INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést
tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:
část pozemku parc. č. 257 ost. pl. o výměře cca 210 m2 v k.ú. Lazce u Troubelic,
obec Troubelice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Troubelice,
IČO: 00299570. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě.
Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu „Cyklostezka Troubelice – Uničov, I. etapa – úsek
Troubelice – Lazce u Troubelic“. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 31. 5. 2021 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Zveřejněno: 30. 4. 2021
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 28. 4. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést
tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:
části pozemků parc. č. 290/1 ost. pl. o výměře cca 1 206 m2, parc. č. 293/1 ost. pl.
o výměře cca 25 m2 a parc. č. 294/3 ost. pl. o výměře cca 52 m2, vše v k.ú. a obci
Haňovice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Haňovice,
IČO: 00635723. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě.
Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu s opravami krajských silnic č. III/3734 a č. III/3732 v obci
Haňovice. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva
a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 31. 5. 2021 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Zveřejněno: 30. 4. 2021
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 28. 4. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést
tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:
část úseku silnice č. III/31523 v délce 84 m včetně části pozemku parc. č. 811 ost. pl.
o výměře cca 630 m2 v k.ú. Květín, obec Mohelnice, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví města Mohelnice, IČO: 00303038. Nejprve bude uzavřena smlouva
o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději
do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení části pozemní
komunikace ze silniční sítě Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 31. 5. 2021 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Zveřejněno: 30. 4. 2021
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 28. 4. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést
tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:
část pozemku parc. č. 201/6 ostatní plocha o výměře 658 m2, dle geometrického plánu
č. 2465-22/2020 ze dne 29. 8. 2020 pozemek parc. č. 201/22 ostatní plocha o výměře
658 m2, vše v k.ú. Nová Ulice, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví statutárního města Olomouc, IČO: 00299308.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 31. 5. 2021 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Zveřejněno: 30. 4. 2021
Svěšeno:
kontakty: Mgr. Jakub Lyko – j.lyko@olkraj.cz, tel. 585 508 346

_____________________________________________
Dne 28. 4. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést
tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:
pozemky parc. č. 217/5 ost. pl. o výměře 459 m2, parc. č. 217/6 ost. pl. o výměře 9 m2,
parc. č. 217/7 ost. pl. o výměře 97 m2, parc. č. 217/8 ost. pl. o výměře 49 m2, parc. č.
217/10 ost. pl. o výměře 26 m2, parc. č. 217/11 ost. pl. o výměře 207 m2, parc. č. 217/12
ost. pl. o výměře 157 m2, parc. č. 217/13 ost. pl. o výměře 298 m2 a parc. č. 217/15
ost. pl. o výměře 50 m2, vše v k.ú. a obci Oprostovice z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Oprostovice, IČO: 00636452. Nabyvatel uhradí správní poplatek
k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 31. 5. 2021 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Zveřejněno: 30. 4. 2021
Svěšeno:
kontakty: Bc. Lenka Hynková – l.hynkova@olkraj.cz, tel. 585 508 126

_____________________________________________
Dne 28. 4. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést
tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:
pozemek parc. č. 909 a část stávající silnice II/150 I v úseku od nového obchvatu
po konec k.ú. Želatovice v délce 793 m, od km staničení 0,000 – do km 0,793
(od uzlového bodu A210 po konec k.ú. Želatovice), vše v k.ú. a obci Želatovice, včetně
všech součástí a příslušenství, a pozemek parc. č. 915 a část stávající silnice
č. III/0559 h v úseku za obchvatem ve směru ke staré II/150 v extravilánu obce v délce
úseku 277 m, od km staničení 0,356 – do km 0,633 (od začátku k.ú. Želatovice
po uzlový bod A022), vše v k.ú. a obci Želatovice, včetně všech součástí
a příslušenství, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Želatovice,
IČO: 00302287. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětných částí pozemních
komunikací ze silniční sítě Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek k návrhu na vklad
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 31. 5. 2021 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Zveřejněno: 30. 4. 2021
Svěšeno:
kontakty: Mgr. Gabriela Leblochová – g.leblochova@olkraj.cz, tel. 585 508 162

_____________________________________________
Dne 28. 4. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést
tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:
část stávající silnice II/0559 h v úseku za obchvatem ve směru ke staré II/150
v extravilánu obce v délce úseku 191 m, od km staničení 0,165 – do km 0,356 (uzlový
bod A215 po konec k.ú. Prusy) v k.ú. Prusy, obec Beňov, včetně všech součástí
a příslušenství, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Beňov,
IČO: 00636126. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku
ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o vyřazení předmětné části pozemní
komunikace ze silniční sítě Olomouckého kraje. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 31. 5. 2021 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Zveřejněno: 30. 4. 2021
Svěšeno:
kontakty: Mgr. Gabriela Leblochová – g.leblochova@olkraj.cz, tel. 585 508 162

_____________________________________________
Dne 28. 4. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést
tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:
část pozemku parc. č. 1918/3 ost. pl. o výměře 656 m2, dle geometrického plánu
č. 1222-96/2020 ze dne 5. 2. 2021 pozemek parc. č. 1918/12 o výměře 656 m2, v k.ú.
a obci Postřelmov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Postřelmov,
IČO: 00303232. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického
práva a správní poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 31. 5. 2021 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Zveřejněno: 30. 4. 2021
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 28. 4. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést
tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:
pozemky parc. č. 46 ost. pl. o výměře 257 m2, parc. č. 84 ost. pl. o výměře 96 m2,
parc. č. 181 ost. pl. o výměře 1 108 m2, parc. č. 188 ost. pl. o výměře 326 m2, parc. č.
230 ost. pl. o výměře 61 m2, parc. č. 261 ost. pl. o výměře 268 m2 a parc. č. 265 ost. pl.
o výměře 243 m2, vše v k.ú. a obci Horní Újezd, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Horní Újezd, IČO: 00636274. Nabyvatel uhradí veškeré náklady
spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený s návrhem
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 31. 5. 2021 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Zveřejněno: 30. 4. 2021
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 28. 4. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést
tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:
části pozemků parc. č. 38 ost. pl. o celkové výměře 205 m2 a parc. č. 254/2 ost. pl.
o výměře 6 m2, dle geometrického plánu č. 325-21/2013 ze dne 15. 2. 2013 pozemky
parc. č. 38/2 o výměře 110 m2, parc. č. 38/3 o výměře 8 m2 a parc. č. 38/4 o výměře
87 m2, a pozemek parc. č. 254/3 o výměře 6 m2, vše v k.ú. Proseničky, obec Prosenice,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Prosenice, IČO: 00301809.
Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 31. 5. 2021 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Zveřejněno: 30. 4. 2021
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 28. 4. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
BEZÚPLATNĚ PŘEVÉST NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje bezúplatně převést
tento nemovitý majetek Olomouckého kraje:
pozemky parc. č. 1236/68 ost. pl. o výměře 132 m2, parc. č. 1236/70 ost. pl. o výměře
8 m2, parc. č. 1236/71 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č. 1236/72 ost. pl. o výměře 32 m2,
parc. č. 1236/73 ost. pl. o výměře 19 m2, 1236/74 ost. pl. o výměře 16 m2 a parc. č.
1236/67 ost. pl. o výměře 8 m2, vše v k.ú. a obci Dubicko, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Dubicko, IČO: 00302538. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem vlastnického práva a správní poplatek spojený
s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 31. 5. 2021 do 13.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 30. 4. 2021 do 31. 5. 2021
Zveřejněno: 30. 4. 2021
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 28. 4. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

