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I.  Základní ustanovení

Podle ustanovení § 10 odst. 1 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů

vydávám toto rozhodnutí:

Pozemek parc. č. 1721/27, orná půda, o výměře 
4302 m2 (nemovitost ve vlastnictví pronajímatel-
ky Heleny Jaskiewiczové, užívaná ze strany UP 
na základě nájemní smlouvy ze dne 1. 7. 2010), 
část pozemku parc. č. 1721/8, orná půda, o vý-
měře 5377 m2, část pozemku parc. č. 1721/36, 
orná půda, o výměře 40 m2, a pozemek parc. 
č. 1721/14, orná půda, o výměře 1917 m2 (ne-
movitosti ve vlastnictví pronajímatele Statutární 
město Olomouc, užívané ze strany UP na zákla-
dě nájemní smlouvy ze dne 30. 7. 2009), všech-
ny nemovitosti v katastrálním území Holice 
u Olomouce, obec Olomouc, vše v katastru ne-
movitostí vedeném Katastrálním úřadem pro 
Olomoucký kraj, katastrální pracoviště Olomouc, 
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dávám do užívání Přírodovědecké fakultě UP, 
a to zejména k plnění úkolů polního pokusnictví 
realizovaného Centrem regionu Haná pro bio-
technologický a zemědělský výzkum.

II. Závěrečná ustanovení

Toto rozhodnutí nabývá platnosti a účinnosti 
dnem 1. 5. 2013.

Toto rozhodnutí pozbývá platnosti a účinnosti 
ohledně příslušných výše uvedených nemovitostí 
vždy dnem ukončení nájemního smluvního vzta-
hu k těmto nemovitostem, v případě pozemku 
parc. č. 1721/27 nejpozději však dnem 31. 10. 2015, 
kdy uplynutím doby určité končí účinnost ná-
jemní smlouvy uzavřené s Helenou Jaskiewiczo-
vou dne 1. 7. 2010. Omezená časová působnost 
tohoto rozhodnutí podle předchozí věty neplatí, 
nabude-li UP vlastnické právo ke kterékoliv výše 
uvedené nemovitosti před ukončením účinnosti 
příslušné nájemní smlouvy. 

V Olomouci dne 29. dubna 2013

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


