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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. prodej pozemků:  

p. č. 1540/1 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m²   

p. č. 1541/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m²  

p. č. 1542/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m²  

p. č. 1543/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m²  

p. č. 1544/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m²  

p. č. 1545/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 m²  

p. č. 1546/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m²  

vše v k. ú. Medlánky, fyzickým osobám 

(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) 

 

2. prodej  pozemku p. č. 7065/2 ostatní plocha, zeleň o výměře 70 m² v k. ú. Židenice 
(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) 

 

3. prodej pozemku p. č. 59/11 ostatní plocha, dráha, o výměře 345 m² v k. ú. Horní Heršpice 

České republice – Správě železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 – 

Nové Město, 110 00, IČO:70994234 
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 Mgr. Kutá, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 209, tel. 

542173543, e-mail: kuta.drahomira@brno.cz) 

 

4. prodej části pozemku p. č. 823/3, která je oddělena geometrickým plánem č. 1245-506/2016 

ze dne 11.05.2016 a nově označena jako pozemek p. č. 823/6 o výměře 754 m², v k. ú. 

Přízřenice České republice – Správě železnic, státní organizaci, se sídlem Dlážděná 1003/7, 

Praha 1 – Nové Město, 110 00, IČO:70994234 
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(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 Mgr. Kutá, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 209, tel. 

542173543, e-mail: kuta.drahomira@brno.cz) 
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5. prodej: 

- pozemku p. č. 3597/27, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 131 m²  

- části pozemku p. č. 3597/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře cca 550 m², 

oba v k. ú. Řečkovice 

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

 Mgr. Vinterová, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,  

dv. 2587, tel. 542173165, e-mail: vinterova.petra@brno.cz) 

 

mailto:vinterova.petra@brno.cz
mailto:vinterova.petra@brno.cz


  č.j. MMB/0151952/2021/Vich 

 

 

 

 

6 

 

6. pronájem pozemku p. č. 4215 ostatní plocha, zeleň o výměře 32 m², k. ú. Komín 
(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) 

 

 

 

7. prodej pozemků: 

- p. č. 633/2 ost. plocha, jiná plocha o výměře 154 m2  

- p. č. 633/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře  18 m2 

- p. č. 633/4 ost. plocha, jiná plocha o výměře 133 m2  

- p. č. 633/5 ost. plocha, jiná plocha o výměře 146 m2  

- p.č.  633/7 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 76 m2 

- p. č. 647    ost. plocha, jiná plocha o výměře 19 m2  

- p. č. 648    ost. plocha, jiná plocha o výměře 20 m2  

- p. č. 649/1 ost. plocha, jiná plocha o výměře 70 m2  

- p. č. 652/1 ost. plocha, jiná plocha o výměře 253 m2  

- p. č. 652/2 ost. plocha, jiná plocha o výměře   58 m2  

- p. č. 652/3 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 127 m2 

- p.č. 675/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 32 m2 

- část p. č. 679 zast. plocha a nádvoří o výměře 114 m2  (dle geometrického plánu č. 1299-

53/2021 jde o pozemek p.č. 679/2 o výměře 114 m2 ) 

- p. č. 681 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 34 m2  

vše v k.ú. Zábrdovice 

společnosti CERE Invest Edison Center s. r. o., IČO:27791483, se sídlem Václavské náměstí 

834/17, 110 00 Praha 1 s ohledem na uzavřené závazky s touto společností vyplývající ze 

smlouvy o nájmu pozemků, budoucí kupní smlouvy, budoucí smlouvy o zřízení věcných 

břemen a budoucí zástavní smlouvy č.0063101701340 ze dne 29.4.2010 ve znění dodatků  

č. 1-7 mezi statutárním městem Brnem, touto společností, společností Dopravní podnik 

města Brna, a.s., IČO: 25508881,  se sídlem  Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno  

a společností Technické sítě Brno, akciová společnost, IČO: 25512285, se sídlem Barvířská 

822/5, Zábrdovice, 602 00 Brno 
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(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 Mgr. Ráčková, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 217, tel. 

542173079, e-mail: rackova.irena@brno.cz) 
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8. prodej pozemků 

- části p. č. 523/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 4 m² 

- celé p. č. 528/5 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 215 m² 

oba v k. ú. Komárov, společnosti EG.D, a. s. (IČO: 280 85 400 

 

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

 Mgr. Bc. Frimmelová, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 

216,  tel. 542173085, e-mail: frimmelova.renata@brno.cz) 



  č.j. MMB/0151952/2021/Vich 

 

 

 

 

9 

9. prodej  části pozemku p. č. 2092/4 zahrada o výměře 70 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) 

 

10. směna částí pozemků: 

- p. č. 75/1, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 2.697 m² v k. ú. Holásky, která je 

oddělena geometrickým plánem č. 749-35/2021 ze dne 2. 3. 2021 a nově označena jako 

pozemek p. č. 75/6 o výměře 17 m² v k. ú. Holásky; 

- p. č. 75/3, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 43 m² v k. ú. Holásky, která je oddělena 

geometrickým plánem č. 749-35/2021 ze dne 2. 3. 2021 a označena jako pozemek p. č. 75/3 

díl "a" o výměře 18 m² v k. ú. Holásky; 

- p. č. 75/4, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 13 m² v k. ú. Holásky, která je oddělena 

geometrickým plánem č. 749-35/2021 ze dne 2. 3. 2021 a označena jako pozemek p. č. 75/3 

díl "d" o výměře 6 m² v k. ú. Holásky; 

ve vlastnictví statutárního města Brna  

za část pozemku p. č. 75/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 18 m² v k. ú. Holásky, která 

je oddělena geometrickým plánem č. 749-35/2021 ze dne 2. 3. 2021 a nově označena jako 

pozemek p. č. 75/7 o výměře 8 m² v k. ú. Holásky ve výlučném vlastnictví fyzické osoby 
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(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 Mgr. Vinterová, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno,  

dv. 2587, tel. 542173165, e-mail: vinterova.petra@brno.cz) 
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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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