech pozemků parc. č. 94/5 o výměře 2294 m2, parc. č. 94/12 o výměře 
751 m2, parc. č. 94/33 o výměře 18 m2, vše ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

33. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování SO 19.1 
Komunikace a chodníky v ul. Nábřeží na částech pozemků parc. č. 93/27 o výměře 1068 m2, 
parc. č. 93/22 o výměře 174 m2, vše ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
ve prospěch statutárního města Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

34. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování SO 19.1 Komunikace a chodníky v ul. Nábřeží   
na částech pozemků parc. č. 93/27 o výměře 1068 m2, parc. č. 93/22 o výměře 174 m2, vše 
ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

35. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování SO 14.2 
Přeložky veřejného osvětlení na částech pozemků parc. č. 94/5 o výměře 2294 m2, parc. č. 
94/12 o výměře 751 m2, parc. č. 94/33 o výměře 18 m2, parc. č. 93/27 o výměře 1068 m2, 
parc. č. 94/10 o výměře 2764 m2, parc. č. 94/84 o výměře 620 m2, parc. č. 94/96 o výměře 
6635 m2, parc. č. 124/21 o výměře 628 m2, vše ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc a parc. č. 964 ostatní plocha o výměře 1189 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc   
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

36. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování SO 14.2 Přeložky veřejného osvětlení na částech 
pozemků parc. č. 94/5 o výměře 2294 m2, parc. č. 94/12 o výměře 751 m2, parc. č. 94/33     
o výměře 18 m2, parc. č. 93/27 o výměře 1068 m2, parc. č. 94/10 o výměře 2764 m2, parc. č. 
94/84 o výměře 620 m2, parc. č. 94/96 o výměře 6635 m2, parc. č. 124/21 o výměře 628 m2, 
vše ostatní plocha, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a parc. č. 964 ostatní plocha          
o výměře 1189 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

37. schvaluje 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti umístění a provozování  SO 20.2 
Cyklostezka (levý břeh) na částech pozemků parc. č. 624/1 o výměře 1 m2,  parc. č. 964       
o výměře 1189 m2, parc. č. 967 o výměře 234 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
 

38. schvaluje 
zřízení služebnosti umístění a provozování  SO 20.2 Cyklostezka (levý břeh)  na částech 
pozemků parc. č. 624/1 o výměře 1 m2,  parc. č. 964 o výměře 1189 m2, parc. č. 967            
o výměře 234 m2, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.1. 
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39. revokuje 
usnesení RMO dne 3. 5. 2016, bod programu 2, bod 2.2. důvodové zprávy ve věci 
doporučení ZMO nevyhovět nabídce insolvenční správkyně xxxxxxxxxxxxx na koupi pozemků 
parc. č. 265/107 ostatní plocha o výměře 156 m2 a parc. č. st. 1277 zastavěná plocha  
nádvoří o výměře  6 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti  VZ stav, 
spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle dodatku č, 1 k důvodové zpráv bod 
č, 1.1.   
 

40. doporučuje zastupitelstvu města 
svěřit rozhodování o nabytí pozemků parc. č. 265/107 ostatní plocha o výměře 156 m2, parc. 
č. 265/109 ostatní plocha o výměře 17 m2, parc. č. 265/129 ostatní plocha o výměře 83 m2, 
parc. č. 265/235 ostatní plocha o výměře 461 m2, parc. č. 265/236 ostatní plocha o výměře 
191 m2, parc. č. 265/238 ostatní plocha o výměře 841 m2, parc. č. 265/342 ostatní plocha     
o výměře 222 m2, parc. č. 265/343 ostatní plocha o výměře 168 m2, parc. č. 265/344 ostatní 
plocha o výměře 242 m2, parc. č. 265/345 ostatní plocha o výměře 91 m2, parc. č. 265/368 
ostatní plocha o výměře 124 m2, parc. č. 265/390 ostatní plocha o výměře 7 m2, parc. č. 
265/394 ostatní plocha o výměře 22 m2, parc. č. 265/395 ostatní plocha o výměře 10 m2, 
parc. č. 265/396 ostatní plocha o výměře 11 m2, parc. č. 265/397 ostatní plocha o výměře 1 
m2, parc. č. 265/423 ostatní plocha o výměře 535 m2, parc. č. 265/425 ostatní plocha            
o výměře 35 m2, parc. č. 630/5 ostatní plocha o výměře 28 m2, parc. č. st. 1277 zastavěná 
plocha  nádvoří o výměře  6 m2, vše v k. ú. Neředín, obec Olomouc z vlastnictví společnosti  
VZ stav, spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Olomouce dle § 85  písm. n) zákona     
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů Radě města 
Olomouce dle dodatku č. 1 k důvodové zprávě bod č. 1.1.   
 

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

 
 

3 Výzva Operačního programu Životní prostředí - energetická 
opatření 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 
se složením projektového týmu dle bodu 4. 
 

3. souhlasí 
se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt MŠ Rožňavská – energetická opatření 
do 39. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 
2014 -2020 
 

4. souhlasí 
se zpracováním a podáním žádosti o dotaci na projekt Kino Metropol - energetická opatření 
do 39. výzvy Ministerstva životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí 
2014 - 2020 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 
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4 Monitoring památky UNESCO 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu obsahující informaci o vyjádření se opětovně k "Roční monitorovací zprávě 
o statku zapsaném na Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO za rok 2015" a 
zapracovaným komentářům, o něž žádá  do 31.8.2016 Národní památkový ústav v Olomouci 
 

2. ukládá 
ve smyslu návrhu závěrečného stanoviska v důvodové zprávě zaslat bezodkladně písemné 
vyjádření k uvedené "Roční monitorovací zprávě o statku zapsaném na Seznamu kulturního a 
přírodního dědictví UNESCO za rok 2015" se zapracovanými komentáři na Národní 
památkový ústav v Olomouci 
T: 13. 9. 2016 
O: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
 

Předložil: Šnevajs Ladislav, RNDr., náměstek primátora 
Bod programu: 4. 
 

 
 

5 Veřejná zakázka č. 15109 - Ulice 1. máje - rekonstrukce 
tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí - zrušení 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
důvodovou zprávu k veřejné zakázce s názvem „Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, 
komunikace a inženýrských sítí“ archivní číslo 15109. 
 

2. schvaluje 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. zrušení zadávacího řízení 
archivní číslo 15109 
 
 

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

 
 

6 Veřejná zakázka č. 16153 - Ulice 1. máje - rekonstrukce 
tramvajové trati, komunikace a inženýrských sítí II. - zahájení, 
komise 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. schvaluje 
a) v souladu s ust. § 26 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. zahájení a podmínky zadávacího 
řízení s názvem „Ulice 1. máje - rekonstrukce tramvajové trati, komunikace a inženýrských 
sítí II.“ archivní číslo 16153, 
b) budoucí převzetí majetku dle důvodové zprávy, 
c) uzavření příkazní smlouvy na administraci zadávacího řízení se společností RTS, a.s., 
Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno - Židenice, IČ 25533843. 
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2. ustavuje 
a) v souladu s ust. § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro otevírání obálek ve složení 
dle důvodové zprávy. 
b) v souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb. komisi pro posouzení kvalifikace ve 
složení dle důvodové zprávy. 
c) 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 
a) ke schválení konečné verze zadávací dokumentace, 
b) k  podpisu všech rozhodnutí (s výjimkou usnesení RMO) souvisejících s touto veřejnou 
zakázkou, 
c) k rozhodnutí o případných námitkách stěžovatelů, 
d) k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem. 
 

4. doporučuje zastupitelstvu města 
schválit odůvodnění veřejné zakázky v souladu s ust. § 156 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. 
 

5. ukládá 
konzultovat zadávací dokumentaci s poskytovatelem dotace v termínu do 20. 9. 2016 
T: 27. 9. 2016 
O: vedoucí odboru evropských projektů 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 1. 
 

 
 

7 Veřejná zakázka č. 10053 – „Úspory energetické náročnosti 
budov ve vzdělávacích zařízeních statutárního města Olomouc 
– 1. žádost“- zrušení usnesení, odsouhlasení dalšího postupu 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. ruší 
usnesení č. 5 ze dne 19. 7. 2016 
 

3. souhlasí 
s postupem uvedeným v důvodové zprávě 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 6. 2. 
 

 
 

8 Klášterní Hradisko, přechod pro pěší – převzetí majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
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2. schvaluje 
převzetí majetku dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru správy městských komunikací a MHD převzetí objektů SO101 a SO401 
T: únor 2017 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 7. 
 

 
 

9 Bezbariérové úpravy komunikací - trasa M - převzetí majetku 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
převzetí majetku dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru správy městských komunikací a MHD převzetí majetku dle důvodové zprávy 
T: 8. 11. 2016 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

4. ukládá 
odboru životního prostředí převzetí zeleně k údržbě dle důvodové zprávy 
T: 8. 11. 2016 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 8. 
 

 
 

10 Za Vodojemem - malá parkoviště 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
převzetí majetku odborem správy městských komunikací a MHD a odborem životního 
prostředí dle důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
převzetí parkoviště a chodníků do majetku a správy odboru správy městských komunikací a 
MHD po realizaci stavby 
T: prosinec 2016 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
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4. ukládá 
převzetí výsadby dřevin na základě uzavřené smlouvy o následné péči do údržby odboru 
životního prostředí - po realizaci stavby 
T: prosinec 2016 
O: vedoucí odboru životního prostředí 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 9. 
 

 
 

11 Lošov, Pod Hvězdárnou, rekonstrukce komunikace - převzetí 
majetku 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
převzetí majetku dle předložené důvodové zprávy 
 

3. ukládá 
odboru správy městských komunikací a MHD převzetí objektů SO101 a SO401 
T: únor 2017 
O: vedoucí odboru správy městských komunikací a MHD  
 

4. ukládá 
odboru majetkoprávnímu převzetí objektů SO301 a SO302 
T: únor 2017 
O: vedoucí majetkoprávního odboru 
 

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

 
 

12 Zimní stadion - pronájem 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. navrhuje 
postupovat dle závěru diskuse RMO 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 11. 
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13 Žádost o udělení výjimky dle článku 3 odst. 3 OZV č. 5/2015 - 
Tipsport extraliga ledního hokeje 

Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
předloženou důvodovou zprávu 
 

2. uděluje 
HC Olomouc, s.r.o., IČ: 25849123, Hynaisova 9a, 772 12 Olomouc výjimku ze zákazu 
stanoveného v OZV č. 5/2015 o zákazu konzumace alkoholických nápojů a žebrání na 
veřejných prostranstvích na hokejová utkání Tipsport extraliga ledního hokeje v termínech 
9.9.2016, 13.9.2016, 18.9.2016, 27.9.2016, 2.10.2016, 7.10.2016, 14.10.2016, 23.10.2016, 
30.10.2016, 11.11.2016, 15.11.2016, 25.11.2016, 2.12.2016, 4.12.2016, 11.12.2016, 
22.12.2016, 28.12.2016, 6.1.2017, 13.1.2017, 22.1.2017, 29.1.2017, 5.2.2017, 17.2.2017, 
19.2.2017, 26.2.2017, 3.3.2017 vždy v době od 13:00 - 23.59 hodin 
 

3. ukládá 
informovat o rozhodnutí žadatele a zástupce ředitele MP 
T: 13. 9. 2016 
O: vedoucí odboru vnějších vztahů a informací 
 

Předložil: Urbášek Pavel, PhDr., náměstek primátora 
Bod programu: 12. 
 

 
 

14 Významné aktivity, individuální dotace 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
upravenou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 
přidělení dotací v kapitole Individuální projekty - významné aktivity u žádostí 
č.12752,12803,12802,12806,12804,12810,12809,12808,12719,12811,12813,12805,12815,1
2801 dle části C) upravené důvodové zprávy 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 13. 
 

 
 

15 Různé 
Rada města Olomouce po projednání: 
 

1. bere na vědomí 
aktualizovaný návrh programu ZMO 30. 8. 2016, rozšířený o body: Ulice 1. máje - 
rekonstrukce TT, komunikace a inž. sítí II.  schválení odůvodnění a Pořízení změny č. V 
Územního plánu Olomouc 
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2. bere na vědomí 
rozeslání doplňující informace náměstka primátora JUDr. Martina Majora, MBA k bodu 
programu ZMO -  Založení akciové společnosti Správa sportovních zařízení Olomouc, a. s. a 
stanovisko náměstka primátora RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D. k materiálu Pořízení změny č. V 
Územního plánu Olomouc 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 14. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D., v. r.                            RNDr. Ladislav Šnevajs, v. r. 
primátor města Olomouce                                               náměstek primátora 

 
 

 

 

  
  

 


