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. 124/1 ost. pl. o výměře 188 m2, dle geometrického plánu
č. 1820-123/2021 ze dne 12. 11. 2021 pozemek parc. č. 124/54 ost. pl. o výměře 188 m2
v k.ú. Olomouc-město, obec Olomouc, z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví statuárního města Olomouce, 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 15. 6. 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 16. 5. 2022 do 15. 6. 2022
Zveřejněno: 16. 5. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 11. 5. 2022 vyhotovila 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. 2251/10 ost. pl. o výměře cca 77 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
„Uničov – rekonstrukce chodníku ulice Stromořadí“. 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 15. 6. 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 16. 5. 2022 do 15. 6. 2022
Zveřejněno: 16. 5. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 11. 5. 2022 vyhotovila 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. 2292/1 ost. pl. o výměře cca 1 320 m2 a parc. č. 2292/2 ost. pl.
o výměře cca 2 235 m2, oba v k.ú. a obci Uničov a část pozemku parc. č. 313 ost. pl.
o výměře cca 1 390 m2 v k.ú. Nová Dědina u Uničova, 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
do jednoho roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Cyklostezka Uničov –
Lazce u Troubelic“, nejpozději do 31. 12. 2032. 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 15. 6. 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 16. 5. 2022 do 15. 6. 2022
Zveřejněno: 16. 5. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 11. 5. 2022 vyhotovila 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. 3459/1 ost. pl. o výměře cca 2 601 m2 a parc. č. 3458 ost. pl.
o výměře cca 106 m2, oba v k.ú. a obci Velký Újezd z vlastnictví Olomouckého kraje,
z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví městyse Velký Újezd, IČO: 00299677. Nejprve bude uzavřena smlouva
o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho
roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Chodník a stezka pro chodce
a cyklisty“, nejpozději do 31. 12. 2032. 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 15. 6. 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 16. 5. 2022 do 15. 6. 2022
Zveřejněno: 16. 5. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 11. 5. 2022 vyhotovila 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. 938 ost. pl. o výměře cca 5 280 m2 v k.ú. Rokytnice u Přerova,
obec Rokytnice, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Správy železnic,
státní organizace, IČO: 70994234. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací
smlouvě na budoucí bezúplatný převod předmětné nemovitosti mezi Olomouckým
krajem jako budoucím dárcem a ČR – Správou železnic, státní organizací
jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho
roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Rekonstrukce žst. Přerov,
3. stavba“, nejpozději do 31. 12. 2035. 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 15. 6. 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 16. 5. 2022 do 15. 6. 2022
Zveřejněno: 16. 5. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 11. 5. 2022 vyhotovila 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. 1908/3 ost. pl. o celkové výměře 574 m2, parc. č. 1994/6 ost. pl.
o celkové výměře 10 m2 a parc. č. 2006 ost. pl. o celkové výměře 2 352 m2,
dle geometrického plánu č. 693-41/2021 ze dne 12. 5. 2021 pozemky parc. č. 1908/6
ost. pl. o výměře 429 m2, parc. č. 1908/7 ost. pl. o výměře 145 m2, parc. č. 1994/8 ost.
pl. o výměře 10 m2, parc. č. 2006 díly „i+k“ o výměře 275 m2, které jsou sloučeny
do pozemku parc. č. 1982 ost.pl. o celkové výměře 3 309 m2, parc. č. 2006 díl „g“
o výměře 860 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1983/1 ost. pl. o celkové
výměře 3 158 m2, parc. č. 2006 díly „a+c+e“ o výměře 781 m2, které jsou sloučeny
do pozemku parc. č. 1990/1 ost.pl. o celkové výměře 11 406 m2 a parc. č. 2006 díl „f“
o výměře 436 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 1993 ost. pl. o celkové výměře
2 555 m2, vše v k.ú. a obci Určice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Určice, IČO: 00288870. 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 15. 6. 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 16. 5. 2022 do 15. 6. 2022
Zveřejněno: 16. 5. 2022
Svěšeno:
kontakty: JUDr. Andrea Hrebičková – a.hrebickova@olkraj.cz, tel. 585 508 834

_____________________________________________
Dne 11. 5. 2022 vyhotovila 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. 450/2 ost. pl. o výměře 247 m2, parc. č. 450/13 ost. pl. o výměře 1 m2,
parc. č. 1458/63 ost. pl. o výměře 24 m2, parc. č. 1458/64 ost. pl. o výměře 9 m2, parc.
č. 1458/65 ost. pl. o výměře 91 m2, parc. č. 1458/66 ost. pl. o výměře 1 m2, parc. č.
1458/67 ost. pl. o výměře 22 m2, parc. č. 1458/68 ost. pl. o výměře 11 m2, parc. č.
1458/69 ost. pl. o výměře 87 m2, parc. č. 1458/70 ost. pl. o výměře 112 m2, parc. č.
1458/71 ost. pl. o výměře 181 m2, parc. č. 1458/72 ost. pl. o výměře 33 m2, parc. č.
1459/5 ost. pl. o výměře 48 m2, parc. č. 1459/6 ost. pl. o výměře 20 m2, parc. č. 1579/7
ost. pl. o výměře 84 m2 a parc. č. 1579/8 ost. pl. o výměře 144 m2, vše v k.ú. Písečná
u Jeseníka, obec Písečná, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy
silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Písečná,
IČO: 00303160. 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 15. 6. 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 16. 5. 2022 do 15. 6. 2022
Zveřejněno: 16. 5. 2022
Svěšeno:
kontakty: Bc. Lenka Hynková – l.hynkova@olkraj.cz, tel. 585 508 126

_____________________________________________
Dne 11. 5. 2022 vyhotovila 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:
stavební objekty „SO 3.111.1 Komunikace pěší u autobusového zálivu v km 6,240“,
„SO 3.111.2 Komunikace pěší u autobusového zálivu v km 6,300“, „SO 4.111.3
Komunikace pěší v km 7,05 – 7,15 – aut. zastávka“, „SO 4.111.4 Komunikace pěší
v km 7,06 – 7,08 – aut. zastávka“, „SO 4.111.5 Komunikace pěší v km 7,12 – aut.
zastávka“, „SO 4.111.8 Komunikace pěší v km 7,750 – přechod pro chodce“,
„SO 4.451.1 Veřejné osvětlení přechodu v km 7,750“, vše v k.ú. Písečná u Jeseníka,
obec Písečná, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Písečná,
IČO: 00303160.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 15. 6. 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 16. 5. 2022 do 15. 6. 2022
Zveřejněno: 16. 5. 2022
Svěšeno:
kontakty: Bc. Lenka Hynková – l.hynkova@olkraj.cz, tel. 585 508 126

_____________________________________________
Dne 11. 5. 2022 vyhotovila 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. 859/7 ost. pl. o celkové výměře cca 213 m2 a parc. č. 859/5
ost. pl. o výměře cca 1 056 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, a dále části
pozemků parc. č. 1923/3 ost. pl. o výměře cca 205 m2 a parc. č. 1923/13 ost. pl.
o výměře cca 117 m2, oba v k.ú. Holice 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 na budoucí bezúplatný
převod předmětných nemovitostí mezi Olomouckým krajem jako budoucím dárcem
a statutárním městem Olomouc, IČO: 00299308, jako budoucím obdarovaným.
Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního
souhlasu na stavbu „Náhrada přejezdu P6532 v km 204,392 trati Přerov – Olomouc“,
nejpozději do 31. 12. 2035. 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 15. 6. 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 16. 5. 2022 do 15. 6. 2022
Zveřejněno: 16. 5. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 11. 5. 2022 vyhotovila 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. 859/5 ost. pl. o výměře cca 1 m2 a parc. č. 859/7 ost. pl.
o celkové výměře cca 5 m2, vše v k.ú. Hodolany, obec Olomouc, a dále část pozemku
parc. č. 1923/13 ost. pl. o výměře cca 20 m2 v k.ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc,
vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví ČR – Správy železnic, státní organizace,
IČO: 70994234. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě
na budoucí bezúplatný převod předmětných nemovitostí mezi Olomouckým krajem
jako budoucím dárcem a ČR – Správou železnic, státní organizací, IČO: 70994234,
jako budoucím obdarovaným. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho
roku od vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Náhrada přejezdu P6532 v km
204,392 trati Přerov – Olomouc“, nejpozději do 31. 12. 2035. 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 15. 6. 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 16. 5. 2022 do 15. 6. 2022
Zveřejněno: 16. 5. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 11. 5. 2022 vyhotovila 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. 335/1 ost. pl. o celkové výměře cca 578 m2 v k.ú. Myslechovice,
obec Litovel, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města Litovel,
IČO: 00299138. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě.
Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání kolaudačního
souhlasu na stavbu „Úprava návsi Myslechovice“, nejpozději do 31. 12. 2032.
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 15. 6. 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 16. 5. 2022 do 15. 6. 2022
Zveřejněno: 16. 5. 2022
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 11. 5. 2022 vyhotovila 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. 303/1 ost. pl. o výměře 14 m2, dle geometrického plánu č. 41296/2021 ze dne 3. 8. 2021 pozemek parc. č. 303/7 o výměře 14 m2 v k.ú. a obci Krčmaň
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Krčmaň, IČO: 00575640.
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 15. 6. 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 16. 5. 2022 do 15. 6. 2022
Zveřejněno: 16. 5. 2022
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 11. 5. 2022 vyhotovila 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. 1030/1 ost. pl. o výměře 80 m2 a parc. č. 1030/10 ost. pl.
o výměře 1 579 m2, dle geometrického plánu č. 632-96a/2021 ze dne 4. 8. 2021
pozemky parc. č. 1030/53 o výměře 80 m2 a parc. č. 1030/54 o výměře 1 579 m2 v k.ú.
a obci Majetín z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Majetín,
IČO: 00299197. 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 15. 6. 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 16. 5. 2022 do 15. 6. 2022
Zveřejněno: 16. 5. 2022
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 11. 5. 2022 vyhotovila 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. 557/1 ost. pl. o výměře 136 m2, dle geometrického plánu č. 379141/2021 ze dne 2. 12. 2021 pozemek parc. č. 557/5 o výměře 136 m2 v k.ú. a obci Citov
z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Citov, IČO: 00301116. 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 15. 6. 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 16. 5. 2022 do 15. 6. 2022
Zveřejněno: 16. 5. 2022
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 11. 5. 2022 vyhotovila Juřenová

