Důvodová zpráva
pro schůzi Rady města Olomouce konanou dne 30. 9. 2019
k bodu programu č. 2 - Majetkoprávní záležitosti

3.

Rozhodnutí - pozemky

3.6.

S-SMOL/146908/2016/OMAJ/Cih
Nájem části pozemku pare. č. 1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k.
________________________ú, Grygov, obec Grygov - po zveřejnění._______________________________
Předmětný pozemek se nachází v lokalitě Království. Na části pozemku pare. č.
1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov se nachází
vodní plocha (severní jezero) s travnatými břehy.
O nájem, výpůjčku, prodej a zřízeni služebnosti požádali tito žadatelé:
1. spolek Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc, spolek Veslařský
klub Olomouc, z.s.
2. spolek Kanál vodních sportů Olomouc, z. s.
3. manželé XXXXX
4. manželé XXXXX
5. spolek Český rybářský svaz, z. $., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
6. pan XXXXX
7. Statek Nový Dvůr s.r.o,
ad 1) Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc a Veslařský klub
Olomouc, z.s. (dále jen ČRS, z. s. místní organizace Olomouc a Veslařský klub)
podali žádost společně. Oba spolky žádají o výpůjčku Části pozemku pare, č. 1176
orná půda o výměře 163 799 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov. Český rybářský svaz,
z. s., místní organizace Olomouc žádá o výpůjčku za účelem provozování
sportovního rybolovu členů svazu, s úmyslem vyhlásit na této vodní ploše nový
rybářská revír. Veslařský klub Olomouc, z.s. žádá o výpůjčku za účelem
vybudování náhradního výcvikového prostoru pro sportovce, členy
Veslařského klubu Olomouc, z.s. v době výstavby protipovodňové ochrany města
Olomouce - zvýšení kapacity koryta II. B etapa.
ad 2) Kanál vodních sportů Olomouc, z, s. žádá o nájem, případně výpůjčku Části
pozemku pare, č, 1176 orná půda o výměře 5 581 m2 v k. ú. Grygov. obec Grygov
za účelem vybudování sportovního zázemí cvičné veslařské plochy pro výcvik
mládeže, umístění mobilní loděnice včetně šatny, sociálního zařízení, trenažéru
a hřiště.
ad 3) Manželé XXXXX žádají o prodej. případně náiem části pozemku pare, č.
1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k. ú. Grygov. obec Grygov za účelem
vybudování rekreační oblasti Cable Park Grygov, která bude zahrnovat
vybudování sportovně rekreačního areálu s lanovkou pro vodní lyžování, zázemí pro
zákazníky (parkovací místa, restauraci, lobby, sociální zařízení, šatny), vytvoření
písečné pláže, klidových zón, dětského hřiště a vodních atrakcí.
ad 4) Manželé XXXXX žádaií o náiem části pozemku pare, č. 1176 orná půda o
výměře 5 300 m2 v k. ú. Grvuov. obec Grygov za účelem vybudování veřejné
pláže. Manželé XXXXX jsou vlastníky pozemku pare. č. 1172 zastavěná plocha a
nádvoří v k. ú. Grygov, obec Grygov, jehož součástí je budova bez Čp/če zem. stav,
který navazuje na pozemky pare. Č. 1175/2 ostatní plocha a pare. č. 1176 orná půda,

vše v k. ú. Grygov, obec Grygov, které má v nájmu společnost Štérkovny Olomouc
a.s.
ad 5) Český rybářský svaz, z. s. , územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko
žádá o výpůjčku, případné náiem části pozemku pare, č. 1176 orná půda o výměře
163 799 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov za účelem provozování sportovního
rybolovu a zřízení a užívání rybářského revíru ve smyslu § 4 zákona č. 99/2004
Sb., o rybářství.
ad 6) Pan XXXXX žádá o náiem části pozemku pare, č. 1176 orná půda o vvmčfe
40 000 m2 v k. ú. Grygov. obec Grygov za účelem provozu malého motorového
plavidla JetSurf.
ad 7) Statek Nový Dvůr s.r.o. žádá o náiem části pozemku pare, č. 1176 orná půda
o výměře 30 m2 v k. ú. Grygov. obec Grygov za účelem umístění mobilní čerpací
stanice vody pro závlahu navazujících pozemků v k. ú. Grygov, na kterých
společnost Statek Nový' Dvůr s.r.o. hospodaří, a dále žádá o zřízení služebnosti
uložení a provozování výtlačného potrubí na pozemku 1176 orná půda vk. ú.
Grygov, obec Grygov ve prospěch společnosti Statek Nový Dvůr s.r.o.
Informace o pozemku: Pozemek pare. č, 1176 orná půda o výměře 385 160 m2 v k.
ú. Grygov, obec Grygov, je vlastnictvím statutárního města Olomouce. Předmětný
pozemek se nachází v chráněném ložiskovém území Štěrkopísku v lokalitě
Království. Na pozemku pare. č. 1176 orná půda se nachází převážně vodní plocha,
vzniklá vytěžením štěrkopísku, s travnatými zrekultivovanými břehy. Předmětný
pozemek je pronajat společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. (uvedená společnost je
právním nástupcem společnosti Hanácký agrospolek, s.r.o., se kterou byla smlouva
původně uzavřena) na základě nájemní smlouvy č. Maj/830/96/Jon ze dne 25, 11.
1998, ve znění dodatků č. 1 až ě. 7, za účelem údržby pozemků a rekultivace
vytěžených pozemků. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12.
2024, celková výše nájemného je 100 000,- KČ včetně DPH/rok. V roce 2014 bylo
vydáno odborem stavebním společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. územní rozhodnutí
o umístění stavby „Těžba štěrkopísku - východní Část pískovny Grygov44 na
pozemku pare. č. 1176 orná půda. Ministerstvo životního prostředí udělilo k
pozemku pare. č. 1176 orná půda společnosti Štěrkovny Olomouc a.s, podle
ustanovení § 9 odst. 6 zákona Č. 334/1992 Sb. souhlas k trvalému odnětí 12,8493 ha
půdy ze zemědělského půdního fondu za účelem těžby štěrkopísku na lokalitě
„Štěrkovna Grygov44, VIII a IX etapa. Na pozemku pare. č. 1176 omá půda se
nachází betonový sloup se solárním kamerovým systémem ve vlastnictví společnosti
Štěrkovny Olomouc a.s., který slouží k ostraze štěrkovny. Tento betonový sloup
bude před skončením nájmu předmětné části pozemku z pozemku odstraněn. RMO
dne 10. 4. 2018 udělila společnosti Štěrkovny Olomouc a.s, souhlas s podnájmem
části pozemku pare. č. 1176 omá půda o celkové výměře 260 799 m2, části pozemku
pare. č. 1175/2 o celkové výměře 4 044 m2 a části pozemku pare. č. 1173 omá půda
o výměře 72 000 m2, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov spolku Veslařský klub
Olomouc, z.s. za účelem umístění montovaného lehkého samonosného skladu
s plachtovým potahem, zajištěného kotvami a třemi kontejnerovými unimobuňkami,
položenými na panelech, a umístění montovaného oplocení, a dále za účelem využití
kc sportovní činnosti a užívání přístupové cesty. RMO dne 10. 4. 2018 udělila
společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. souhlas s umístěním přípojky kabelového
vedení NN na pozemcích pare. č. 1176 omá půda, pare. č, 1175/2 ostatní plocha a
pare. č. 1173 omá půda, vše v k. ú. Grygov, obec Grygov.
Na hranici pozemku pare. č, 1176 omá půda a pozemku pare. č. 1789 ostatní plocha
ve vlastnictví obce Grygov se nachází hydrogeologický monitorovací vrt
podzemních vod V7-2000 o průměru 105 mm ve vlastnictví společnosti Štěrkovny
Olomouc a.s., který slouží k monitorování hladiny podzemní vody a je využíván pro
potřeby ochrany přírody, zvláště lužního lesa Království.
Vyjádřeni obce Grygov: Z hlediska územního plánu obce - předmětné pozemky jsou
v platném územním plánu zařazeny do zóny „intenzívně obhospodařovaná
zemědělská půda44. V připravovaném územním plánu jsou předmětné pozemky

navrženy do zóny „plochy těžby nerostů* Územní plán obce zároveň musí
respektovat nadřazené dokumentace. Z hlediska plánovaného využití:
a) Obec Grygov respektuje možnost budoucího vybudování veslařského kanálu, ke
kterému sc již vyjádřila při tvorbě studie RC5.
b) Obec Grygov chce do doby možné realizace kanálu zachovat v tomto prostoru
„klidový provoz*, který by mohl vyhovovat potřebám rybářů k výkonu rybářského
práva a částečně též tréninkovým potřebám sportovců - veslaři, kanoisté. Obec
Grygov je schopna se sportovci a rybáři koordinovat odvoz odpadků a další
provozní záležitosti. Obec Grygov dále chce zejména svým občanům a rybářům
umožnit přístup do předmětného prostoru za účelem výkonu rybářského práva apod.
Z toho vyplývá, že upřednostňujeme využití rybářského revíru pro Širokou veřejnost,
c) Obec Grygov nechce dopustit v předmětném prostoru:
- konání samosprávou neřízených a nekontrolovaných komerčních aktivit v oblasti
rekreace a sportu, které by přinášely porušování dopravních předpisů při příjezdu,
zvýšení hluku, rušení nočního klidu, vznik nadměrného množství odpadů, živelný
nárůst počtu návštěvníků apod. (např. štěrkovna Náklo),
- uzavření vodní plochy pro nějakou užší skupinu lidí a nemožnost rybaření pro
místní rybáře (např. vodní plocha v Chomoutově atd.).
Obec Grygov má výbornou zkušenost se členy Českého rybářského svazu,
místní organizace Brodek u Přerova, se kterými dlouhodobé spolupracujeme za
oboustranné spokojenosti* Ovšem respektujeme, že rozhodnutí je na statutárním
městě Olomouci.
MPK dne 27. 5. 2019 doporučila RMO nevyhovět žádosti spolku Kanál vodních
sportů Olomouc, z. s. o náiem, případně výpůjčkučásti pozemku pare. č* 1176
orná půda o výměře 5 581 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov, žádosti manželů
XXXXX o nájem Části pozemku pare. č. 1176 orná půda o výměře 163 779 m2
v k. ú. Grygov, obec Grygov, žádosti manželu XXXXX o náiem části pozemku
pare. č. 1176 orná půda o výměře 5 300 m2 v k. ú, Grygov, obec Grygov, a
žádosti pana XXXXX o náiem části pozemku pare. č. 1176 orná půda o výměře
40 000 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov.
MPK dne 27.5. 2019 navrhla RMO doporučit ZMO ncvyhovČt žádosti XXXXX
o prodej části pozemku pare. č. 1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k. ú.
Grygov, obec Grygov.
MPK dne 27. 5. 2019 doporučila RMO schválit záměr pronajmout část
pozemku pare. č. 1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k. ú. Grygov, obec
Grygov.
RMO dne 3. 6. 2019 schválila záměr pronajmout část pozemku pare. č. 1176
orná půda o výměře 163 799 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov.
S ohledem na předchozí doporučení MPK je tedy na zvážení, zda schválit nájem
předmětné části pozemku spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace
Olomouc (žadatel ad 1) anebo spolku Český rybářský svaz, z. s., územní svaz pro
Severní Moravu a Slezsko (žadatel ad 5). Český rybářský svaz, z.s„ místní
organizace Olomouc je soustředěn v regionu spolu se spolkem Český rybářský svaz,
z. s., územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko, ale má samostatnou právní
subjektivitu.
Oba spolky chtějí na předmětné části pozemku vyhlásit rybářský revír ve smyslu § 4
zákona č. 99/2004 Sb., o rybářství, a provozovat zde sportovní rybolov.
Rybářský revír se dle uvedeného zákona vyhlašuje na žádost vlastníka pozemku, na
němž se nachází uzavřená voda; všech vlastníků nebo všech spoluvlastníků nebo
osoby pověřené všemi vlastníky nebo všemi spoluvlastníky k podání žádosti o
vyhlášení rybářského revíru nebo na základě žádosti nájemce uvedených
nemovitostí, prokáže-li, že písemně uzavřel nájemní vztah za účelem výkonu
rybářského práva k uvedeným nemovitostem, příp. z vlastního podnětu
příslušného rybářského orgánu.

Dne 12. 6. 2019 proběhlo na odboru majetkoprávním jednání za účasti zástupců
spolků Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc, Veslařský klub
Olomouc, z.s*, Kanál vodních sportu Olomouc, z. s.
Spolky Kanál vodních sportů Olomouc, z. s. a Veslařský klub Olomouc, z.s. užívají
část pozemku pare. Č. 1176 omá půda za účelem provozování sportovní činnosti
mládeže z důvodu realizace výstavby protipovodňových opatření II. B etapy na řece
Moravě.
Spolek Kanál vodních sportů Olomouc, z. s. užívá část pozemku pare. č. 1176 orná
půda a Část pozemku pare. č. 1175/2 ostatní plocha, vše v k. ú. Grygov, bez udělení
souhlasu statutárního města Olomouce. Na části pozemku pare. č. 1176 omá půda
umístil stojany na lodě a užívá ji jako přístup k vodní ploše, na které provozuje svoji
sportovní činnost. Spolek Kanál vodních sportů Olomouc, z. s. má sklad lodi
umístěn na základě uzavřené nájemní smlouvy s manželi XXXXX na navazujícím
pozemku pare. Č. 1172 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez
čp/čc zem. stav, ve vlastnictví manželů XXXXX. Spolek Kanál vodních sportů
Olomouc, z. s. chce přemístit mobilní sklad lodí (kontejnery) o výměře 170 m2 na
předmětnou část pozemku pare. č, 1176 orná půda v k. ú. Grygov a chtěl by tuto část
pozemku užívat na trvalo, tedy i po skončení výstavby protipovodňových opatření
II. B etapy na řece Moravě.
Spolek Veslařský klub Olomouc, z.s. užívá Části pozemku pare. č. 1176 omá půda o
celkové výměře 260 799 m2, a části pozemku pare. Č. 1175/2 o celkové výměře
4 044 m2 a části pozemku pare, č. 1173 omá půda o výměře 72 000 m2, vše v k. ú.
Grygov, obec Grygov (viz mapové podklady) na základě uzavřené podnájemní
smlouvy se společností Štěrkovny Olomouc a.s.
Spolek Veslařský klub Olomouc, z.s. hodlá na část pozemku pare. ě. 1176 omá půda
umístit dočasné stavby, a to montovaný sklad, tři kontejnerové unimobuňky a
montované oplocení, které jsou prozatím umístěny na části pozemku pare. č. 1173
omá půda v k. ú, Grygov se souhlasem společnosti Štěrkovny Olomouc a.s. Ke
sportovní činnosti nevyužívá část pozemku pare, č. 1176 orná půda o výměře
163 799 m2, ale užívá části pozemků 1176 omá půda a 1173 omá půda, které jsou
předmětem podnájmu, a nacházejí se ve střední Části jezera, což by chtěl spolek
Veslařský klub Olomouc, z.s, zachovat.
Spolek Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc najednání uvedl, že
pokud by byl v příslušných orgánech statutárního města Olomouce schválen nájem
částí pozemku pare. č, 1176 omá půda o výměře 163 799 m2 jejich spolku za
účelem vyhlášení rybářský revíru, uzavře se spolkem Kanál vodních sportů
Olomouc, z. s. a spolkem Veslařský klub Olomouc, z.s. podnájemní smlouvu za
účelem užívání předmětné Části pozemku ke sportovním činnostem. Užívání
předmětné části pozemku výše uvedenými spolky bude vymezeno organizačním
řádem, který vypracuje spolek Český rybářský svaz, z. s., místní organizace
Olomouc. Nájemní smlouvu by chtěl spolek Český rybářský svaz, z. s., místní
organizace Olomouc uzavřít na dobu 10 let, kdy předmětná část pozemku bude
užívána jako klidová zóna nikoliv ke komerčním účelům. Rybolov bude umožněn
všem rybářům s povolenkou z celé České republiky tedy i místním rybářům. Spolek
Český rybářsky' svaz, z. s., místní organizace Olomouc umožní přístup veřejnosti ke
koupáni a s obcí Grygov bude jednat o možnosti parkování a přístupu k předmětné
části pozemku i pro hendikepované rybáře po komunikaci na navazujících
pozemcích ve vlastnictví obce Grygov,
Účastníci jednání byli seznámeni s žádostí společnosti Statek Novy' Dvůr s.r.o. o
nájem části pozemku pare. č. 1176 omá půda o výměře 30 m2 v k. ú. Grygov za
účelem umístění mobilní čerpací stanice vody pro závlahu a zároveň o zřízení
služebnosti uložení a provozování výtlačného potrubí na předmětném pozemku.
Spolek Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc najednání sdělil, že
není vhodné odčerpávat vodu pro závlahu sousedních pozemků z předmětu nájmu z
důvodu obavy ze snížení vodní hladiny a z následných komplikací ve vztahu
k chovu ryb.

Podmínka pro uzavřeni nájemní smlouvy: Nájemní smlouva bude uzavřena až po
vydání rozhodnutí o změně dobývacího prostoru Obvodním báňským úřadem
v Ostravě a vyjmutí části pozemku pare, č. 1176 omá půda o výměře 163 799 m2
v k, ú. Grygov, obec Grygov z předmětu nájmu společnosti Štěrkovny Olomouc a.s.
příslušnými orgány statutárního města Olomouce.
Náležitosti nájemní smlouvy;
Účel nájmu: výkon rybářského práva
Dobanájmu: určitá,do31.12.2029
Nájemné:
10 000,- Kč/rok*
Nájemce se zavazuje umožnit užívání předmětu nájmu spolku Kanál vodních sportů
Olomouc, z. s. a spolku Veslařský klub Olomouc, z.s. za účelem provozování
sportovních Činností, a to za stejných podmínek jako má nájemce a za tímto účelem
je oprávněn uzavřít se spolkem Kanál vodních sportů Olomouc, z. s. a spolkem
Veslařský klub Olomouc, z.s. smlouvu o užívání předmětu nájmu. Nájemce se dále
zavazuje umožnit bezplatné užívání předmětu nájmu ke koupání veřejností. K jiným
účelům není nájemce oprávněn zřídit užívací právo k předmětu nájmu bez souhlasu
pronajímatele.
Nájemce se zavazuje vyhotovit provozní řád předmětu nájmu, který bude
odsouhlasen spolky Kanál vodních sportů Olomouc, z. s. a Veslařský klub Olomouc,
z.s. a tento provozní řád předložit ke schválení pronajímateli do 3 měsíců od
uzavření smlouvy. Provozní řád předmětu nájmu bude minimálně vymezovat části
předmětu nájmu určené k užívaní ke sportovním činnostem spolky Kanál vodních
sportů Olomouc, z. s. a Veslařský klub Olomouc, z.s. a stanovovat pravidla a
harmonogram užívání předmětu nájmu.
Nájemce bere na vědomí, že se na předmětu nájmu nachází monitorovací vrt
podzemních vod V7-2000 ve vlastnictví společnosti Štěrkovny Olomouc a.s.
Nájemce je povinen předmět nájmu udržovat v žádoucím stavu, provádět na něm
veškerou údržbu a úklid, udržovat čistotu a pořádek, provádět veškerou údržbu
rostlinstva vzešlého na předmětu nájmu, zejména travnatých ploch, stromů a keřů,
včetně ořezu větví a kácení stromů a keřů, vše na své náklady a bez nároku na
úhradu těchto nákladů. Ořez větví a kácení stromů a keřů je nájemce povinen
provést zejména je-li jejich stavem ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda nebo
je-li jejich stavem podstatně omezeno obvyklé užívání sousedních pozemků.
V případech, kdy je dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů, nezbytné ke kácení povolení orgánu ochrany přírody, je
nájemce povinen k žádosti o povolení ke kácení doložit písemný souhlas
pronajímatele s kácením.
*Problematika stanovení výše nájemného:
Statutární město Olomouc nemá pro tento druh účelu nájmu schválené sazby. Sazba
nájemného pro tzv. ostatní případy činí 35,- Kč/m2/rok. V tomto případě by výše
nájemného činila 5 732 965,- KČ/ročně. Statutární město Olomouc má uzavřenou se
spolkem Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc smlouvu o výpůjčce
za účelem užívání vodních ploch, staveb vodních nádrží včetně pozemků na území
obce Olomouc k rybářským a rybochovným účelům na dobu neurčitou s roční
výpovědní dobou. Vzhledem kvýše uvedenému a ktomu, Že předmětnou část
pozemku bude využívat veřejnost je vhodné stanovit symbolickou výší nájemného.
Zdůvodnění stanoveni nájemného ve vvši 10 000,- Kč/rok: Předmětná část pozemku
bude užívána ke koupání veřejnosti, spolek Český rybářský svaz, z. s., místní
organizace Olomouc bude provádět veškerou údržbu a úklid předmětu nájmu.
Tento bod důvodové zprávy souvisí s předcházejícím bodem důvodově zprávy vedený
pod spisovou značkou SMOl/Maj/22/656/2009/Čl
MPK dne 23. 9. 2019 doporučila RMO schválit náiem části pozemku pare. č.
1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov spolku
Českv rybářský svaz, z. s„ místní organizace Olomouc, se zdůvodněním dle
důvodové zprávy.

MPK dne 23. 9. 2019 doporučila RMO nevyhovět žádosti společnosti Statek
Novy Dvůr s.r.o. o nájem Části pozemku pare. č. 1176 orná půda o výměře 30
m2 v k, ú. Grygov, obec Grycov a žádosti o zřízení služebnosti uložení a
provozování výtlačného potrubí na pozemku pare. č. 1176 orná půda v k. ú.
Grygov, obec Grygov ve prospěch společnosti Statek Nový Dvůr s.r.o.
MPK dne 23. 9, 2019 doporučila RMO nevyhovět žádosti spolku Český
rybářsky svaz, z. s.. místní organizaci Olomouc a spolku Veslařský klub
Olomouc, z.s. o výpůjčku části pozemku pare. č. 1176 orná půda o výměře 163
779 m2 v k. ú, Grygov, obec Grygov, a žádosti spolku Český rybářský svaz, z.
s.. územní svaz pro Severní Moravu a Slezsko o výpůjčku, případně náiem části
pozemku pare. č, 1176 orná půda o výměře 163 779 m2 v k. ú, Grygov, obec
Grygov.
RMO schvaluje náiem části pozemku pare. č. 1176 orná půda o výměře 163 799
m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov spolku České rybářské svaz, z. s., místní
organizace Olomouc, se zdůvodněním dle důvodové zprávy,
RMO nevyhovuje Žádosti společnosti Statek Nový Dvůr s.r.o. o nájem části
pozemku pare. Č. 1176 orná půda o výměře 30 m2 v k. ú. Grygov, obec Grycov
a Žádosti o zřízení služebnosti uložení a provozování výtlačného potrubí na
pozemku pare. č. 1176 orná půda vk. ú. Grygov, obec Grygov ve prospěch
společnosti Statek Nový Dvůr s.r.o.
RMO nevyhovuje žádosti spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizaci
Olomouc a spolku Veslařský klub Olomouc. z,s. o výpůjčku části pozemku
pare. č. 1176 orná půda o výměře 163 779 m2 v k. ú, Grygov, obec Grygov, a
žádosti spolku ČeskÝ rybářský svaz, z. s.. územní svaz pro Severní Moravu a
Slezsko o výpůjčku, případně náiem Části pozemku pare. č. 1176 orná půda o
výměře 163 779 m2 v k. ú, Grygov, obec Grygov.
RMO nevyhovuje žádosti spolku Kanál vodních sportů Olomouc, z. s, o nájem,
případně výpůjčku části pozemku pare. č. 1176 orná půda o výměře 5 581 m2 v
k. ú. Grygov, obec Grygov, žádosti manželů XXXXX o nájem části pozemku
pare. č. 1176 orná půda o výměře 163 779 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov,
žádosti manželů XXXXX o náiem části pozemku pare. č. 1176 orná půda o
výměře 5 300 m2 v k, ú. Grygov, obec Grygov, a žádosti pana XXXXX o náiem
části pozemku pare. č. 1176 orná půda o výměře 40 000 m2 v
k, ú. Grygov, obec Grygov.
RMO doporučuje ZMO nevyhovět Žádosti manželů XXXXX o prodej části
pozemku pare. č. 1176 orná půda o výměře 163 799 m2 v k, ú. Grygov, obec
Grygov.

