
VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY 
 

 
 

 

USNESENÍ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
ze dne 20. dubna 2009 č. 470 

 
o využití vybraných objektů na území statutárního města Olomouc 

 
 
 
             Vláda 
 
             I. schvaluje ve smyslu usnesení vlády ze dne 10. prosince 2001 č. 1324,        
ke Statutu Vládní dislokační komise a o Zásadách postupu orgánů státní správy 
v otázkách dislokace, ve znění usnesení vlády ze dne 3. září 2003 č. 852 a usnesení 
vlády ze dne 1. února 2006 č. 107, majetkové změny a konečné dislokace u vybraných 
objektů na území statutárního města Olomouc tak, jak je uvedeno v příloze tohoto 
usnesení; 
 
            II. mění z důvodu veřejného zájmu usnesení vlády ze dne 19. června 2002       
č. 663, k využití administrativních budov v majetku státu, využívaných dosud      
okresními úřady a o změně usnesení vlády ze dne 29. května 2002 č. 551, o řešení   
aktuálních problémů Pardubického kraje, ve znění usnesení vlády ze dne 3. září 2003 
č. 852, usnesení vlády ze dne 14. ledna 2004 č. 46, usnesení vlády ze dne                  
21. dubna 2004 č. 385, usnesení vlády ze dne 2. června 2004 č. 547, usnesení vlády ze 
dne 15. září 2004 č. 892, usnesení vlády ze dne 21. září 2004 č. 916, usnesení   vlády 
ze dne 20. října 2004 č. 1007, usnesení vlády ze dne 24. listopadu 2004 č. 1168,    
usnesení vlády ze dne 13. dubna 2005 č. 428, usnesení vlády ze dne 17. srpna 2005     
č. 1010, usnesení vlády ze dne 17. srpna 2005 č. 1011, usnesení vlády ze dne             7. 
září 2005 č. 1138, usnesení vlády ze dne 2. listopadu 2005 č. 1406, usnesení vlády ze 
dne 23. listopadu č. 1523, usnesení vlády ze dne 17. května 2006 č. 577, usnesení vlá-
dy ze dne 24. května 2006 č. 622, usnesení vlády ze dne 7. června 2006 č. 687, usne-
sení vlády ze dne 14. června 2006 č. 737, usnesení vlády ze dne 3. července 2006 č. 
841, usnesení vlády ze dne 12. července 2006 č. 861, usnesení vlády ze dne           16. 
srpna 2006 č. 959, usnesení vlády ze dne 16. srpna 2006 č. 960, usnesení vlády ze dne 
16. srpna 2006 č. 974, usnesení vlády ze dne 30. listopadu 2006 č. 1355, usnesení vlá-
dy ze dne 3. ledna 2007 č. 14, usnesení vlády ze dne 12. března  2007 č. 240,      usne-
sení vlády ze dne 16. ledna 2008 č. 42, usnesení vlády ze dne 23. ledna 2008         
č. 70, usnesení vlády ze dne 26. března 2008 č. 297, usnesení vlády ze dne            
27. června 2008 č. 767, usnesení vlády ze dne 9. července 2008 č. 867, usnesení vlády 
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ze dne 20. srpna 2008 č. 1013, usnesení vlády ze dne 12. listopadu 2008 č. 1406, usne-
sení vlády ze dne 5. ledna 2009 č. 26, usnesení vlády ze dne 5. ledna 2009 č. 27, usne-
sení vlády ze dne 19. ledna 2009 č. 83, usnesení vlády ze dne 19. ledna 2009 č. 84 a 
usnesení vlády ze dne 2. března 2009 č. 225, tak, že se mění cílové dislokace, uvedené 
v příloze č. 2 uvedeného usnesení tak, jak je uvedeno v příloze tohoto usnesení; 
 
           III. ukládá 
 
                1. ministru financí  
 
                    a) zabezpečit do 31. prosince 2009 realizaci bodu I tohoto usnesení,  
 
                    b) uvolnit v průběhu roku 2009 z Vládní rozpočtové rezervy pro statutární 
město Olomouc finanční prostředky ve výši 8,773 mil. Kč na dořešení podmínek pro 
výkon státní správy vykonávané statutárním městem Olomouc s tím, že finanční     
prostředky budou podléhat režimu určenému pro poskytování účelových dotací 
v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších    
předpisů,  
 
                2. členům vlády spolupracovat s ministrem financí při realizaci bodu I        
tohoto usnesení. 
 
 
 
Provedou: 

členové vlády 
 
Na vědomí: 

primátor 
statutárního města Olomouc 
 
 

 Předseda vlády 
 Ing. Mirek Topolánek, v. r. 

  

  


