
O L O M O U C K Ý   K R A J 
_________Jeremenkova 40a, 779 00  Olomouc___________ 
č.j. 80/2004 

 

Dodatek č. 6 
ke zřizovací listině č. j. 935/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1, č. j. 
3607/2001 ze dne  28. 9.2001, dodatku č. 2, č. j. 5764/2001 ze dne 21. 12. 2001, 
dodatku č. 3, č. j. 4861 ze dne 1. 3. 2002, dodatku č. 4, č. j. 17212/2002 ze dne 

28. 11. 2002 a dodatku č. 5, č. j.  9797/2003 ze dne 19. 6. 2003 

 

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 průmyslová škola a Obchodní akademie, Uničov,   
 Školní 164 

 
Sídlo:   783 91 Uničov, Školní 164 
 

Identifikační číslo: 00601730 
 
v tomto znění: 
Příloha ke zřizovací listině č. j.  935/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve znění dodatku č. 1, 
č. j. 3607/2001 ze dne  28. 9.2001, dodatku č. 2, č. j. 5764/2001 ze dne 21. 12. 2001, 
dodatku č. 3, č. j. 4861 ze dne 1. 3. 2002, dodatku č. 4, č. j. 17212/2002 ze dne 28. 
11. 2002 a dodatku č. 5, č. j.  9797/2003 ze dne 19. 6. 2003 se mění a doplňuje 
takto: 
 
Část A) 2. Rozpis nemovitého majetku: 
Část „Pozemky a stavby“ se vypouští a nahrazuje následujícím zněním: 
 

Pozemky a stavby 
 

parcelní číslo        výměra m2      č. p.        druh pozemku                         katastrální území                   
st. 46 323          154    zastavěná plocha Uničov 
  objekt bydlení 
st. 47/1 240  zastavěná plocha Uničov 
    sklad 
st. 47/2   50  zastavěná plocha Uničov 
    garáž 
st. 62 4144 164 zastavěná plocha Uničov 
    občanská vybavenost 
st. 417/1 1397 178 zastavěná plocha Uničov 
    objekt bydlení 
st. 417/4  787 1171 zastavěná plocha Uničov 
    občanská vybavenost 



Z části „Pozemky“ se vypouští následující nemovitost: 
  

Pozemky 
 

parcelní číslo          výměra m2                            druh pozemku              katastrální území                   
47/1 240 zastavěná plocha, zbořeniště Uničov 

 
Doplňuje se část „Stavby“: 

Stavby 
 

parcelní číslo               č. p.        způsob využití                         katastrální území     
st. 66  občanská vybavenost Uničov 
  klubovna   

 
V ostatních částech zůstává zřizovací listina č. j. 935/2001 ze dne 29. 6. 2001 ve 
znění dodatku č. 1, č. j. 3607/2001 ze dne  28. 9.2001, dodatku č. 2, č. j. 5764/2001 
ze dne 21. 12. 2001, dodatku č. 3, č. j. 4861 ze dne 1. 3. 2002, dodatku č. 4, č. j. 
17212/2002 ze dne 28. 11. 2002 a dodatku č. 5, č. j.  9797/2003 ze dne 19. 6. 2003 
beze změny. 

 

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje s účinností od 18. 12. 2003. 

 

V Olomouci dne 18. 12. 2003 

 

        hejtman Olomouckého kraje 
 


