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I. Úvodní 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 pozdějších předpisů, 
a v souladu s čl. 41 Statutu Univerzity Palackého v Olo-
mouci a se souhlasem Akademického senátu Univerzity 
Palackého v Olomouci

vydávám toto rozhodnutí

1. Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) je 
vlastníkem pozemku p. č. st. 692, zapsaného na LV č. 49 
pro k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, u Katastrál-
ního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště 
Olomouc, jehož součástí je nově zrekonstruovaná bu-
dova Pevnost poznání na adrese tř. 17. listopadu 939/7, 
Olomouc, jejímž vlastníkem je rovněž UP (dále jen 
„Pevnost poznání“).
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2. Pevnost poznání vznikla rekonstrukcí budovy bývalého 
velkého dělostřeleckého skladu v areálu Korunní pev-
nůstky v Olomouci na návštěvnické centrum UP, která 
proběhla v rámci realizace projektu „Pevnost poznání“ 
(reg. č. CZ 1.05/3.2.00/09.0171) financovaného v rámci 
Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. 

3. Pevnost poznání dávám do užívání Přírodovědecké fa-
kultě UP, a to za účelem provozování návštěvnického 
centra a science muzea Pevnost poznání a k provozo-
vání činností souvisejících s popularizací vědy a výzku-
mu.

        

II. Závěrečné ustanovení

Toto rozhodnutí rektora nabývá platnosti dnem jeho 
podpisu rektorem UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění 
na úřední desce UP, tj. druhým dnem od nabytí platnosti. 

V Olomouci dne 25. května 2015

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D., v. r.
rektor UP


