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 pozemku parc. č. 337/1 ost. pl. o celkové výměře 1 043 m2, dle geometrického
plánu č. 700-26/2020 ze dne 26. 1. 2021 pozemky parc. č. 337/3 ost. pl. o výměře
723 m2, parc. č. 337/4 ost. pl. o výměře 310 m2 a parc. č. 337/5 ost. pl. o výměře 10 m2,
v k.ú. a obci Lutín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Lutín,
IČO: 00299189. 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 9. 7. 2021 do 12.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 8. 6. 2021 do 9. 7. 2021
Zveřejněno: 8. 6. 2021
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 4. 6. 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. 2251/1 ost. pl. o výměře cca 90 m2 v k.ú. a obci Uničov
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví města Uničova, IČO: 00299634. Nejprve bude
uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude
uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu
„Přechod pro chodce ul. Staškova - Uničov“. 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 9. 7. 2021 do 12.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 8. 6. 2021 do 9. 7. 2021
Zveřejněno: 8. 6. 2021
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 4. 6. 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. 504/1 ost. pl. o výměře cca 293 m2, parc. č. 504/2 ost. pl.
o výměře cca 201 m2 a parc. č. 515/2 ost. pl. o výměře cca 484 m2, vše v k.ú. a obci
Bílsko, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Bílsko,
IČO: 00576239. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě.
Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu „Stavební úpravy chodníku podél silnice III/37313
v obci Bílsko, II. etapa – I. část“. 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 9. 7. 2021 do 12.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 8. 6. 2021 do 9. 7. 2021
Zveřejněno: 8. 6. 2021
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 4. 6. 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. 3265/63 ost. pl. o výměře 6 m2 a parc. č. 3265/64 ost. pl. o výměře
1 m2, oba v k.ú. Staré Město pod Kralickým Sněžníkem, obec Staré Město,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví města Staré město, IČO: 00303364.
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 9. 7. 2021 do 12.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 8. 6. 2021 do 9. 7. 2021
Zveřejněno: 8. 6. 2021
Svěšeno:
kontakty: Mgr. Gabriela Leblochová – g.leblochova@olkraj.cz, tel. 585 508 162

_____________________________________________
Dne 4. 6. 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. 211 ostatní plocha o výměře 1 468 m2, parc. č. 582/2 ostatní plocha
o výměře 26 m2, parc. č. 583/2 ostatní plocha o výměře 97 m2 a parc. č. 583/3 ostatní
plocha o výměře 171 m2, vše v k.ú. a obci Žerotín z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Žerotín, IČO: 00299758. Nabyvatel uhradí správní poplatek
spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 9. 7. 2021 do 12.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 8. 6. 2021 do 9. 7. 2021
Zveřejněno: 8. 6. 2021
Svěšeno:
kontakty: JUDr. Andrea Hrebičková – a.hrebickova@olkraj.cz, tel. 585 508 834

_____________________________________________
Dne 4. 6. 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. 2986/4 ost. pl. o výměře 3 m2 v k.ú. a obci Bludov z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390.
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 9. 7. 2021 do 12.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 8. 6. 2021 do 9. 7. 2021
Zveřejněno: 8. 6. 2021
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 4. 6. 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 pozemku parc. č. 2689/1 ost. pl. o celkové výměře 674 m2, dle geometrického
plánu č. 731-7227/2020 ze dne 25. 1. 2021 pozemky parc. č. 2689/9 o výměře 531 m2
a parc. č. 2689/10 o výměře 143 m2, vše v k.ú. a obci Jezernice, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví obce Jezernice, IČO: 70040915. 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 9. 7. 2021 do 12.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 8. 6. 2021 do 9. 7. 2021
Zveřejněno: 8. 6. 2021
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 4. 6. 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. 3218/13 ost. pl. o výměře 8 m2, parc. č. 3218/14 ost. pl. o výměře
21 m2 a parc. č. 3218/15 ost. pl. o výměře 163 m2, vše v k.ú. Mikulovice u Jeseníka,
obec Mikulovice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Mikulovice,
IČO: 00303003. 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 9. 7. 2021 do 12.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 8. 6. 2021 do 9. 7. 2021
Zveřejněno: 8. 6. 2021
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 4. 6. 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 pozemku parc. č. 921/1 ost. pl. o celkové výměře 3 m2, dle geometrického plánu
č. 242-508/2021 ze dne 15. 1. 2021 pozemky parc. č. 921/12 o výměře 1 m2 a parc. č.
921/13 o výměře 2 m2, vše v k.ú. a obci Březsko, vše z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Březsko, IČO: 00599981. 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 9. 7. 2021 do 12.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 8. 6. 2021 do 9. 7. 2021
Zveřejněno: 8. 6. 2021
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 4. 6. 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. 81/1 zahrada o výměře 103 m2, dle geometrického plánu č.
1092-24/2021 ze dne 16. 4. 2021 pozemek parc. č. 81/8 o výměře 103 m2 v k.ú. a obci
Kokory z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Centra Dominika Kokory,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Kokory, IČO: 00301388. Nabyvatel uhradí
náklady spojené s pořízením geometrického plánu a Olomoucký kraj uhradí správní
poplatek spojený s návrhem na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 9. 7. 2021 do 12.00 hod. na adrese: Krajský úřad Olomouckého kraje, odbor majetkový,
právní a správních činností, Jeremenkova 40a, 779 00 Olomouc.
Doba zveřejnění záměru: od 8. 6. 2021 do 9. 7. 2021
Zveřejněno: 8. 6. 2021
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 4. 6. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

