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I. Základní ustanovení

Na základě ustanovení § 19 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění poz-
dějších předpisů, v souladu s článkem 41 odstavec 2 
Statutu Univerzity Palackého v Olomouci a se sou-
hlasem Akademického senátu Univerzity Palackého 
v Olomouci

vydávám toto rozhodnutí:

1. Nové budovy pro vědu a výzkum v majet-
ku Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen 
„UP“), postavené v Areálu Holice Přírodo-
vědecké fakulty UP v rámci realizace projek-
tu Operačního programu Výzkum a vývoj pro 
inovace s názvem „Centrum regionu Haná pro 
biotechnologický a zemědělský výzkum“, reg. 
č. CZ.1.05/2.1.00/01.0007, a to budovu F2, nachá-
zející se na pozemku parc. č. 1723/4, zastavěná 
plocha a nádvoří, o výměře 1092 m2, zapsaném 
na LV 1557 pro k. ú. Holice u Olomouce, obec 
Olomouc, a budovu H, nacházející se na pozem-
ku parc. č. 1705/37, zastavěná plocha a nádvoří, 
o výměře 1224 m2, zapsaném na LV 1557 pro k. ú. 
Holice u Olomouce, obec Olomouc (vše zapsané 
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracovi-
ště Olomouc) dávám do užívání Přírodovědecké 
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fakultě UP, a to k plnění úkolů vzdělávací, vědec-
ké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí 
činnosti realizované výzkumným centrem Cent-
rum regionu Haná pro biotechnologický a země-
dělský výzkum.

2. Pozemky parc. č. 1721/7, orná půda, o výměře 711 
m2, parc. č. 1721/56, orná půda, o výměře 391 m2, 
parc. č. 1721/21, orná půda, o výměře 1956 m2, 
parc. č. 1721/23, orná půda, o výměře 1948 m2, 
parc. č. 1721/24, orná půda, o výměře 4093 m2, 
parc. č. 1721/25, orná půda, o výměře 2238 m2, 
parc. č. 1721/26, orná půda, o výměře 2165 m2, 
parc. č. 1721/13, orná půda, o výměře 1966 m2, 
parc. č. 1721/9, orná půda, o výměře 6001 m2 
(všechny pozemky v majetku UP, zapsané na LV 
1557 pro k. ú. Holice u Olomouce, obec Olomouc, 
vše v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním 
úřadem pro Olomoucký kraj, katastrální pracovi-
ště Olomouc) dávám do užívání Přírodovědecké 
fakultě UP, a to zejména k plnění úkolů polního 
pokusnictví realizovaného Centrem regionu Haná 
pro biotechnologický a zemědělský výzkum.

II.  Závěrečná ustanovení

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho pod-
pisu rektorem UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění 
na úřední desce UP, tj. druhým dnem od nabytí plat-
nosti.

V Olomouci dne 4. dubna 2013 

                  Prof. RNDr. Miroslav Mašláň, CSc., v. r.
                               rektor UP


