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. 446/1 ost. pl. o výměře 12 m2 a parc. č. 446/25 ost. pl. o
výměře 15 m2, dle geometrického plánu č. 778-150/2021 ze dne 13. 9. 2021
pozemky parc. č. 446/46 ost. pl. o výměře 12 m2 a parc. č. 446/49 ost. pl. o výměře
15 m2, oba v k. ú. Hejčín, obec Olomouc, oba z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví statutárního 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 552/3 ost. pl. o celkové výměře 161 m2, parc. č. 505/1 ost.
pl. o celkové výměře 92 m2 a parc. č. 517/1 ost. pl. o celkové výměře 531 m2, dle
geometrického plánu č. 252-37/2021 ze dne 6. 12. 2021 pozemky parc. č. 552/7
ost. pl. o výměře 154 m2, parc. č. 552/8 ost. pl. o výměře 7 m2, parc. č. 505/15
ost. pl. o výměře 39 m2, parc. č. 505/16 ost. pl. o výměře 53 m2, parc. č. 517/3
ost. pl. o výměře 195 m2 a parc. č. 517/4 ost. pl. o výměře 336 m2, vše v k. ú. a
obci Měrotín, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Měrotín, IČO:
00635341. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem nemovitostí
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 1148 ost. pl. o celkové výměře 5 m2, dle geometrického
plánu č. 635-20/2022 ze dne 15. 2. 2022 pozemky parc. č. 1148/4 ost. pl. o výměře
3 m2, parc. č. 1148/5 ost. pl. o výměře 1 m2 a parc. č. 1148/6 ost. pl. o výměře 1
m2, v k. ú. Dolní Bohdíkov, obec Bohdíkov z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Bohdíkov, IČO: 00302376. 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 801/1 ost. pl. o výměře 182 m2, dle geometrického plánu
č. 1500–98/2022 ze dne 2. 5. 2022 pozemek parc. č. 801/14 ost. pl. o výměře 182
m2, v k. ú. a obci Velký Týnec z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Velký Týnec, IČO: 00299669. 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 1577/30 ost. pl. o výměře 2 531 m2 a parc. č. 1581/2 ost.
pl. o výměře 1 059 m2, oba v k.ú. a obci Litovel a část pozemku parc. č. 945/1
ost. pl. o výměře 68 m2 v k.ú. a obci Červenka, dle geometrického plánu č. 2953–
177/2022 ze dne 11. 5. 2022 pozemky parc. č. 1577/50 ost. pl. o výměře 2 531 m2
a parc. č. 1581/3 ost. pl. o výměře 1 059 m2, oba v k.ú. a obci Litovel, a dle
geometrického plánu č. 867 177/2022 ze dne 11. 5. 2022 pozemek parc. č. 945/32
ost. pl. o výměře 68 m2 v k.ú. a obci Červenka, vše z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví města Litovle, IČO: 00299138. 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 380 ost. pl. o celkové výměře 2 268 m2, dle geometrického
plánu č. 216-485/2020 ze dne 2. 1. 2020 pozemky parc. č. 380/4 ost. pl. o výměře
629 m2, parc. č. 380/5 ost. pl. o výměře 617 m2, parc. č. 380/6 ost. pl. o výměře
527 m2, parc. č. 380/7 ost. pl. o výměře 239 m2, parc. č. 380/8 ost. pl. o výměře
155 m2, parc. č. 380/9 ost. pl. o výměře 60 m2, parc. č. 380/10 ost. pl. o výměře
23 m2, parc. č. 380/11 ost. pl. o výměře 18 m2, a dále pozemek parc. č. 379/1 ost.
pl. o výměře 119 m2, vše v k.ú. a obci Klopotovice z vlastnictví Olomouckého
kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace,
do vlastnictví obce Klopotovice, IČO: 00288357. 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: JUDr. Andrea Hrebičková – a.hrebickova@olkraj.cz, tel. 585 508 834

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 600/1 ost. pl. o celkové výměře 562 m2, dle geometrického
plánu č. 143-37/2020 ze dne 2. 3. 2021 pozemky parc. č. 600/1 díl „d“ o výměře
105 m2, který je sloučen do pozemku parc. č. 600/3 ost. pl. o celkové výměře 191
m2 a parc. č. 600/1 díl „e“ o výměře 457 m2, který je sloučen do pozemku parc.
č. 648 ost. pl. o celkové výměře 4 889 m2, oba v k.ú. a obci Tvorovice z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Tvorovice, IČO: 00487872.
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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: JUDr. Andrea Hrebičková – a.hrebickova@olkraj.cz, tel. 585 508 834

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 19/2 ost. pl. o výměře 100 m2, parc. č. 19/3 ost. pl. o výměře
356 m2, parc. č. 19/5 ost. pl. o výměře 17 m2 a parc. č. 19/6 ost. pl. o výměře 1
194 m2, vše v k.ú. Dešná, obec Brodek u Konice a dále pozemky parc. č. 54/2
ost. pl. o výměře 102 m2, parc. č. 724/5 ost. pl. o výměře 1 449 m2, parc. č. 724/6
ost. pl. o výměře 505 m2 a parc. č. 724/7 ost. pl. o výměře 153 m2, vše v k.ú. a
obci Brodek u Konice, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Brodek u Konice, IČO: 00288055. 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: JUDr. Andrea Hrebičková – a.hrebickova@olkraj.cz, tel. 585 508 834

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 485 ost. pl. o celkové výměře 1 218 m2, dle geometrického
plánu č. 318-111/2021 ze dne 18. 10. 2021 pozemky parc. č. 485/2 ost. pl. o výměře
294 m2, parc. č. 485/3 ost. pl. o výměře 158 m2, parc. č. 485/4 ost. pl. o výměře
509 m2 a parc. č. 485/5 ost. pl. o výměře257 m2, vše v k.ú. obci Alojzov, vše z
vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Alojzov, IČO: 00488542. 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: JUDr. Andrea Hrebičková – a.hrebickova@olkraj.cz, tel. 585 508 834

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 884/1 ost. pl. o výměře 82 m2, dle geometrického plánu
č. 756 81/2021 ze dne 26. 7. 2021 pozemek parc. č. 884/6 o výměře 82 m2 v k.ú.
Újezdec u Přerova, obec Přerov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
statutárního města Přerov, IČO: 00301825. 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 150/6 ost. pl. o výměře cca 56 m2 v k.ú. Chválkovice, obec
Olomouc z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Domova seniorů
POHODA Chválkovice, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního
města Olomouc, IČO: 00299308. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí
darovací smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od
vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Úprava chodníku a cyklostezky u
kaple ve Chválkovicích“, 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 1849/1 ost. pl. o výměře cca 200 m2 v k.ú. Štěpánov
u Olomouce, obec Štěpánov z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví města
Štěpánova, IČO: 00299511. Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací
smlouvě. Řádná darovací smlouva bude uzavřena do jednoho roku od vydání
kolaudačního souhlasu na stavbu „Rekonstrukce ulic v místní části Novoveská,
Štěpánov“, 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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:
autobusovou zastávku realizovanou jako „SO C.103 BUS Kralice n. H., Kraličky,
rozc.“ vybudovanou v rámci investiční akce „II/150 Prostějov – Přerov, úsek „C“
Čechůvky – hranice okresu“ na části pozemku parc. č. 958 ost. pl. v k.ú. a obci
Kralice na Hané a za podmínek dle přílohy č. 1 návrhu usnesení, z vlastnictví
Olomouckého kraje do vlastnictví obce Kralice na Hané, IČO: 00288390
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: JUDr. Andrea Hrebičková – a.hrebickova@olkraj.cz, tel. 585 508 834

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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:
autobusovou zastávku realizovanou jako „SO C.104 BUS Hrdibořice, vodárna“
vybudovanou v rámci investiční akce „II/150 Prostějov – Přerov, úsek „C“
Čechůvky – hranice okresu“ na části pozemku parc. č. 545/1 ost. pl. v k.ú.
Biskupice na Hané, obec Biskupice a za podmínek dle přílohy č. 2 návrhu
usnesení, z vlastnictví Olomouckého kraje do vlastnictví obce Hrdibořice, IČO:
00288276
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: JUDr. Andrea Hrebičková – a.hrebickova@olkraj.cz, tel. 585 508 834

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 958 ost. pl. o celkové výměře 41 m2, dle geometrického
plánu č. 978-53/2020 ze dne 24. 1. 2022 pozemek parc. č. 958/2 ost. pl. o výměře
41 m2 v k.ú. a obci Kralice na Hané z vlastnictví Olomouckého kraje, z
hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do
vlastnictví obce Kralice na Hané, IČO: 00288390. 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: JUDr. Andrea Hrebičková – a.hrebickova@olkraj.cz, tel. 585 508 834

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 545/1 ost. pl. o celkové výměře 76 m2, dle geometrického
plánu č. 178-53/2020 ze dne 24. 1. 2022 pozemky parc. č. 545/4 ost. pl. o výměře
38 m2 a parc. č. 545/5 ost. pl. o výměře 38 m2, oba v k.ú. Biskupice na Hané,
obec Biskupice z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Hrdibořice,
IČO: 00288276. 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: JUDr. Andrea Hrebičková – a.hrebickova@olkraj.cz, tel. 585 508 834

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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:
stavební objekty „SO 301.1 dešťová kanalizace“ a „SO 301A.1 dešťová
kanalizace“, vše v k.ú. Drahotuše, obec Hranice, z vlastnictví Olomouckého kraje
do vlastnictví města Hranice, IČO: 00301311
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Bc. Lenka Hynková – l.hynkova@olkraj.cz, tel. 585 508 126

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 1512/10 ost. pl. o celkové výměře 166 m2, dle
geometrického plánu č. 799-43/2019 ze dne 2 8. 2019 pozemky parc. č. 1512/11
ost. pl. o výměře 44 m2 a parc. č. 1512/12 ost. pl. o výměře 122 m2, dále části
pozemků parc. č. 1513/8 ost. pl. o výměře 277 m2 a parc. č. 2250 ost. pl. o výměře
480 m2, dle geometrického plánu č. 1010-143/2021 ze dne 22. 11. 2021 pozemky
parc. č. 1513 díl „a“ o výměře 277 m2 a parc. č. 2250 díl „b“ o výměře 480 m2,
které jsou všechny sloučeny do pozemku parc. č. 1513/11 ost. pl. o celkové
výměře 757 m2, části pozemku parc. č. 2250 ost. pl. o výměře 901 m2, dle
geometrického plánu č. 950-9/2021 ze dne 26. 4. 2021 pozemek parc. č. 2250/2
ost. pl. o výměře 901 m2, pozemky parc. č. 2230 ost. pl. o výměře 80 m2, parc. č.
2231 ost. pl. o výměře 144 m2 a parc. č. 2234 ost. pl. o výměře 90 m2, vše v k.ú.
Újezd u Uničova, obec Újezd z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví obce
Újezd, IČO: 00299618. 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Bc. Lenka Hynková – l.hynkova@olkraj.cz, tel. 585 508 126

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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:
pozemní komunikaci – nyní krajskou silnici č. III/01120 Petrov nad Desnou –
příjezdná k nádraží v délce 0,284 km, začátek úseku vyřazované silnice – od
křižovatky vyústění ze silnice I/11 (UZ 1442A014) po konec úseku – 0,284 km (UZ
1442A054), se všemi součástmi a příslušenstvím, a pozemek parc. č. 240 ost. pl.
o výměře 3 229 m2 v k.ú. a obci Petrov nad Desnou, vše z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic Olomouckého kraje,
příspěvkové organizace, do vlastnictví obce Petrov nad Desnou, IČO: 72054433.
Nejprve bude uzavřena smlouva o budoucí darovací smlouvě. Řádná darovací
smlouva bude uzavřena do jednoho roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o vyřazení pozemní komunikace z krajské silniční sítě, 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 921/1 ost. pl. o výměře 1 m2, dle geometrického plánu č.
262-31/2021 ze dne 24. 5. 2022 pozemek parc. č. 921/1 díl „a“ o výměře 1 m2,
který je sloučený do pozemku parc. č. 921/4 o celkové výměře 79 m2 v k.ú. a obci
Březsko 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 nemovitostí
včetně správního poplatku k návrhu na vklad vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 1224/1 ost. pl. o výměře 200 m2, dle geometrického plánu
č. 682-307/2020 ze dne 4. 8. 2020 pozemek parc. č. 1224/7 o výměře 200 m2 v k.ú.
a obci Hustopeče nad Bečvou, dále části pozemků parc. č. 336 ost. pl. o výměře
93 m2 a parc. č. 337 ost. pl. o výměře 191 m2, oba dle geometrického plánu č.
130-163/2020 ze dne 20. 5. 2020 pozemky parc. č. 336/2 o výměře 93 m2 a parc.
č. 337/8 o výměře 191 m2, oba v k.ú. Vysoká u Hustopečí nad Bečvou, obec
Hustopeče nad Bečvou, a dále části pozemku parc. č. 337 ost. pl. o celkové
výměře 540 m2, dle geometrického plánu č. 90-87/2011 ze dne 24. 6. 2011
pozemky parc. č. 337/2 o výměře 209 m2, parc. č. 337/3 o výměře 68 m2, parc. č.
337/4 o výměře 247 m2 a parc. č. 337 díl „a“ o výměře 16 m2, který je sloučený
do pozemku parc. č. 169 ost. pl. o celkové výměře 113 m2, vše v k.ú. Vysoká u
Hustopečí nad Bečvou, obec Hustopeče nad Bečvou, a dále pozemek parc. č.
159/2 ost. pl. o výměře 127 m2 v k.ú. Vysoká u Hustopečí nad Bečvou, obec
Hustopeče nad Bečvou, vše z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření
Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví
městyse Hustopeče nad Bečvou, IČO: 00301329. Nabyvatel uhradí veškeré
náklady spojené s převodem nemovitostí včetně správního poplatku k návrhu
na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí.
Žádosti, podněty a připomínky k tomuto záměru Olomouckého kraje se přijímají
do 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Bc. Veronika Juřenová – v.jurenova@olkraj.cz, tel. 585 508 130

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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. 1918/3 ost. pl. o výměře 379 m2, dle geometrického plánu
č. 1261 – 96/2020 ze dne 9. 5. 2022 pozemek parc. č. 1918/13 ost. pl. o výměře
379 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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:
pozemek parc. č. 5885/4 orná půda o výměře 2 m2 a části pozemků parc. č.
5853/2 orná půda o výměře 17 m2, parc. č. 5868/2 orná půda o výměře 4 m2, parc.
č. 5893/2 zahrada o výměře 94 m2 a parc. č. 7625 ost. pl. o výměře 754 m2, dle
geometrického plánu č. 7065-14/2022 ze dne 27. 7. 2022 pozemky parc. č. 5853/4
ost. pl. o výměře 17 m2, parc. č. 5868/4 ost. pl. o výměře 4 m2, parc. č. 5893/5
ost. pl. o výměře 94 m2 a parc. č. 7625/2 ost. pl. o výměře 754 m2, vše v k.ú. a
obci Prostějov, z vlastnictví Olomouckého kraje, z hospodaření Správy silnic
Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, do vlastnictví statutárního města
Prostějov, IČO: 00288659. 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Mgr. Bc. Kateřina Neradová – k.neradova@olkraj.cz, tel. 585 508 164

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana 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:
pozemek parc. č. st. 1033 zast. pl. o výměře 789 m2, jehož součástí je stavba bez
č.p./č.e., obč. vyb., v k.ú. Nové Sady u Olomouce, obec Olomouc z vlastnictví
Olomouckého kraje, z hospodaření Střední školy polygrafické, Olomouc, Střední
novosadská 87/53 do vlastnictví statutárního 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 14. 10. 2022 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 14. 9. 2022 do 14. 10. 2022
Zveřejněno: 14. 9. 2022
Svěšeno:
kontakty: Ing. Regina Vrbová – regina.vrbova@olkraj.cz, tel. 585 508 423

_____________________________________________
Dne 8. 9. 2022 vyhotovila Jana Vrbová

