
 

USNESENÍ 
 

z 10. zasedání Zastupitelstva města Olomouce, konaného dne 27. 6. 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 Změna ve složení Zastupitelstva města Olomouce 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. bere na vědomí 

vzdání se mandátu člena Zastupitelstva města Olomouce pana Mgr. Pavla Bednaříka 
(Občané pro Olomouc) dnem 20. 5. 2016 
 

3. bere na vědomí 

nastoupení člena Zastupitelstva města Olomouce - prvního náhradníka (Občané pro 
Olomouc) pana Mgr. Richarda Kořínka dnem  21. 5. 2016 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1.; hlasování č. 3 
 
 

2 Schválení programu 10. zasedání Zastupitelstva města 
Olomouce 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

program 10. zasedání Zastupitelstva města Olomouce 
 

Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 1. 1.; hlasování č. 4, 5 
 
 

3 Kontrola usnesení ZMO 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

informace o plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy 
 

2. prodlužuje 

termíny plnění usnesení ZMO dle předložené důvodové zprávy 
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Předložil: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
Bod programu: 2.; hlasování č. 7 
 
 
 
 

4 Majetkoprávní záležitosti  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to 
bytové jednotky č. 195/4, v domě č. p. 195, byt. dům, Dolní náměstí 6, na pozemku 
parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
928/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem 
o velikosti 928/21698 na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, vše 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 
2.844.444,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

2. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti obsahující právo přístupu 
a užívání společných prostor budovy č. p. 195, Dolní náměstí 6, na pozemku parc. č. 
st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, za účelem zřízení, umístění, 
provozu, kontroly, opravy, údržby, montáže (resp. demontáže) a modernizace 
tepelného zdroje, tepelných přívodů a rozvodů, komunikačních zařízení, včetně 
koncových topných a regulačních zařízení zdroje, vedení a odběru studené vody, 
zemního plynu a elektrické energie a připojení na kanalizaci, odkouření, přípojku 
plynu a na odběrné tepelné zařízení domu, to vše ve prospěch statutárního města 
Olomouce, a to k jednotce č. 195/4 v budově č. p. 195, Dolní náměstí 6, na pozemku 
parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 
s panem xxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

3. nevyhovuje 

nabídce společnosti BPS-Prastav, s.r.o., nabídce pana xxxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxx, nabídce manželů xxxxxxxxxxxxx, nabídce pana xxxxxxxxxxxx, ve 
věci prodeje jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, a to 
bytové jednotky č. 195/4, v domě č. p. 195, byt. dům, Dolní náměstí 6, na pozemku 
parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří se spoluvlastnickým podílem o velikosti 
928/21698 na společných částech domu č. p. 195 a se spoluvlastnickým podílem o 
velikosti 928/21698 na pozemku parc. č. st. 616 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. 
ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.1. 
 

4. schvaluje 

prodej jednotky vymezené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to 
jednotky č. 515/9, 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 panu xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 1.161.000,- Kč. Součástí 
předmětné jednotky je spoluvlastnický podíl o velikosti 5632/185835 na společných 
částech předmětné nemovité věci dle důvodové zprávy bod č. 1.2. 
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5. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 179/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
bez č.p./č.e., zemědělská stavba, a pozemků parc. č. 179/4 ostatní plocha, parc. č. 
180/2 zahrada a parc. č. 181/2 zahrada, vše v k. ú. Nemilany, obec Olomouc 
manželům xxxxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 
1.305.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 1.3. 
 
6. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 264/9 zahrada o výměře 169 m2 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.    
 

7. nevyhovuje žádosti 

Společenství vlastníků jednotek v Olomouci, Poupětova 1 o odkoupení části 
pozemku parc. č. 264/9 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za domem 
č. p. 40, Poupětova 1 dle důvodové zprávy bod č. 1.4.  
 
8. nevyhovuje žádosti 

Společenství vlastníků jednotek domu Wolkerova 38/23, Olomouc o odkoupení části 
pozemku parc. č. 264/9 zahrada v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za domem č. 
p. 38, Wolkerova 23 dle důvodové zprávy bod č. 1.4. 
 
9. nevyhovuje žádosti 

Společenství  vlastníků jednotek domu Olomouc, Poupětova 1132/7, paní 
xxxxxxxxxxxxxx, panu xxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx 
o zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu vozidly ke garážím a zadnímu 
vchodu do domu č. p. 1132, Poupětova 7, přes část pozemku parc. č. 264/9 zahrada 
v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 1.4.   
 

10. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxxx ve věci prodeje pozemku parc. č. st. 1261 zastavěná plocha a 
nádvoří o výměře 13 m2 v k. ú. Hodolany, obec Olomouc za kupní cenu stanovenou 
ke dni schválení žádosti o povolení stavby garáže nebo za kupní cenu stanovenou  k 
roku 1990 dle důvodové zprávy bod č. 1.5.  
 

11. schvaluje 

darování pozemku parc. č. st. 146/4 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém 
se nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného - budova č. p. 1191, obč. vyb, 
a pozemku parc. č. 1029/4 ostatní plocha, včetně stavby chodníku, na kterém se dále 
nachází stavby jiného vlastníka – podzemní kabelové vedení VN a NN, které nejsou 
součástí pozemku a nebudou proto předmětem převodu, vše v k. ú. Hodolany, obec 
Olomouc z vlastnictví statutárního města Olomouce do vlastnictví Olomouckého kraje 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 2.1. 
 

12. schvaluje 

darování částí pozemku parc. č. 1030 ostatní plocha (dle GP parc. č. 1030/4 ostatní 
plocha o výměře 78 m2, na které se nachází stavba ve vlastnictví obdarovaného – 
chodník, a dále stavby jiného vlastníka – zejména horkovod, podzemní kabelové 
vedení VN a NN, optické kabelové vedení a podzemní komunikační vedení veřejné 
komunikační sítě, které nejsou součástí pozemku a nebudou proto předmětem 
převodu, a parc. č. 1030/5 ostatní plocha o výměře 113 m2, na které se nachází 
stavba ve vlastnictví obdarovaného – chodník, a dále stavby jiného vlastníka – 
zejména podzemní kabelové vedení VN a NN, optické kabelové vedení a podzemní 
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komunikační vedení veřejné komunikační sítě, které nejsou součástí pozemku 
a nebudou proto předmětem převodu) o celkové výměře 191 m2 v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví statutárního města 
Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.1.  
 
13. schvaluje 

bezúplatný převod pozemku parc. č. 323/13 ostatní plocha o výměře 701 m2 v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby ve vlastnictví 
nabyvatele – zejména komunikace, chodník, veřejné osvětlení a vodovod, stavba ve 
vlastnictví převodce – podzemní telekomunikační vedení, a stavby jiného vlastníka – 
zejména vjezdy, podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě, plynovod 
a horkovod, které nejsou součástí pozemku a nebudou proto předmětem převodu, 
z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle 
důvodové zprávy bod č. 2.2.  
 

14. schvaluje 

bezúplatný převod části pozemku parc. č. 168/16 ostatní plocha (dle GP parc. 
č. 168/29 ostatní plocha) o výměře 3 532 m2 v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, 
na které se nachází  stavby ve vlastnictví nabyvatele – zejména stezka pro chodce 
a cyklisty, chodník, veřejné osvětlení a vodovod, a stavby jiného vlastníka – zejména 
plynovod, horkovod, podzemní kabelové vedení VN, NN a optické kabelové vedení,  
které nejsou součástí pozemku a nebudou proto předmětem převodu, z vlastnictví 
ČR - Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 2.3.   
 

15. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2013, bod programu 3, bod 40 důvodové zprávy ve věci 
schválení výkupu pozemku parc. č. st. 497 zast. pl. o výměře 145 m2 v k. ú. Nové 
Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Ministerstva obrany ČR 
do vlastnictví statutárního města Olomouce za kupní cenu ve výši 173 807,- Kč dle 
důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

16. schvaluje 

koupi pozemku parc. č. st. 497 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 145 m2 v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba – budova 
bez čp/če, obč. vyb, ve vlastnictví kupujícího, která není součástí pozemku a nebude 
proto předmětem převodu, z vlastnictví ČR – Ministerstva obrany do vlastnictví 
statutárního města Olomouc za kupní cenu ve výši 198 990,- Kč se zdůvodněním 
dle důvodové zprávy bod č. 2.4. 
 

17. schvaluje 

bezúplatný převod pozemků parc. č. 575/42 ostatní plocha o výměře 256 m2 a parc. 
č. 575/44 ostatní plocha o výměře 218 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
 

18. nevyhovuje 

nabídce ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na úplatný převod 
pozemků parc. č. 575/42 ostatní plocha o výměře 256 m2 a parc. č. 575/44 ostatní 
plocha o výměře 218 m2, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.5. 
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19. schvaluje 

úplatný převod ideálního podílu 1/5 pozemků parc. č. 214/11 ostatní plocha o výměře 
4 760 m2, parc. č. 214/12 ostatní plocha o výměře 262 m2, parc. č. 214/13 ostatní 
plocha o výměře 1 m2 a parc. č. 295 ostatní plocha o výměře 4 968 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc z vlastnictví ČR - Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových do vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod 
č. 2.6. 
 

20. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxx o  směnu části pozemku parc. č. 255/5 orná půda o výměře 
200 m2 v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví manželů xxxxxxxxxxxxx, za 
části pozemků parc. č. 560 ostatní plocha o výměře 100 m2, parc. č. 255/12 orná 
půda o výměře 30 m2 a parc. č. 255/14 orná půda o výměře 70 m2, vše v k. ú. 
Neředín, obec Olomouc ve vlastnictví statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 2.7. 
 

21. trvá 

na svém usnesení ze dne 23. 11. 2015, bod 3, část 13, vě věci nevyhovění žádosti 
manželů xxxxxxxxxxxxxx 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 bod č. 2.8.  
 

22. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 69/9 trvalý travní porost a parc. č. 69/6 
zahrada, vše v k. ú. Řepčín, parc. č. 236/48 orná půda v k. ú. Hejčín, parc. č. 342/3 a 
parc. č. 715/1, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.9. 
 

23. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 155 ostatní plocha v k. ú. Pavlovičky, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

24. nevyhovuje žádosti 

manželů xxxxxxxxxxxxx o prodej části pozemku parc. č. 155 ostatní plocha o výměře 
190 m2 v k. ú. Pavlovičky, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.10. 
 

25. schvaluje 

ponechání pozemků parc. č. 155 ostatní plocha a parc. č. 77/7 orná půda, vše v k. ú. 
Pavlovičky, obec Olomouc v majetku statutárního města Olomouce pro případné 
směny a náhrady za pozemky soukromé, dotčené plochami veřejných prostranství, 
dopravní infrastruktury a veřejné rekreace, nebo investičními záměry města 
v souladu se stanoviskem OKR dle důvodové zprávy bod č. 2.10.  
 

26. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 13/2 orná půda a parc. č. 98/7 orná 
půda, vše v k. ú. Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.12. 
 
27. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxx o prodej pozemků parc. č. 145/1 ostatní 
plocha v k. ú. Neředín, pozemku parc. č. 518/1 zahrada v k. ú. Slavonín a pozemku 
parc. č. 79/1 ostatní plocha v k. ú. Hejčín, vše obec Olomouc dle důvodové zprávy 
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bod č. 2.13. 
 

28. nevyhovuje žádosti 

pana xxxxxxxxxxxxxxx o prodej pozemku parc. č. 518/1 zahrada v k. ú. Slavonín, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.13. 
 

29. nevyhovuje žádosti 

paní xxxxxxxxxxxx, paní xxxxxxxxxxx, pana xxxxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxxx o 
prodej částí pozemků parc. č. 342/3 o výměře 30 m2 a parc. č. 715/3 o výměře 95 
m2, vše ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové 
zprávy bod č. 2.14. 
 

30. nevyhovuje žádosti 

spolku Mladí konzervativci, z. s. o prodej pozemku parc. č. st. 1696 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za symbolickou 1,- Kč nebo            
za 10 % ceny obvyklé dle důvodové zprávy bod č. 2.15. 
 

31. bere na vědomí 

změnu názvu spolku z Mladí konzervativci, o. s. na Mladí konzervativci, z. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.15.  
 

32. nevyhovuje žádosti 

spolku Mladí konzervativci, z. s. o prodej pozemku parc. č. st. 1699 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc za symbolickou 1,- Kč nebo           
za 10 % ceny obvyklé dle důvodové zprávy bod č. 2.16. 
 

33. bere na vědomí 

změnu názvu spolku z Mladí konzervativci, o. s. na Mladí konzervativci, z. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 2.16.  
 

34. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc. č. 293/3 ostatní 
plocha o výměře 24 m2 a parc. č. 293/7 ostatní plocha o výměře 14 m2, vše v k. ú. 
Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc se společností Zolova real s.r.o. při kupní ceně 
ve výši 31 500,- Kč dle upravené důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

35. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 293/3 a parc. č. 293/7, vše ostatní plocha, 
uložení a provozování splaškové kanalizace na pozemcích parc. č. 293/3 a parc. č. 
293/7, vše ostatní plocha a umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemku 
parc. č. 293/3 ostatní plocha, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
 

36. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodního řadu na pozemcích parc. č. 
293/3 a parc. č. 293/7, vše ostatní plocha, uložení a provozování splaškové 
kanalizace na pozemcích parc. č. 293/3 a parc. č. 293/7, vše ostatní plocha 
a umístění a provozování veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 293/3 ostatní 
plocha, vše v k. ú. Nedvězí u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch statutárního 
města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 2.17. 
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37. schvaluje 

prodej částí pozemků parc. č. 295/4 ostatní plocha (dle GP parc. č. 295/8 ostatní 
plocha) o výměře 21 m2, parc. č. 295/5 ostatní plocha (dle GP parc. č. 295/7 ostatní 
plocha) o výměře 22 m2 a pozemku parc. č. 304/2 zastavěná plocha a nádvoří, 
na kterém se nachází stavba jiného vlastníka, stavba bez čp/če, zem. stav., která 
není součástí tohoto pozemku a nebude proto předmětem převodu, vše v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc Zemědělskému družstvu Hněvotín, za kupní 
cenu ve výši 40.445,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

38. nevyhovuje žádosti 

Zemědělského družstva Hněvotín o prodej pozemků parc. č. 295/4 ostatní plocha 
a parc. č. 295/5 ostatní plocha, vše v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle 
důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

39. nevyhovuje 

částečně žádosti pana xxxxxxxxxxxx ve věci ponechání částí pozemků parc. č. 295/4 
ostatní plocha o výměře 21 m2 a parc. č. 295/5 ostatní plocha o výměře 22 m2, vše v 
k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc v majetku statutárního města Olomouce a 
o zřízení věcného břemene přístupu přes pozemek parc. č. 295/5 ostatní plocha v k. 
ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc k budově bez čp/če, zemědělská stavba, v 
jeho vlastnictví, která se nachází na pozemku parc. č. 305 zastavěná plocha a 
nádvoří v k. ú. Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 
2.18. 
 

40. nevyhovuje žádosti 

společnosti V.N.P. s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 295/4 ostatní plocha v k. ú. 
Topolany u Olomouce, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.18. 
 

41. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 1156/4 zahrada (dle GP parc. č. 1156/4 zahrada) 
o výměře 246 m2 v k. ú. Černovír, obec Olomouc, na kterém se nachází stavby, 
zejména zahradní účelový objekt, bazén, udírna, zahradní sprcha, oplocení 
se vstupní bránou a ražená studna s čerpadlem ve vlastnictví manželů 
xxxxxxxxxxxxx, manželům xxxxxxxxxxxx do společného jmění manželů, za kupní 
cenu ve výši 96.840,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.19.  
 

42. schvaluje 

prodej pozemků parc. č. 1562/32 ostatní plocha, na kterém se nachází oplocení 
ve vlastnictví kupujícího, parc. č. 1562/33 zastavěná plocha a nádvoří, na kterém 
se nachází budova bez č. p./č. e., zemědělská stavba, ve vlastnictví kupujícího, 
a parc. č. 1562/34 ostatní plocha, na kterém se nachází betonové panely, 
ve vlastnictví kupujícího, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc společnosti 
MSK Kroměříž a.s. za kupní cenu ve výši 36 500,- Kč dle důvodové zprávy bod 
č. 2.20. 
 

43. nevyhovuje žádosti 

společnosti MEDIHOPE s.r.o. o prodej pozemku parc. č. 350/2 ostatní plocha v k. ú. 
Povel, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.21.  
 

44. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 518 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je budova bez čp/če, tech. vyb., v k. ú. Povel, obec Olomouc, a na kterém se nachází 
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stavby jiného vlastníka, zejména vestavěná trafostanice OC 3863, podzemní 
kabelové vedení NN, podzemní kabelové vedení VN a horkovodní vedení, které 
nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto předmětem převodu, společnosti 
MEDIHOPE s.r.o. za kupní cenu ve výši 1 556 000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 
2.21. 
 

45. nevyhovuje žádosti 

společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemene umístění a provozování 
technologie trafostanice OC 3863 na pozemku parc. č. st. 518 zastavěná plocha 
a nádvoří v k. ú. Povel, obec Olomouc, jehož součástí je budova bez čp/če, tech. 
vyb., ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 2.21.  
 

46. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 693/2 ostatní plocha (dle GP parc. č. 693/9 ostatní 
plocha) o výměře 8 821 m2 v k. ú. Chválkovice, obec Olomouc, na které se nachází 
stavby jiného vlastníka - zejména oplocení, panelová zpevněná plocha a štěrkem 
zpevněná plocha, které nejsou součástí tohoto pozemku a nebudou proto 
předmětem převodu, společnosti ALW INDUSTRY, s.r.o. za kupní cenu ve výši 7 206 
050,- Kč dle upravené důvodové zprávy bod č. 2.22.   
 

47. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. 142/5 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m2 v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba ve vlastnictví kupujícího - 
budova č. p. 459, obchod, společnosti AUTO-ŽÁDNÍK s.r.o. za kupní cenu ve výši 
1.540,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.23. 
 

48. schvaluje 

prodej pozemku parc. č. st. 1133 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nové Sady 
u Olomouce, obec Olomouc, na kterém se nachází budova č. p. 127, ubyt. zař., 
ve vlastnictví kupujícího, Tělocvičné jednotě SOKOL Olomouc - Nové Sady za kupní 
cenu ve výši 10 481,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.24.  
 

49. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 178/11 orná půda (dle GP parc. č. 178/11 orná půda) 
o výměře 600 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxx do 
společného jmění manželů za kupní cenu ve výši 20.420,- Kč dle upravené 
důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 

50. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 178/11 orná půda (dle GP parc. č. 178/17 orná půda) 
o výměře 493 m2 v k. ú. Unčovice, obec Litovel, na kterém se nachází oplocení 
ve vlastnictví kupující,  paní xxxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši 16.420,- Kč dle 
upravené důvodové zprávy bod č. 2.25. 
 

51. schvaluje 

prodej části pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 346/16 ostatní 
plocha) o výměře 16 m2 v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, na kterém se nachází stavba 
ve vlastnictví kupujícího – zejména stavba reléového domku, ČR - Správě železniční 
dopravní cesty, státní organizaci za kupní cenu celkem ve výši 10.000,- Kč, z toho 
pozemek 6.000,- Kč a náklady 4.000,- Kč dle důvodové zprávy bod č. 2.26.  
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52. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování sdělovacího kabelu, vstupu a vjezdu 
za účelem uložení, provozování, údržby, opravy, měření, modernizace a odstranění 
sdělovacího kabelu na pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha ve prospěch části 
pozemku parc. č. 346/3 ostatní plocha (dle GP parc. č. 346/16 ostatní plocha), vše 
v k. ú. Hejčín, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 2.26. 
 

53. schvaluje 

uzavření souhlasného prohlášení mezi statutárním městem Olomouc a manžely 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx o uznání vydržení vlastnického práva k pozemku parc. č. st. 
1504 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc, dle důvodové 
zprávy bod č. 2.27. 
 

54. schvaluje 

změnu průběhu části katastrální hranice dle důvodové zprávy a uzavření dohody 
o změně hranic obcí s Obcí Hlubočky za podmínky, že žadatel doloží kopii katastrální 
mapy s vyznačenou požadovanou novou hranicí a výkaz o celkových výměrách 
katastrálních území Lošov, obec Olomouc a Hlubočky, obec Hlubočky před změnou 
a po navrhované změně, které se stanou nedílnou součástí dohody o změně hranic 
obcí, a uhradí veškeré náklady s touto změnou spojené dle důvodové zprávy bod 
č. 3.1. 
 

55. schvaluje 

uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o uzavření budoucí darovací smlouvy č. MAJ-IN-
B/13/2011/Hoa, mezi statutárním městem Olomouc a manžely xxxxxxxxxxxxxx dle 
důvodové zprávy bod č. 3.2. 
 

56. schvaluje 

uzavření dohody o zániku závazků vzniklých na základě plánovací smlouvy č. MAJ-
IN-PS/11/2011/Hoa uzavřené s manžely xxxxxxxxxxxxxxxxx dle důvodové zprávy 
bod č. 3.2. 
 

57. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na část komunikace na pozemku parc. č. 1153 ostatní 
plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc, a stavby tlakové kanalizace DN 50 
a vodovodu DN 100 mezi manžely xxxxxxxxxxxxxxx a statutárním městem Olomouc, 
dle důvodové zprávy bod č. 3.3. 
 

58. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a tlakové kanalizace 
na pozemku parc. č. 767/9 ostatní plocha v k. ú. Slavonín, obec Olomouc 
ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

59. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a tlakové kanalizace 
na pozemku parc. č. 767/3 zahrada v k. ú. Slavonín, obec Olomouc ve prospěch 
statutárního města Olomouce dle důvodové zprávy bod č. 3.4. 
 

60. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a tlakové kanalizace 
na pozemku parc. č. 767/10 zahrada a parc. č. 767/17 ostatní plocha, oba v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
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zprávy bod č. 3.4. 
 

61. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodu a tlakové kanalizace 
na pozemku parc. č. 767/11 zahrada a parc. č. 767/18 ostatní plocha, oba v k. ú. 
Slavonín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce dle důvodové 
zprávy bod č. 3.4. 
 

62. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na infrastrukturní stavbu kanalizace DN 250 (část 1)  
na pozemcích parc. č. 1023, parc. č. 849/116 a parc. č. 849/126, vše ostatní plocha 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc, se společností PROJEKT WELLNEROVA s.r.o., jako 
dárcem dle důvodové zprávy bod č. 3.5. 
 

63. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování kanalizace na pozemku parc. č. 849/116 
v k. ú. Řepčín, obec Olomouc ve prospěch statutárního města Olomouce 
dle důvodové zprávy bod č. 3.6. 
 

64. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 5. 2016 bod programu 3, bod 3. 10. důvodové zprávy 
ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu 
V1 a V2, tlakové kanalizace VS1 a VS2 a kanalizace KJ1, místní komunikace na ul. 
Boční včetně 4 parkovacích stání a kontejnerového stání, místní komunikace na ul. 
Šípková - větev V1 a V2 včetně 3 parkovacích stání a dešťové kanalizace, veřejného 
osvětlení a chodníků budované v rámci stavby „Rodinné domy v k. ú. Holice“ 
s manžely xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

65. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na stavby vodovodu V1 a V2, tlakové 
kanalizace VS1 a VS2 a kanalizace KJ1, místní komunikace na ul. Boční včetně 
4 parkovacích stání a kontejnerového stání, místní komunikace na ul. Šípková - 
větev V1 a V2 včetně 3 parkovacích stání a dešťové kanalizace, veřejného osvětlení 
a chodníků budované v rámci stavby „Rodinné domy v k. ú. Holice“ s manžely 
xxxxxxxxxxxxxx, dle důvodové zprávy bod č. 3.7. 
 

66. bere na vědomí 

změny vyplývající z novely zákona č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení) 
dle důvodové zprávy bod č. 3.8.  
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3.; hlasování č. 8 
 
 

5 Majetkoprávní záležitosti - věcná břemena  
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. nevyhovuje žádosti 

Společenství vlastníků jednotek domu Mlčochova 815/3 v Olomouci o zřízení 
služebnosti stezky přes pozemek parc. č. 87/26 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc ve prospěch bytových jednotek č. 815/1, č. 815/2, č. 815/3, 
č. 815/4 a č. 815/5 v budově č. p. 815, byt. dům, Mlčochova č. o. 3, na pozemku 
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parc. č. st. 145/1 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
dle důvodové zprávy bod č. 1.  
 
2. schvaluje 

zřízení služebnosti umístění a provozování bezpečnostního osvětlení na pozemku 
parc. č. 75/135 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch 
pozemku parc. č. st. 383/2 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova 
č. p. 596, obč. vyb, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 2. 
 

3. schvaluje 

bezúplatné zřízení služebnosti uložení a provozování vodovodní přípojky 
na pozemcích parc. č. 408/1, parc. č. 417/2 a parc. č. 417/4, vše zahrada v k. ú. 
Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. č. 408/2 
zahrada, parc. č. 408/3 zahrada, parc. č. st. 112/7 zastavěná plocha a nádvoří 
a budovy bez č.p./č.e., jiná stavba, která se nachází na pozemku parc. č. st. 112/7 
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 

4. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
vodovodní přípojky na pozemcích parc. č. 408/1, parc. č. 417/2 a parc. č. 417/4, vše 
zahrada v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch pozemků parc. 
č. 408/2 zahrada, parc. č. 408/3 zahrada, parc. č. st. 112/7 zastavěná plocha 
a nádvoří a budovy bez č.p./č.e., jiná stavba, která se nachází na pozemku parc. č. 
st. 112/7 zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc se zdůvodněním dle důvodové zprávy bod č. 3. 
 

5. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozovávání podzemního vedení trakčních kabelů 
na pozemcích parc. č.  295/6 zahrada, parc. č. 815 a parc. č. 792/1, vše ostatní 
plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc a umístění a provozování 
technologické lávky a umístění a provozování nadzemního vedení trakčních kabelů 
na pozemku parc. 295/6 zahrada v k. ú. Nová Ulice, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. dle důvodové zprávy bod č. 4.  
 

6. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozovávání 
podzemního vedení trakčních kabelů na pozemcích parc. č.  295/6 zahrada, parc. č. 
815 a parc. č. 792/1, vše ostatní plocha, vše v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
a umístění a provozování technologické lávky a umístění a provozování nadzemního 
vedení trakčních kabelů na pozemku parc. 295/6 zahrada v k. ú. Nová Ulice, 
vše obec Olomouc ve prospěch společnosti Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 4.  
 

7. schvaluje 

zřízení služebnosti umístění a provozování 2 kusů zemních svítidel na pozemku 
parc. č. 116/6 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, 11 kusů 
nadzemních svítidel na sloupku na pozemku parc. č. 134/1 ostatní plocha v k. ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového 
vedení pro napájení svítidel na pozemcích parc. č. 134/1 a parc. č. 116/6, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. st. 1117 
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zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba s č.p. 952, objekt občanské 
vybavenosti, v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5.  
 

8. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti umístění a provozování 
2 kusů zemních svítidel na pozemku parc. č. 116/6 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-
město, obec Olomouc, 11 kusů nadzemních svítidel na sloupku na pozemku parc. č. 
134/1 ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc a uložení a provozování 
podzemního kabelového vedení pro napájení svítidel na pozemcích parc. č. 134/1 
a parc. č. 116/6, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc 
ve prospěch pozemku parc. č. st. 1117 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí 
je stavba s č.p. 952, objekt občanské vybavenosti, v k. ú. Olomouc-město, obec 
Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 5. 
 

9. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování plynovodu na pozemcích parc. č. 678/17 
orná půda, parc. č. 643/15 a parc. č. 1937 oba ostatní plocha, vše v k. ú. Holice 
u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch společnosti Simplon Power s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 6.  
 

10. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
plynovodu na pozemcích parc. č. 678/17 orná půda, parc. č. 643/15 a parc. č. 1937 
oba ostatní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti Simplon Power s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 6.  
 

11. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 5. 2016 bod programu č. 3.1, bod č. 3, ve věci schválení 
zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky dešťové kanalizace na pozemku 
parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch pozemku 
parc. č. 886/4 orná půda  v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 7.  
 

12. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 16. 5. 2016 bod programu č. 3.1, bod č. 3, ve věci schválení 
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
přípojky dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 886/4 orná půda  v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7. 
 

13. schvaluje 

zřízení služebnosti uložení a provozování přípojky dešťové kanalizace na pozemku 
parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, obec Olomouc ve prospěch pozemku 
parc. č. 886/4 orná půda v k. ú. Nemilany, obec Olomouc dle důvodové zprávy bod 
č. 7. 
 

14. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uložení a provozování 
přípojky dešťové kanalizace na pozemku parc. č. 649 ostatní plocha v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc ve prospěch pozemku parc. č. 886/4 orná půda  v k. ú. Nemilany, 
obec Olomouc dle důvodové zprávy bod č. 7. 
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15. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 613/3 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy          
bod č. 8.  
 

16. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení 
a provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemku parc. č. 613/3 
ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 8.  
 

17. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování přípojky podzemního kabelového 
vedení NN na pozemcích parc. č. 103/2, parc. č. 95/26 a parc. č. 95/25, vše ostatní 
plocha v k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ 
Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 9.  
 

18. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení 
a provozování přípojky podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. 
č. 103/2, parc. č. 95/26 a parc. č. 95/25, vše ostatní plocha v k. ú. Olomouc-město, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy 
bod č. 9.  
 

19. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN 
na pozemcích parc. č. 296 zahrada, parc. č. 619, parc. č. 620 a parc. č. 606, vše 
ostatní plocha, uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 296 zahrada, parc. č. 605 a parc. č. 606, vše ostatní plocha 
a umístění a provozování betonového sloupu na pozemcích parc. č. 606 ostatní 
plocha a parc. č. 296 zahrada, vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 10.  
 

20. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení 
a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemcích parc. č. 296 
zahrada, parc. č. 619, parc. č. 620 a parc. č. 606, vše ostatní plocha, uložení a 
provozování podzemního kabelového vedení NN na pozemcích parc. č. 296 
zahrada, parc. č. 605 a parc. č. 606, vše ostatní plocha a umístění a provozování 
betonového sloupu na pozemcích parc. č. 606 ostatní plocha a parc. č. 296 zahrada, 
vše v k. ú. Svatý Kopeček, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, 
a. s. dle důvodové zprávy bod č. 10.  
 

21. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 19. 6. 2015 bod programu č. 3, bod 4.50, ve věci schválení 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 354 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku 
parc. č. 354 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 11.  
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22. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemku parc. č. 354/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec 
Olomouc a uložení a provozování podzemního kabelového vedení VN na pozemku 
parc. č. 354/1 ostatní plocha v k. ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s.  dle důvodové zprávy bod č. 11.  
 

23. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 999/5 a parc. č. 1004, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
parc. č. 1462 ostatní plocha v k. ú. Chválkovice, vše obec Olomouc ve prospěch 
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. dle důvodové zprávy bod č. 12.  
 

24. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 23. 11. 2015 bod programu 3., bod 4.6., ve věci schválení 
zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 999, parc. č. 1000 a parc. č. 1001, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 13.  
 

25. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního kabelového vedení NN 
na pozemcích parc. č. 999/5, parc. č. 1000 a parc. č. 1001, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 
dle důvodové zprávy bod č. 13.  
 

26. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015 bod programu č. 3, bod č. 4.10 dodatku č. 1 
důvodové zprávy, ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování 
podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. 
č. 913/67, parc. č. 913/66, parc. č. 913/59, vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle 
důvodové zprávy bod č. 14.   
 

27. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015 bod programu č. 3, bod č. 4.10 dodatku č. 1 
důvodové zprávy, ve věci schválení uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě na pozemcích parc. č. 913/67, parc. č. 913/66, parc. č. 913/59, 
vše ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc ve prospěch společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a. s. dle důvodové zprávy bod č. 14.  
 

28. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování podzemního komunikačního vedení 
veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 913/67, parc. č. 913/66, parc. 
č. 913/59 a parc. č. 913/185, vše  ostatní plocha v k. ú. Nová Ulice, obec Olomouc 
ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové 
zprávy bod č. 14.  
 

29. schvaluje 

zřízení věcného břemene umístění a provozování zařízení - rozvaděče 
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích parc. č. 541/1 a parc. 
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č. 586/1, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, obec Olomouc ve prospěch společnosti  
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dle důvodové zprávy bod č. 15.  
 

30. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene umístění 
a provozování zařízení - rozvaděče komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
na pozemcích parc. č. 541/1 a parc. č. 586/1, vše ostatní plocha v k. ú. Neředín, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti  Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
dle důvodové zprávy bod č. 15.  
 

31. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 68/10 a parc. č. 68/20, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec 
Olomouc ve prospěch společnosti MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy          
bod č. 16.  
 

32. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení 
a provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 68/10 a parc. č. 
68/20, vše ostatní plocha v k. ú. Lazce, obec Olomouc ve prospěch společnosti 
MERIT GROUP a.s. dle důvodové zprávy bod č. 16.  
 

33. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování optického kabelového vedení 
na pozemcích parc. č. 609/5, parc. č. 866, parc. č. 1027/1, parc. č. 1027/4 a parc. 
č. 1027/9, vše ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti UPC Česká republika, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 17.  
 

34. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uložení a 
provozování optického kabelového vedení na pozemcích parc. č. 609/5, parc. č. 866, 
parc. č. 1027/1, parc. č. 1027/4 a parc. č. 1027/9, vše ostatní plocha v k. ú. 
Hodolany, obec Olomouc ve prospěch společnosti UPC Česká republika, s.r.o. 
dle důvodové zprávy bod č. 17.  
 

35. revokuje 

usnesení ZMO ze dne 14. 9. 2015 bod programu č. 3., bod. 2.1. dodatku č. 2 
důvodové zprávy ve věci schválení zřízení věcného břemene uložení a provozování 
plynárenského zařízení na pozemku parc. č. 805/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, 
obec Olomouc ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy 
bod č. 18.  
 

36. schvaluje 

zřízení věcného břemene uložení a provozování plynárenského zařízení na pozemku 
parc. č. 805/4 ostatní plocha v k. ú. Hodolany, obec Olomouc ve prospěch 
společnosti RWE GasNet, s.r.o. dle důvodové zprávy bod č. 18.  
 
Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 3. 1.; hlasování č. 9 
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6 Majetkoprávní záležitosti OI 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu. 
 

2. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na pozemky parc.č. 835/6 o výměře 201 m2, parc.č. 106/5 
o výměře 72 m2 a parc.č. 835/7 o výměře 191 m2, vše ostatní plocha v k.ú. 
Hodolany, obec Olomouc, které jsou ve spoluvlastnictví paní xxxxxxxxxxxxxx a paní 
xxxxxxxxxxxx za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 1 předložené 
důvodové zprávy. 
 

3. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 98/3 o výměře 13 m2, ostatní 
plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Družstva Olomouc, 
Jiráskova za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 2 předložené 
důvodové zprávy. 
 

4. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 857/1 o výměře 154 m2, ostatní 
plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Českých drah, a.s. 
za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 3 předložené důvodové zprávy. 
 

5. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku parc.č. 116/6 o výměře 
cca 5,2 m2, ostatní plocha v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, který je ve vlastnictví ISH 
a.s. za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 4 předložené důvodové 
zprávy. 
 

6. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na státní 
silnici I/46 a na pozemcích parc.č. 210/24 ostatní plocha a parc.č.  210/27 ostatní 
plocha, oba v k.ú. Bělidla, které jsou ve vlastnictví České republiky, v hospodaření 
Ředitelství silnic a dálnic ČR. Budoucí služebnost bude spočívat v právu vedení 
kabelu SSZ a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění 
oprav a údržby ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 5 
předložené důvodové zprávy.   
 

7. schvaluje 

uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
na pozemku parc.č. 601/1 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví 
Olomouckého kraje, v hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje. Nájemní 
smlouva bude uzavřena na dobu určitou, po dobu stavby a za jednorázovou úhradu 
ve výši dle důvodové zprávy. Budoucí služebnost bude spočívat v právu umístění 
vysazených ploch na dotčeném pozemku a v právu vstupu a vjezdu na dotčený 
pozemek za účelem umístění, provádění oprav a údržby ve prospěch statutárního 
města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 6 předložené důvodové zprávy. 
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8. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na části pozemků parc.č. 1105/5 ostatní 
plocha o výměře cca 60 m2 a parc.č. 1384/92 vodní plocha o výměře cca 22 m2, oba 
v k.ú. Slavonín, které jsou ve vlastnictví České republiky, v hospodaření Ředitelství 
silnic a dálnic ČR, za kupní cenu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 7 předložené 
důvodové zprávy. 
 

9. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti 
na části pozemku parc.č. 1041/6 v k.ú. Řepčín spočívajícího v povinnosti budoucího 
povinného strpět koryto svodnice-propustku ve prospěch statutárního města 
Olomouc. Pozemek je ve vlastnictví ČR, právo hospodařit s majetkem státu náleží 
Správě železniční dopravní cesty, s.o. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 8 
předložené důvodové zprávy. 
 

10. schvaluje 

uzavření  budoucí darovací smlouvy na část pozemku parc.č. 1026/18 o výměře cca 
879 m2 v k.ú. Řepčín, obec Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví 
statutárního města Olomouc, dle bodu 9 předložené důvodové zprávy. 
 

11. schvaluje 

uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemku 
parc.č. 460/2 v k.ú. Řepčín, který je ve vlastnictví společnosti SPV red, s.r.o. Budoucí 
věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bude spočívat v právu umístění 
a provozování svodnice a v právu vstupu a vjezdu na dotčený pozemek za účelem 
umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění svodnice 
ve prospěch statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost bude zřízena 
bezúplatně, dle bodu 10 předložené důvodové zprávy. 
 

12. schvaluje 

uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 1026/1 a parc.č. 1004, oba v k.ú. Řepčín, které jsou ve vlastnictví 
statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou 
a bude spočívat v právu umístění a provozování vedení dešťové a splaškové 
kanalizace a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem umístění, 
provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění vedení dešťové 
a splaškové kanalizace ve prospěch společnosti SPV red, s.r.o. Budoucí služebnost 
bude zřízena bezúplatně, dle bodu 11 předložené důvodové zprávy. 
 

13. schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemků parc.č. 
300/5, parc. č. 303/3, parc.č. 480/29, vše v k.ú. Nová Ulice spočívajícího v právu 
umístění a provozování podzemního kabelového vedení NN a v právu vstupu 
a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav a údržby, změn 
či odstranění podzemního kabelového vedení NN ve prospěch ČEZ Distribuce. 
Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
12 předložené důvodové zprávy. 
 

14. schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části pozemků parc.č. 
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1059/25, p.č. 1134/1, vše v k.ú. Černovír, obec Olomouc spočívajícího v právu 
umístění a provozování zařízení distribuční soustavy-kabelového vedení VN             
a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav 
a údržby, změn či odstranění zařízen distribuční soustavy ve prospěch ČEZ 
Distribuce. Pozemky jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Služebnost 
bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 13 předložené důvodové zprávy. 
 

15. schvaluje 

uzavření  smlouvy nájemní a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
na části pozemku parc.č. 1918/1 a parc.č. 1916/54, oba v k.ú. Holice u Olomouce, 
které jsou ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo hospodaření se svěřeným 
majetkem náleží Správě silnic Olomouckého kraje.  Nájemní smlouva bude uzavřena 
na dobu určitou po dobu stavby, za nájemné ve výši dle důvodové zprávy a budoucí 
služebnost bude spočívat v právu umístění a provozování kanalizačního vedení 
a právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem umístění, provozování, 
provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění kanalizačního vedení, na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 14 
předložené důvodové zprávy. 
 

16. schvaluje 

uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 121/1 a parc.č. 121/3, parc.č. 116/53,  vše v k.ú. Olomouc-město, 
které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost bude 
spočívat v právu umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační 
sítě a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem umístění, 
provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění ve prospěch UPC 
Česká republika, s.r.o., na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 15 předložené 
důvodové zprávy. 
 

17. schvaluje 

uzavření  smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě na části 
pozemku parc.č. 121/1 a parc.č. 121/3, parc.č. 116/53,  vše v k.ú. Olomouc-město, 
které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost bude 
spočívat v právu umístění a provozování podzemního vedení veřejné komunikační 
sítě a v právu vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem umístění, 
provozování, prováděním oprav, úprav, údržby, změn či odstranění ve prospěch ČD-
Telematika a.s., na dobu neurčitou a bezúplatně, dle bodu 16 předložené důvodové 
zprávy. 
 

18. schvaluje 

uzavření  smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti na části pozemků parc.č. 
505/3, parc.č. 505/21 a parc.č. 504/4, vše v k.ú. Bystrovany, obec Bystrovany, které 
jsou ve vlastnictví obce Bystrovany ve prospěch statutárního města Olomouc. 
Služebnost bude spočívat v umístění a provozování cyklistické stezky a v právu 
vstupu a vjezdu na dotčené pozemky za účelem jejího umístění, provozování, 
provádění oprav, úprav, čištění, změn či odstranění, na dobu neurčitou a bezúplatně, 
dle bodu 17 předložené důvodové zprávy. 
 
 
 



 19 

19. schvaluje 

uzavření  kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 147/13 orná půda v k.ú. 
Chválkovice (dle GP nově vzniklá parc.č. 147/39 o výměře 185 m2), která 
je ve vlastnictví Arcibiskupství olomouckého za kupní cenu ve výši dle důvodové 
zprávy, dle bodu 18 předložené důvodové zprávy. 
 

20. schvaluje 

uzavření  darovací smlouvy na darování automatické přečerpávací stanice 
pro domovní tlakovou kanalizaci z vlastnictví statutárního města Olomouc do SJM 
pana xxxxxxxxxxx a paní xxxxxxxxxxxx , dle bodu 19 předložené důvodové zprávy. 
 

21. schvaluje 

uzavření  smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající v právu umístění 
a provozování napájecího kabelového vedení na části pozemku parc.č. 124/31 v k.ú. 
Olomouc-město, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, právo 
hospodaření náleží Správě silnic Olomouckého kraje, a v právu vstupu a vjezdu 
na dotčený pozemek za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav 
a údržby, změn či odstranění. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou                 
a za  jednorázovou úhradu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 20 předložené 
důvodové zprávy. 
 

22. schvaluje 

uzavření  trojstranné smlouvy o zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 
373/2 v k.ú. Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví Olomouckého kraje, mezi 
Olomouckým krajem jako povinným, společností Veolia Energie ČR jako oprávněným 
a statutárním městem Olomouc jako investorem stavby.Věcné břemeno spočívá  
v právu umístění a provozování přeložky rozvodného tepelného zařízení-horkovodu 
DN 600 větev 1 a v právu vstupu a vjezdu na pozemek v souvislosti s provozem, 
úpravami, opravami, změnami či odstraněním havárií a likvidací tohoto zařízení, 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
21 předložené důvodové zprávy. 
 

23. schvaluje 

uzavření  směnné smlouvy na část pozemku parc.č. 443/3, dle GP nově vzniklá 
parc.č. 443/64 o výměře 23 m2 v k.ú. Povel (též označená jako parc.č.st. 968/2) , 
který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc za část pozemku parc.č. 443/1 
(dle GP nově vzniklá parc.č. 443/82) o výměře 23 m2 v k.ú. Povel, který je 
ve vlastnictví společnosti STAFOS-REAL s.r.o., dle bodu 22 předložené důvodové 
zprávy. 
 

24. schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti spočívající v právu umístění stavby, vstupu 
a vjezdu za účelem provádění údržby, oprav a kontroly stavby na pozemku parc.č. 
602 vodní plocha v k.ú. Střeň, který je ve vlastnictví České republiky, právo 
hospodařit s majetkem státu náleží Povodí Moravy,s.p. Služebnost bude zřízena 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
23 předložené důvodové zprávy. 
 

25. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 
380/15 v k.ú. Hejčín, který je ve společném jmění manželů xxxxxxxxxxxxx spočívající 
v právu umístění a provozování kanalizační přípojky a revizní šachty a v právu 
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vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, 
změn či odstranění kanalizační přípojky a revizní šachty ve prospěch statutárního 
města Olomouc. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a bezúplatně, 
dle bodu 24 předložené důvodové zprávy. 
 

26. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 
1916/58 v k.ú. Holice u Olomouce, který je ve vlastnictví ČR, právo hospodaření 
Ředitelství silnic a dálnic ČR,spočívající v právu umístění a provozování 
kanalizačního potrubí a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, provozování, 
provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění kanalizačního potrubí 
ve prospěch statutárního města Olomouc. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu 
neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 25 
předložené důvodové zprávy. 
 

27. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 
79/5 v k.ú. Olomouc-město a parc.č. 875/1, p.č. 875/10, oba v k.ú. Nová Ulice, které 
jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc, spočívající v právu umístění 
a provozování zařízení distribuční soustavy a v právu vstupu a vjezdu za účelem 
umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění zařízení 
distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Budoucí služebnost bude 
zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, 
dle bodu 26 předložené důvodové zprávy. 
 

28. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 
309/7 v k.ú. Neředín, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc, spočívající 
v právu umístění a provozování zařízení distribuční soustavy a v právu vstupu 
a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn 
či odstranění zařízení distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Budoucí 
služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 27 předložené důvodové zprávy. 
 

29. schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 1473/2 a parc.č. 
1473/3, oba v k.ú. Chválkovice, které jsou ve vlastnictví ČR, právo hospodařit 
s majetkem státu Povodí Moravy, s.p., spočívající v právu umístění a provozování 
místní komunikace-cyklostezky a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, 
provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění místní komunikace-
cyklostezky ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena 
na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
28 předložené důvodové zprávy. 
 

30. schvaluje 

uzavření smlouvy o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 37/2 v k.ú. 
Pavlovičky, který je ve vlastnictví společnosti Lidl Česká republika v.o.s., spočívající 
v právu umístění a provozování místní komunikace a v právu vstupu a vjezdu 
za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či 
odstranění místní komunikace ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost 
bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši dle důvodové 
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zprávy, dle bodu 29 předložené důvodové zprávy. 
 

31. schvaluje 

uzavření kupní smlouvy na část pozemku parc.č. 718/12 (dle GP nově vzniklá parc.č. 
718/71 ost.pl.) v k.ú. Nové Sady u Olomouce, který je ve vlastnictví ČR, právo 
hospodařit s majetkem státu ředitelství silnic a dálnic ČR za kupní cenu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 30 předložené důvodové zprávy. 
 

32. schvaluje 

uzavření vzájemné darovací smlouvy na nově vzniklé části pozemku díly „b“, „c“, „e“ 
o celkové výměře 22 m2 v k.ú. Hejčín, které jsou ve vlastnictví statutárního města 
Olomouc za nově vzniklé pozemky parc.č. 432/103 o výměře 30 m2, parc.č. 432/104 
o výměře 26 m2, parc.č. 432/105 o výměře 24 m2, parc.č. 453/23 o výměře 21 m2 
(dělící ostrůvky) a parc.č. 453/26 o výměře 3 m2 a díl „f“ o výměře 41 m2 a díly „a“ 
a „d“ o výměře 125 m2, vše v k.ú. Hejčín, které jsou ve vlastnictví Olomouckého 
kraje, dle geometrického plánu č. 631-130/2014-po zveřejnění, dle bodu 31 
předložené důvodové zprávy. 
 

33. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 
239, parc.č 235, parc.č. 224/1, vše v k.ú. Lošov, obec Olomouc, které jsou 
ve vlastnictví statutárního města Olomouc, spočívající v právu umístění 
a provozování podzemního kabelového vedení a v právu vstupu a vjezdu za účelem 
umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění 
podzemního kabelového vedení ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, 
a.s. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 
ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 32 předložené důvodové zprávy. 
 

34. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 
239, parc.č 235, parc.č. 224/1 a parc.č. 225, vše v k.ú. Lošov, obec Olomouc, které 
jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc, spočívající v právu umístění 
a provozování podzemního kabelového vedení a v právu vstupu a vjezdu za účelem 
umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn či odstranění 
podzemního kabelového vedení ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, 
a.s. Budoucí služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu 
ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 33 předložené důvodové zprávy. 
 

35. schvaluje 

uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 
1732/2, parc.č. 1729/2 a parc.č. 1920/6, vše  v k.ú. Holice u Olomouce, který 
je vlastnictví ČR, právo hospodařit se svěřených majetkem pro Správa železniční 
dopravní cesty, s.o. spočívající v právu umístění a provozování  lávky s komunikací-
stezkou pro pěší a cyklisty a v právu vstupu a vjezdu za účelem umístění, 
provozování, provádění kontrol, údržby a oprav ve prospěch statutárního města 
Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úhradu 
ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 34 předložené důvodové zprávy. 
 

36. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
na pozemku parc.č. 385/16 ostatní plocha v k.ú. Týneček, obec Olomouc, který je 
ve vlastnictví České republiky, v hospodaření Ředitelství silnic a dálnic ČR. Budoucí 
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služebnost bude spočívat jednak v právu vedení kanalizace a v právu vstupu 
a vjezdu za účelem jejího uložení, provozování, opravy a údržby, příp. odstranění, 
a dále v právu vedení kabelu veřejného osvětlení a v právu vstupu a vjezdu 
za účelem jeho uložení, provozování, údržby a opravy, příp. odstranění, to vše 
ve prospěch statutárního města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu 
životnosti inženýrské sítě a za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 35 
předložené důvodové zprávy.   
 

37. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o náhradě za omezení užívání nemovitosti 
s ŘSD ČR, a to tělesa silnice I/46 nacházejícího se na pozemku parc.č. 385/3 ostatní 
plocha v k.ú. Týneček, obec Olomouc, který je ve vlastnictví Statutárního města 
Olomouc. Omezení užívání nemovitosti bude spočívat v právu statutárního města 
Olomouce omezeně užívat těleso silnice I/46, tj. právo provozovat, udržovat              
a  opravovat provedenou stavbu na tělese silnice, jakož i právo vstupovat a vjíždět 
na těleso silnice v souvislosti s provozem, údržbou a opravami stavby. Právo užívat 
bude zřízeno na dobu neurčitou a za úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 
36 předložené důvodové zprávy. 
 

38. schvaluje 

uzavření darovací smlouvy na části pozemků parc.č. 1170/2 ostatní plocha ( dle GP 
nově vzniklý pozemek parc.č. 1170/20 ) o výměře 33 m2  a parc.č. 1170/3 orná půda 
(dle GP nově vzniklý pozemek parc.č. 1170/21) o výměře 14 m2, oba v k.ú. Černovír, 
obec Olomouc, které jsou ve vlastnictví České republiky, v hospodaření Ředitelství 
silnic a dálnic ČR jako dárce, darovány budou do vlastnictví statutárního města 
Olomouce jako obdarovaného, dle bodu 37 předložené důvodové zprávy. 
 

39. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemku parc.č. 
1049/3 v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, který je ve vlastnictví České republiky, 
v hospodaření Povodí Moravy, s.p. Budoucí služebnost bude spočívat v právu 
umístění stavby na dotčeném pozemku a v právu vstupu a vjezdu na dotčený 
pozemek za účelem umístění, provádění oprav a údržby ve prospěch statutárního 
města Olomouc. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou 
úplatu ve výši dle důvodové zprávy, dle bodu 38 předložené důvodové zprávy. 
 

40. schvaluje 

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na části pozemku parc.č. 
470/3 v k.ú. Neředín, který je ve vlastnictví statutárního města Olomouc, spočívající 
v právu umístění a provozování zařízení distribuční soustavy a v právu vstupu 
a vjezdu za účelem umístění, provozování, provádění oprav, úprav, údržby, změn 
či odstranění zařízení distribuční soustavy ve prospěch ČEZ Distribuce, a.s. Budoucí 
služebnost bude zřízena na dobu neurčitou a za jednorázovou úplatu ve výši 
dle důvodové zprávy, dle bodu 39 předložené důvodové zprávy. 
 

41. schvaluje 

uzavření směnné smlouvy na pozemek parc.č. 49/1 o výměře 1108 m2 a pozemek 
parc.č. 20 o výměře 50 m2, oba v k.ú. Nové Sady u Olomouce, které jsou 
ve vlastnictví pana xxxxxxxxxx, za část pozemku parc.č. 116/5 o výměře cca 53 m2 a 
407 m2 a část pozemku parc.č. 75/135 o výměře cca 34 m2, oba v k.ú. Olomouc-
město, které jsou ve vlastnictví statutárního města Olomouc – po zveřejnění, dle 
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bodu 40 předložené důvodové zprávy. 
 

Předložil: Žáček Filip, Mgr., náměstek primátora 
Bod programu: 4.; hlasování č. 10 - 12 
 
 

7 Rozpočtové změny roku 2016 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 - část  A a část B včetně 
všech příloh a dodatku č. 1 
 

2. schvaluje 

důvodovou zprávu týkající se rozpočtových změn roku 2016 - část B včetně všech 
příloh a dodatku č. 1 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 5.; hlasování č. 13 
 
 

8 Darovací smlouva 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

předloženou darovací smlouvu 
 

3. pověřuje 

primátora doc. Mgr. Antonína Staňka, Ph.D., podpisem darovací smlouvy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 6.; hlasování č. 14 
 
 

9 Zařazení části dálnice D35 do seznamu úseků nepodléhajících 
zpoplatnění  

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. považuje 

za důležité zařazení části dálnice D35 (mezi MÚK Přáslavice a MÚK Křelov) 
do seznamu úseků komunikací, jejichž užití nepodléhá zpoplatnění  
 

3. pověřuje 

primátora a náměstka Jakubce osobním jednáním s ministrem dopravy o zařazení 
části dálnice D35 do seznamu úseků, jejichž užití nepodléhá zpoplatnění 
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Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 

Bod programu: 7.; hlasování č. 15 
 
 

10 Nová obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

upravenou důvodovou zprávu včetně návrhu nové obecně závazné vyhlášky            
č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 

2. schvaluje 

novou obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 8.; hlasování č. 16 
 
 

11 OZV o cenové mapě 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. vydává 

obecně závaznou vyhlášku č. 3/2016, kterou se vydává Cenová mapa stavebních 
pozemků na území statutárního města Olomouce (2016/2017) s účinností                
od 1. 7. 2016 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 9.; hlasování č. 17 
 
 

12 Regulační plány 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
O: vedoucí odboru koncepce a rozvoje 
 

2. určuje 

RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., náměstka primátora, zastupitelem pro spolupráci na 
pořízení regulačních plánů, jejichž pořízení a vydání je podmíněno Územním plánem 
Olomouc, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů.  
  
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 10.; hlasování č. 18, 19 
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13 Návrh zástupce SMOl do orgánu - představenstva Výstaviště 
Flora Olomouc, a.s. 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. souhlasí 

s odvoláním zástupce statutárního města Olomouce z orgánu - představenstva 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 

3. navrhuje 

nového zástupce statutárního města Olomouce do orgánu – představenstva 
Výstaviště Flora Olomouc, a.s. dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Jakubec Aleš, RNDr., Ph.D., náměstek primátora 
Bod programu: 11.; hlasování č. 20 
 
 

14 SK Sigma Olomouc, a. s. - delegování zástupce SMOl na 
valnou hromadu společnosti 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou upravenou důvodovou zprávu 
 

2. deleguje 

zástupce SMOl (včetně náhradníků) na valnou hromadu SK Sigma Olomouc, a. s. 
s platností pro termín valné hromady i případný náhradní termín dle důvodové zprávy 
 

Předložil: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
Bod programu: 12.; hlasování č. 21 
 
 

15 Petice za omezení provozní doby hostinských zařízení 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

upravenou důvodovou zprávu 
 

2. nevyhovuje 

žádosti petentů na vydání obecně závazné vyhlášky 
 

3. ukládá 

primátorovi odpovědět petentům dle upravené důvodové zprávy 
T: nejbližší zasedání ZMO 
O: Staněk Antonín, doc. Mgr., Ph.D., primátor města 
 

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

Bod programu: 13.; hlasování č. 22 



 26 

 
 

16 Návrh plánu kontrolní činnosti KV ZMO na II. pololetí 2016 
Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

předloženou důvodovou zprávu 
 

2. schvaluje 

Plán kontrolní činnosti kontrolního výboru na II. pololetí 2016 
 

Předložil: kontrolní výbor 
Bod programu: 14.; hlasování č. 23 
 
 

17 Využití veřejného osvětlení na území města Olomouce pro 
navigaci složek integrovaného záchranného systému (IZS) 

Zastupitelstvo města Olomouce 
 

1. bere na vědomí 

rozpravu o stavu prací na využití veřejného osvětlení na území města Olomouce 
pro navigaci složek integrovaného záchranného systému (IZS), jak vyplynulo 
z podnětů složek IZS při jednání BRMOl dne 10. 4. 2015 
 

2. ukládá 

náměstku primátora JUDr. Martinu Majorovi, MBA, informovat ZMO o průběhu 
realizace opatření na využití veřejného osvětlení na území města Olomouce 
pro navigaci složek integrovaného záchranného systému (IZS) a přizvat tyto složky 
k projednání realizace 
O: Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 
 

Předložil: členové zastupitelstva města za hnutí ANO 2011 
Major Martin, JUDr., MBA, náměstek primátora 

Bod programu: 15.; hlasování č. 24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. v. r.                      JUDr. Martin Major, MBA v. r. 
primátor města Olomouce                                       1. náměstek primátora 

 

 


