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. 783/1 ost. pl. o výměře cca 350 m2 v k.ú. Křelov, obec KřelovBřuchotín, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Křelov-Břuchotín,
IČO: 63028255. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě.
Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu chodníku na ul. Krátká. 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 3. 1. 2022 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 1. 12. 2021 do 3. 1. 2022
Zveřejněno: 1. 12. 2021
Svěšeno:
kontakty: Mgr. Matěj Řezáč – m.rezac@olkraj.cz, tel. 585 508 168

_____________________________________________
Dne 29. 11. 2021 vyhotovila Vrbová

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. 480 ost. pl. o celkové výměře 666 m2, dle geometrického plánu
č. 117-139/2020 ze dne 15. 6. 2021 pozemky parc. č. 480/2 ost. pl. o výměře 12 m2,
parc. č. 480/3 ost. pl. o výměře 498 m2, parc. č. 480/4 ost. pl. o výměře 107 m2 a parc.
č. 480 díl „b“ o výměře 49 m2, který se slučuje do pozemku parc. č. 498/2 ost. pl
o celkové výměře 70 m2, vše v k.ú. a obci Mutkov, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Mutkov, IČO: 48770485. 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 3. 1. 2022 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 1. 12. 2021 do 3. 1. 2022
Zveřejněno: 1. 12. 2021
Svěšeno:
kontakty: Mgr. Matěj Řezáč – m.rezac@olkraj.cz, tel. 585 508 168

_____________________________________________
Dne 29. 11. 2021 vyhotovila Vrbová

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. 1582/1 ost. pl. o výměře cca 2 365 m2 a parc. č. 1748 ost. pl.
o výměře cca 2 m2, oba v k.ú. a obci Sobotín, oba z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Sobotín, IČO: 00303348. Nejprve bude uzavřena smlouva
o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději
do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Komunikace pro pěší,
Sobotín“. 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 3. 1. 2022 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 1. 12. 2021 do 3. 1. 2022
Zveřejněno: 1. 12. 2021
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 29. 11. 2021 vyhotovila Vrbová

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. 743 ost. pl. o výměře cca 784 m2 v k.ú. Střelice u Litovle,
obec 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 stavby chodníků. 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 3. 1. 2022 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 1. 12. 2021 do 3. 1. 2022
Zveřejněno: 1. 12. 2021
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 29. 11. 2021 vyhotovila Vrbová

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. 495/1 ost. pl. o výměře cca 8 m2 v k.ú. Povel, obec Olomouc,
části pozemků parc. č. 134/14 ost. pl. o celkové výměře cca 21 m2, parc. č. 601/1
ost. pl. o celkové výměře cca 54 m2, parc. č. 610/3 ost. pl. o celkové výměře cca
133 m2 a parc. č. 663/4 ost. pl. o výměře cca 42 m2, vše v k.ú. Nové Sady u Olomouce,
obec Olomouc, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města
Olomouce, IČO: 00299308. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací
smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději do jednoho roku
od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Bezbariérová trasa Dolní Novosadská“.
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 3. 1. 2022 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 1. 12. 2021 do 3. 1. 2022
Zveřejněno: 1. 12. 2021
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 29. 11. 2021 vyhotovila Vrbová

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. 257/1 ost. pl. o výměře 227 m2, dle geometrického plánu č. 24915/2021 ze dne 21. 5. 2021 pozemek parc. č. 257/1 díl „a“ o výměře 227 m2,
který je sloučen do pozemku parc. č. 265/1 ost. pl. o celkové výměře 5 696 m2, v k.ú.
Rataje u Olomouce, obec Těšetice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Těšetice, IČO: 00299545. 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 3. 1. 2022 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 1. 12. 2021 do 3. 1. 2022
Zveřejněno: 1. 12. 2021
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 29. 11. 2021 vyhotovila Vrbová

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. 2233/3 ost. pl. o výměře 48 m2, dle geometrického plánu
č. 1958-92/2021 ze dne 6. 7. 2021 pozemek parc. č. 2233/3 díl „a“ o výměře 48 m2,
který je sloučen do pozemku parc. č. 2147/17 ost. pl. o celkové výměře 220 m2,
v k.ú. a obci Velká Bystřice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Velká Bystřice, IČO: 00299651. 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 3. 1. 2022 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 1. 12. 2021 do 3. 1. 2022
Zveřejněno: 1. 12. 2021
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 29. 11. 2021 vyhotovila Vrbová

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. 351/5 vodní plocha o výměře 123 m2 a parc. č. 351/7 ost. pl. o výměře
10 m2, oba v k.ú. a obci Stražisko z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Stražisko, IČO: 00288829. 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 3. 1. 2022 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 1. 12. 2021 do 3. 1. 2022
Zveřejněno: 1. 12. 2021
Svěšeno:
kontakty: Bc. Lenka Hynková – l.hynkova@olkraj.cz, tel. 585 508 126

_____________________________________________
Dne 29. 11. 2021 vyhotovila Vrbová

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. 1538 ost. pl. o výměře 70 m2, dle geometrického plánu č. 1734143/2021 ze dne 16. 9. 2021 pozemek parc. č. 1538 o výměře 70 m2 v k.ú. a obci Osek
nad Bečvou z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Osek nad Bečvou,
IČO: 00301680. 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 3. 1. 2022 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 1. 12. 2021 do 3. 1. 2022
Zveřejněno: 1. 12. 2021
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 29. 11. 2021 vyhotovila Vrbová

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. 1262/1 ost. pl. o výměře cca 16 m2, parc. č. 1266 ost. pl.
o výměře cca 462 m2 a parc. č. 1267 ost. pl. o výměře cca 58 m2, vše v k.ú. a obci
Troubelice, vše mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem a obcí Troubelice,
IČO: 00299570, jako budoucím obdarovaným. Nejprve bude uzavřena smlouva
o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena nejpozději
do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavby „Troubelice – Chodník
kolem silnice III/31552“ a „Komunitní centrum Troubelice“. 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 3. 1. 2022 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 1. 12. 2021 do 3. 1. 2022
Zveřejněno: 1. 12. 2021
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 29. 11. 2021 vyhotovila Vrbová

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. 1571 ost. pl. o celkové výměře 186 m2, dle geometrického
plánu č. 1568-138/2021 ze dne 16. 8. 2021 pozemky parc. č. 1571/4 ost. pl. o výměře
127 m2 a parc. č. 1571/5 ost. pl. o výměře 59 m2, v k.ú. Dolany u Olomouce,
obec Dolany, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Dolany,
IČO: 00298808. 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 3. 1. 2022 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 1. 12. 2021 do 3. 1. 2022
Zveřejněno: 1. 12. 2021
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 29. 11. 2021 vyhotovila Vrbová

