
O L O M O U C K Ý   K R A J 
_________  Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc___________ 
č.j. 7457/2003 
 

 
DODATEK č. 3 

ke zřizovací listině  č. j. 4598/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 1, č.j.  
220/2003 ze dne 28. 11. 2002 a dodatku č. 2, č. j. 221/2003 ze dne 28. 11. 2002 

 
Olomoucký kraj v souladu s ustanovením § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 
písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) v platném znění vydává 
dodatek ke zřizovací listině pro příspěvkovou organizaci: 
 
Název: Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 
 
Sídlo: 787 01 Šumperk, Zemědělská 3 
 
Identifikační číslo:  00852384 
 
v tomto znění: 
Příloha ke zřizovací listině  č. j. 4598/2001 ze dne 21. 12. 2001 ve znění dodatku č. 
1, č.j.  220/2003 ze dne 28. 11. 2002 a dodatku č. 2, č. j. 221/2003 ze dne 28. 11. 
2002 se mění a doplňuje takto: 

 

část A) 2. Rozpis nemovitého majetku 
Do části „Pozemky“ se doplňuje následující nemovitost:  
 
Do části „Pozemky a stavby“ se doplňují  následující nemovitosti:  

 
Pozemky  a stavby 

 
parcelní číslo  výměra m2  druh pozemku  katastrální území 
st. 96/2  1079 m2  zast. plocha a nádvoří Dolní Temenice 
      zem.stavba 
st. 96/4                    5129 m2                  zast. plocha                       Dolní Temenice 
      zem. stavba 
  

Pozemky  
 

parcelní číslo  výměra m2  druh pozemku  katastrální území 
st. 224      89 m2  zast.plocha a nádvoří Dolní Temenice 
st. 631    134 m2  zast.plocha a nádvoří    Dolní Temenice 
st. 632    536 m2  zast.plocha a nádvoří Dolní Temenice 
st. 645    244 m2  zast.plocha a nádvoří Dolní Temenice 
st. 646    244 m2  zast.plocha a nádvoří Dolní Temenice 
900   1068 m2  ost.plocha   Dolní Temenice 
 



V ostatních částech zůstává zřizovací listina č.j. 4598/2001  ze dne 21. 12. 2001 ve 
znění dodatku č. 1, č.j. 220/2003 ze dne 28. 11. 2002 a dodatku č. 2, č. j. 221/2003 
ze dne 28. 11. 2002 beze změny. 

 
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje s účinností od 22. 5. 2003. 
 

 

V Olomouci dne 22. 5. 2003 

 

         hejtman Olomouckého kraje 

 


