
Dodatek č. 5 
zřizovací listiny Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace, 

se sídlem Olomouc, Lipenská 753/120, IČ 70960399, vydané Zastupitelstvem 
Olomouckého kraje dne 1. 3. 2002 ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 8. 2002, 

dodatku č. 3 ze dne 18. 12. 2003 a dodatku č. 4 ze dne 24. 6. 2004

V souladu s ust. § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a ust. § 35 odst. 2 písm. k) zákona 
č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schválilo 
Zastupitelstvo Olomouckého kraje tento dodatek, kterým se mění a doplňuje 
zřizovací listina Správy silnic Olomouckého kraje, příspěvkové organizace: 

Čl. I

1. v části V. Vymezení majetkových práv a povinností v bodě 8 zrušit poslední 
větu a nahradit ji následujícím textem:

„O těchto změnách příspěvková organizace informuje zřizovatele prostřednictvím 
odboru majetkového a právního Krajského úřadu Olomouckého kraje.“

2. v části V. Vymezení majetkových práv a povinností zrušit dosavadní bod 9 
a nahradit jej následujícím textem:

„9) Příspěvková organizace je oprávněna zřizovat věcná břemena na uložení 
inženýrských sítí a umístění místních a účelových komunikací na pozemcích v její 
správě. Příspěvková organizace je dále oprávněna zřizovat věcná břemena 
ke vstupu, vjezdu, průchodu a průjezdu přes pozemky a pozemní komunikace v její 
správě za účelem kontroly, údržby, oprav a odstranění inženýrských sítí a místních 
a účelových komunikací. Příspěvková organizace je rovněž oprávněna zřizovat 
věcná břemena na zřízení sjezdů a nájezdů z pozemních komunikací v její správě. 
Příspěvková organizace je dále oprávněna zřizovat práva odpovídající věcným 
břemenům ve prospěch Olomouckého kraje, týkající se uložení inženýrských sítí 
v její správě a umístění pozemních komunikací a opěrných zdí v její správě a vstupu, 
vjezdu, průchodu a průjezdu za účelem kontroly, údržby, oprav a odstranění 
inženýrských sítí, pozemních komunikací a opěrných zdí v její správě. Příspěvková 
organizace je povinna informovat zřizovatele prostřednictvím Odboru majetkového 
a právního Krajského úřadu Olomouckého kraje o uzavření smluv o zřízení věcného 
břemene do pěti dnů od jejich uzavření zasláním jednoho vyhotovení smlouvy, nebo 
její kopie.“

3. v části V. Vymezení majetkových práv a povinností v bodě 11 zrušit ustanovení 
písm. d) a nahradit jej následujícím textem:

„d) Příspěvková organizace je povinna prostřednictvím Odboru majetkového 
a právního Krajského úřadu Olomouckého kraje informovat zřizovatele o nakládání 
s majetkem zasláním jednoho vyhotovení, nebo kopie každé nájemní smlouvy 
a smlouvy o výpůjčce, jejichž předmětem je nemovitý majetek, a to do pěti dnů 
od jejich uzavření.“



4. v části V. Vymezení majetkových práv a povinností v bodě 12 zrušit ustanovení 
písm. d) a nahradit jej následujícím textem:

„d) Příspěvková organizace je povinna informovat o pronájmech a výpůjčkách 
majetku zřizovatele prostřednictvím Odboru majetkového a právního Krajského úřadu 
Olomouckého kraje zasláním jednoho vyhotovení nebo kopie každé nájemní smlouvy 
a smlouvy o výpůjčce, jejichž předmětem je nemovitý majetek, a to do pěti dnů 
od jejich uzavření.“

Čl. II

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho schválení Zastupitelstvem Olomouckého 
kraje s účinností od 27. 4. 2007.

V Olomouci dne 27. 4. 2007

                                                                                   RNDr. Ivan Kosatík   
                                                                              hejtman Olomouckého kraje




