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STATUTÁRNÍ  MĚSTO  BRNO 
Majetkový odbor MMB 

 

 

Záměr obce prodat, směnit, darovat, pronajmout, propachtovat nebo vypůjčit  hmotnou 

nemovitou věc nebo právo stavby anebo je přenechat jako výprosu a záměr obce 

smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce 

 

 

V souladu s ustanovením § 39, odstavec 1, z.č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 

zveřejňujeme po dobu 15-ti dnů záměry statutárního města Brna 

 

 

1. umožnění přesahu stavby nad částí pozemku p.č.775 – ostatní plocha, ostatní komunikace,  

o výměře 12 m2 v k.ú. Ponava 

 

 

(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 JUDr. Řehořová, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 205, 

 tel. 542173459, e-mail: rehorova.sona@brno.cz) 
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2. prodej pozemku p.č. 3907 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 169 m2 v k. ú. Královo Pole 

(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

JUDr. Řehořová, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 205, 

 tel. 542173459, e-mail: rehorova.sona@brno.cz) 

3. prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. 3/8  na pozemcích p. č. 1517 a p. č. 1520   

k. ú. Řečkovice za dohodnutou kupní cenu ve výši 86 000,-- Kč a za podmínek kupní 

smlouvy 

(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 JUDr. Švancerová, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 208, 

tel. 542173078, e-mail: svancerova.katerina@brno.cz) 

4. prodej části pozemku p.č. 195/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 v k.ú. 

Žebětín 

 

 

(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 JUDr. Rutarová, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 252, 

 tel. 542173097, e-mail: rutarova.marcela@brno.cz) 

 

5. prodej části pozemku p. č. 2147/2 - ostatní plocha o výměře 9 m2 (celková výměře 1452 m2)  

a části pozemku p. č. 2147/21 – ostatní plocha o výměře 11 m2 (celková výměra 18 m2)  

to vše v k. ú. Kohoutovice 
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(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 JUDr. Švancerová, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 208, 

tel. 542173078, e-mail: svancerova.katerina@brno.cz) 

 

6. prodej části pozemku p.č. 2309 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 139 m2  

v k.ú. Černovice 

 
 

(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 JUDr. Rutarová, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 252, 

 tel. 542173097, e-mail: rutarova.marcela@brno.cz) 
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7. prodej části pozemku p.č. 4025/1 zahrada o výměře 21 m2, k.ú. Královo Pole 

 

 

(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 JUDr. Řehořová, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 205, 

 tel. 542173459, e-mail: rehorova.sona@brno.cz) 

 

8. pronájem pozemku p.č. 1840/21 ostatní plocha, zeleň o výměře 14 m2 v k.ú. Husovice 

(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 Mgr. Zapletalová, AK- JUDr. Hroza & Mgr. Zapletal, Arne Nováka 4, 602 00 Brno e-mail: 

zuzana.zapletalova@pravnici.org) 

 

9. směna částí pozemku p. č. 2147/2 – ostatní plocha o výměře 6 m2,  7 m2 a 3 m2  - ve 

Vyčíslení výměr zak. č.: 04/2017, zpracovaném MapKart s.r.o.  označené jako „díly C, D  

a E“ (celková výměra 1452 m2) a část pozemku p. č. 624 – ostatní plocha o výměře 4 m2 – 

v citovaném Vyčíslení výměr označená jako „díl I“(celková výměře 3000 m2) ve vlastnictví 

statutárního města Brna za  část pozemku p. č. 2147/25 – ostatní plocha o výměře 11 m2 – 

v citovaném  Vyčíslení výměr  označená jako „díl  K“ (celková výměra 70 m2)  a část 

pozemku p. č. 636  - zahrada o výměře 2 m2 – v citovaném Vyčíslení výměr označená jako 

„díl J“ (celková výměra 65 m2) to vše k. ú. Kohoutovice 
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(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 JUDr. Švancerová, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 208, 

tel. 542173078, e-mail: svancerova.katerina@brno.cz) 

 

Vyjádření a případné dotazy zasílejte na adresu pracovníka uvedeného pod příslušným bodem 

 

 

 

 

 

 

 
Mgr. Dagmar Baborovská 

vedoucí MO MMB 

  

Zveřejněno:  od: 

do: 
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