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Obsah:  Rektor UP v souladu s článkem 41, odstavec 2 Statutu UP 
 a se souhlasem Akademického senátu UP dává novou 
 budovu na tř. 17. listopadu č. 12 v Olomouci do užívání 
 Přírodovědecké fakultě UP, a to k plnění úkolů ve vzdělávací, 
 vědecké, výzkumné vývojové a další tvůrčí činnosti.

Zpracoval:  Právního oddělení UP

Platnost:  dnem 18. června 2009 
Účinnost:  dnem 22. června 2009 

Oznámení o účinnosti nové normy obdrží podle stávajícího rozdělovníku: 
 rektor, prorektorky a prorektoři, kvestorka, kancléř, 
 děkanky a děkani fakult, tajemnice a tajemníci fakult,
 ředitelka SKM UP,
 vedoucí zaměstnanci  CVT UP, KUP, VUP, PS UP, VTP UP, 
  ASC UP, 
 vedoucí zaměstnanci  EO RUP a PMO RUP, ORV UP, 
  PTO UP, Archivu UP,
 Právní oddělení UP,
 Oddělení interního auditu a kontroly UP,
 Oddělení organizace a řízení UP.
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I. Základní ustanovení

Na základě § 19 zákona č. 111/1998 Sb., o vyso-
kých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů, a v souladu s článkem 41, odstavec 2 Statu-
tu Univerzity Palackého v Olomouci a se souhlasem 
Akademického senátu Univerzity Palackého v Olo-
mouci 

vydávám toto rozhodnutí:

novou budovu a přilehlé prostory na tř. 17. listopa-
du č.12 v Olomouci (dále jen „nová budova“), která 
je v majetku Univerzity Palackého v Olomouci (dále 
jen „UP“), dávám do užívání Přírodovědecké fakultě 
UP, a to k plnění úkolů ve vzdělávací, vědecké, vý-
zkumné vývojové a další tvůrčí činnosti.
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II. Prováděcí ustanovení

Dnem převzetí nové budovy hradí veškeré nákla-
dy na její provoz Přírodovědecká fakulta UP. 

III. Závěrečná ustanovení

Toto rozhodnutí nabývá platnosti dnem jeho pod-
pisu rektorem UP a účinnosti dnem jeho zveřejnění 
na oficiálních internetových stránkách UP, tj. druhým 
dnem od nabytí platnosti.

V Olomouci dne 18. června 2009

               Prof. RNDr. Lubomír Dvořák, CSc., v. r.
               rektor UP


