INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajských zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje odprodat tento
nemovitý majetek:
části pozemku parc. č. 147/21 ost. pl. o celkové výměře 168 m2, dle geometrického
plánu č. 414-160/2013 ze dne 1. 8. 2013 pozemek parc. č. 147/34 o výměře 160 m2
a parc. č. st. 412 o výměře 8 m2, vše v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy zemědělské
a zahradnické, Olomouc, U Hradiska 4, do vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o.,
IČO: 27295567, za kupní cenu ve výši 160 440 Kč. Kupní smlouva bude uzavřena
současně se smlouvou o zřízení věcného břemene spočívajícího v právu vstupu
a vjezdu k částem pozemků parc. č. 147/3 ost. pl. a parc. č. 147/33 ost. pl.
v k.ú. Moravská Loděnice, obec Bohuňovice, a to dle geometrického plánu č. 414160/2013 ze dne 1. 8. 2013. 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 23. 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 23. 6. 2021 do 23. 7. 2021
Zveřejněno: 23. 6. 2021
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

______________________________________________
Dne 21. 6. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajských zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje odprodat tento
nemovitý majetek:
část pozemku parc. č. 4100/1 ost. pl. o výměře 61 m2, dle geometrického plánu
č. 1887-21/2020 ze dne 5. 3. 2020 pozemek parc. č. 4100/7 ost. pl. o výměře 61 m2,
v k.ú. a obci Nový Malín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Správy železnic,
státní organizace, IČO: 70994234, za kupní cenu ve výši 17 690 Kč. 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 23. 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 23. 6. 2021 do 23. 7. 2021
Zveřejněno: 23. 6. 2021
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

______________________________________________
Dne 21. 6. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajských zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje odprodat tento
nemovitý majetek:
část pozemku parc. č. 1161 ost. pl. o výměře 32 m2, dle geometrického plánu č. 648224/2020 ze dne 3. 10. 2020 pozemky parc. č. 1161/4 ost. pl. o výměře 25 m2
a parc. č. 1161/5 zast. pl. o výměře 7 m2, v k.ú. Dolní Skorošice, obec Skorošice,
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví pana XXX za kupní cenu ve výši 6 750 Kč.
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 23. 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 23. 6. 2021 do 23. 7. 2021
Zveřejněno: 23. 6. 2021
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

______________________________________________
Dne 21. 6. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

INFORMACE O ZÁMĚRU OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODPRODAT NEMOVITÝ MAJETEK
RADA OLOMOUCKÉHO KRAJE
v souladu s ustanovením § 18 odst. 1) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajských zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje záměr Olomouckého kraje odprodat tento
nemovitý majetek:
část pozemku 5671/2 ost. pl. o výměře cca 511 m2 v k.ú. a obci Kojetín z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové
organizace, do vlastnictví společnosti Accolade CZ 43, s.r.o., člena koncernu,
IČO: 07398573, za kupní cenu rovnající se ceně stanovené znaleckým posudkem ke
dni uzavření kupní smlouvy. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí kupní
smlouvě. Řádná kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku ode dne
vydání kolaudačních souhlasů, kterými budou stavby „Okružní křižovatka Sever“
a „Okružní křižovatka Jih“, vybudované v rámci stavby Průmyslový park Kojetín,
kolaudovány. 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 23. 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 23. 6. 2021 do 23. 7. 2021
Zveřejněno: 23. 6. 2021
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

______________________________________________
Dne 21. 6. 2021 vyhotovila Bc. Juřenová

