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Rozhodnutí rektora UP
o užívání budovy 

třída Svobody 671/8 – Vančurova 671/2
 v Olomouci

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 před-
pisů, a v souladu s čl. 41 Statutu Univerzity Palackého 
v Olomouci a se souhlasem Akademického senátu Uni-
verzity Palackého v Olomouci

vydávám toto rozhodnutí.

1. Univerzita Palackého v Olomouci (dále jen „UP“) je 
vlastníkem pozemku p. č. st. 852/1, zapsaného na LV 
č. 49 pro k. ú. Olomouc-město, obec Olomouc, u Ka-
tastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální 
pracoviště Olomouc, jehož součástí je budova bý-
valého děkanátu Lékařské fakulty UP a Fakulty zdra-
votnických věd UP na adrese třída Svobody 671/8 
a současně Vančurova 671/2, jejímž vlastníkem je 
rovněž UP (dále jen „Budova“).

2. Budovu dávám do užívání 
a. Filozofi cké fakultě UP (dále jen „FF UP“) v rozsa-

hu, v jakém je stavebně oddělená část Budovy pří-
stupná vchodem z třídy Svobody, a to za účelem 
provozování činnosti pedagogické, vědecké, vý-
zkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo dal-
ší tvůrčí činnosti, doplňkové činnosti a současně 
jako sídlo jednotlivých kateder a jiných součástí 
fakulty;

b. Správě kolejí a menz UP v rozsahu, v jakém je sta-
vebně oddělená část Budovy přístupná vchodem 
z Vančurovy ulice, a to za účelem provozování 
Ubytovny lektorů Vančurova.

3. Děkan FF UP je oprávněn si s ostatními součástmi UP 
(především s Cyrilometodějskou teologickou fakultou 
UP) sjednat prostřednictvím interních dohod pod-
mínky užívání vymezených částí stavebně oddělené 
části Budovy dané do užívání FF UP. 

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 13. června 2016

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


