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S TATU TÁ RNÍ MĚS TO O LO MO UC
ODBOR MAJETKOPRÁVNÍ
Oddělení majetkových řízení
Hynaisova 34/10, 779 11 Olomouc
Č.j.: SMOL/285708/2020/OMAJ/MR/Pen
Spisová značka: S-SMOL/010359/2020/OMAJ

INFORMACE
o záměru statutárního města Olomouce schváleném RMO dne 23. 11. 2020
pod č. usnesení 2:

1. SMOl/Maj/22/822/2008/Br/Plh
Vypůjčit pozemky parc. č. 490/4 vodní plocha, parc. č. 809/191 vodní plocha, parc. č. 553/1 vodní
plocha a parc. č. 701/24 vodní plocha, vše v k. ú. Černovír, parc. č. 119 vodní plocha a parc. č. 344
vodní plocha, vše v k. ú. Svatý Kopeček u Olomouce, parc. č. 369/14 vodní plocha v
k. ú. Nedvězí u Olomouce, parc. č. 247/9 vodní plocha v k. ú. Neředín, parc. č. 249/1 vodní
plocha v k. ú. Radíkov u Olomouce, parc. č. 1023/1 vodní plocha, parc. č. 1025/1 trvalý travní
porost a parc. č. 1020/1 trvalý travní porost, vše v k. ú. Nemilany, parc. č. 1752/3 vodní plocha a
parc. č. 1752/4 vodní plocha, vše v k. ú. Holice u Olomouce, parc. č. 725 vodní plocha a parc. č.
617/1 vodní plocha, vše v k. ú. Nové Sady u Olomouce, vše obec Olomouc, jejichž součástí jsou
vodní nádrže, pobočnému spolku Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Olomouc.
2. SMOl/Maj/22/656/2009/Čí
Změnit nájemní smlouvu č. OMAJ-PR/NAJ/001525/2015/Mlc ze dne 16. 6. 2015, ve znění
dodatku č. 1 uzavřenou se společností Štěrkovny Olomouc a.s., jejímž předmětem je nájem
pozemku parc. č. 1213 orná půda o výměře 69 078 m2 v k. ú. Grygov, obec Grygov. Změnou
nájemní smlouvy by mělo dojít ke změně doby nájmu z doby určité do 31. 12. 2020 na dobu
určitou do 31. 12. 2021, a ke snížení výše nájemného od 1. 1. 2021.
3. S-SMOL/057240/2018/OMAJ/Tom/Bel
Propachtovat pozemky parc. č. 787/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 36 m2, parc. č. 787/2
ostatní plocha o výměře 399 m2 a parc. č. 787/4 ostatní plocha o výměře 454 m2, vše v k. ú.
Slavonín, obec Olomouc.
4. S-SMOL/195035/2020/OMAJ/Peň
Propachtovat část pozemku parc. č. 1084/2 orná půda o výměře 440 m2 v k. ú. Nemilany, obec
Olomouc.
5. S-SMOL/088382/2016/OMAJ/Cih
Změnit pachtovní smlouvu č. OMAJ-SMV/PACH/002403/2016/Plh ze dne 15. 9. 2016, ve znění
dodatků č. 1 až č. 4 uzavřené se Zemědělským družstvem Slavonín, jejímž předmětem je pacht
pozemků v k. ú. Nedvězí u Olomouce, k. ú. Nemilany, k. ú. Nové Sady u Olomouce, k. ú. Povel a
k. ú. Slavonín, vše obec Olomouc. Změnou pachtovní smlouvy by mělo dojít k vyjmutí části
pozemku parc. č. 776/5 orná půda o výměře 295 m2 v k. ú. Slavonín, obec Olomouc z předmětu
pachtu.
6. S-SMOL/173877/2020/OMAJ/Bel
Propachtovat části pozemků parc. č. 659 ostatní plocha o výměře 16 m2 a parc. č. 661/2 zahrada o
výměře 38 m2, oba v k. ú. Nemilany, obec Olomouc.

7. S-SMOL/108960/2020/OMAJ/Kor
Změnit smlouvu o výpůjčce č. OMAJ-PR/VYP/001176/2014/Slo ze dne 11. 6. 2014 uzavřenou se
spolkem SAGITTARIA z.s., jejímž předmětem je výpůjčka pozemků v k. ú. Droždín a
k. ú. Černovír, obec Olomouc. Změnou smlouvy o výpůjčce by mělo dojít k vyjmutí pozemku
parc. č. 477/9 vodní plocha v k. ú. Černovír, obec Olomouc z předmětu výpůjčky.
Statutární město Olomouc si vyhrazuje právo změnit či doplnit záměry, popřípadě od nich odstoupit.
Vyjádření a nabídky k záměru statutárního města Olomouce přijímá odbor majetkoprávní,
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc.
Zveřejněno na úřední desce dne: 27. 11. 2020
Termín pro sejmutí z úřední desky: 15. 12. 2020
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