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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  z  vlastnictví  statutárního  města  Brna   do  vlastnictví   České  republiky  

s  příslušností  hospodařit  s  majetkem státu pro  Ředitelství  silnic  a  dálnic  ČR na základě 

podmínek uzavřené Smlouvy o smlouvě budoucí kupní č. 6321072244  ze dne 9. 6. 2021, a to: 

- p. č. 3570/4 orná půda o výměře 6585 m2 

- p. č. 3571 orná půda o výměře 4239 m2 

- p. č. 3572 orná půda o výměře 17555 m2   

- p. č. 3583/22 orná půda o výměře 1132 m2  

- p. č. 3585/4 orná půda o výměře 6367 m2 

- p. č. 3586 orná půda o výměře 958 m2 

- p. č. 3613/4 orná půda o výměře 3238 m2   

- p. č. 3617 orná půda o výměře 9700 m2   

- p. č. 3625/2 orná půda o výměře 2559 m2 

- p. č. 3626/2 orná půda o výměře 1360 m2 

- p. č. 3627/2 orná půda o výměře 208 m2 

- p. č. 3629/2 orná půda o výměře 3100 m2 

- p. č. 3630/3 orná půda o výměře 2143 m2 

- p. č. 3630/4 orná půda o výměře 2143 m2 

- p. č. 3631/3 orná půda o výměře 7698 m2 

- p. č. 3642/2 orná půda o výměře 94 m2  

vše v k. ú. Tuřany 
(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) 

 

2. prodej pozemků 

- části p. č. 5/10 ostatní plocha, zeleň o výměře 604 m2 

- celé p. č. 5/11 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2  

- celé p. č. 5/12 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 

- celé p. č. 5/13 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 87 m2 

vše k. ú. Město Brno   

společnosti MAGNUM Mall, a.s. se sídlem Jakubská 121/1, Brno-město, 602 00 Brno, IČO: 

053 85 920 

mailto:frimmelova.renata@brno.cz
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(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) 
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3. prodej pozemku p.č. 433/3 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 11 m² v k.ú. Štýřice, 
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 Mgr. Halouzková, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 205, 

tel. 542173158, e-mail: halouzkova.veronika@brno.cz) 

4. směna pozemku p.č. 1187/4 orná půda o výměře 4.042 m2 v k.ú. Bohunice 
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 Mgr. Halouzková, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 205, 

tel. 542173158, e-mail: halouzkova.veronika@brno.cz) 

5. prodej  pozemku p. č. 15,  zastavěná  plocha  a  nádvoří,  o  výměře 432 m2, jehož součástí je 

stavba - objekt k  bydlení Bratislavská 268/80, v k. ú. Zábrdovice formou elektronické aukce 

zajišťované prostřednictvím společnosti NEUTRICS a.s., IČO: 25435795, se sídlem Štětkova 

1638/18, Nusle, 140 00 Praha za minimální kupní cenu 47.200.000 Kč odpovídající ceně 

obvyklé a za podmínky splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy 
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 Mgr. Navrátil, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 216, tel. 

542173041, e-mail: navratil.tomas@brno.cz) 

6. prodej pozemku p. č. 7092/3, zahrada, o výměře 316 m2, v k. ú. Židenice 
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 Mgr. Navrátil, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 216, tel. 

542173041, e-mail: navratil.tomas@brno.cz) 

7. zpeněžení pozemku p. č. 1086, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 301 m2, jehož součásti 

je stavba - budova Vranovská č. or. 12,  č. pop. 309,  způsob využití objekt k bydlení, v k. ú. 

Zábrdovice  formou  veřejné  elektronické  dobrovolné  dražby  dle  zákona  č. 26/2000 Sb.,  

o  veřejných  dražbách,  v   platném  znění,  zajišťované  prostřednictvím  společnosti  CD 

CENTRUM COMS, a.s., IČO: 07379161, se sídlem Veselá 199/5, Brno-město, 602 00 Brno  

s tím,  že  nejnižší  podání  bude  stanoveno  za  cenu  v místě  a  čase  obvyklou na základě 

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

 Mgr. Navrátil, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 216, tel. 

542173041, e-mail: navratil.tomas@brno.cz) 

8. prodej pozemku p.č. 363/2 zahrada o výměře 24 m2  v k.ú. Slatina 
(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) 

9. prodej pozemku p.č. 689 zahrada o výměře 136 m2 v k.ú. Tuřany 
(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. prodej pozemku p. č. pozemku p. č. 1543/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2  

k. ú. Medlánky 
(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) 

 

11. propachtování  

• pozemku p.č. 7569/10   zastavěná plocha a nádvoří o výměře 16 m2 

• části pozemku p.č. 7569/6 zahrada o výměře 106 m2 

• části pozemku p.č. 7569/11 zahrada o výměře 398 m2 

 v k.ú. Židenice 

mailto:svancerova.katerina@brno.cz
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(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) 

12. pronájem  části  pozemku p. č.  1684/18 – ostatní plocha  o  výměře 35 m2 (celková výměra 

14384 m2)  k. ú.Starý Lískovec 
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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) 

 

13. směna pozemků 

• p.č. 2714/6 orná půda o výměře 5214 m2, který vznikne rozdělením pozemku p.č. 2714 

orná půda o výměře 238492 m2 v k.ú. Chrlice na základě geometrického plánu č. 2302-

382/2021 (geometrický plán) 

• p.č. 4265/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 32 m2, který vznikne 

rozdělením pozemku p.č. 4265 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2079 m2 

v k.ú. Chrlice na základě geometrického plánu, 

      ve vlastnictví statutárního města Brna 

      za pozemky  

• p.č. 811 orná půda o výměře 148 m2 

• p.č. 812/1 orná půda o výměře 1505 m2 

• p.č. 1236/24 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 59 m2 

• p.č. 1236/27 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 174 m2 

• p.č. 1236/39 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 343 m2 

• p.č. 1236/51 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 442 m2 

• p.č. 1236/60 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 64 m2 

• p.č. 1236/72 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 90 m2, 

      v k.ú. Chrlice ve vlastnictví fyzické osoby 

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

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

207, tel. 542173178, e-mail: scherhauferova.marianna@brno.cz) 

 

 

 

mailto:svancerova.katerina@brno.cz
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14. prodej 

- tří částí pozemku p.č. 2478/19 ostatní plocha, zeleň o celkové výměře 9 m2 (2 m2 + 5 m2  

+ 2 m2) 

- části pozemku p.č. 2478/20 ostatní plocha, zeleň o výměře 2 m2,  

vše k.ú. Starý Lískovec 

 
(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) 

 

 

15. směna  části  pozemku p.č. 266/1  ostatní plocha,  ostatní  komunikace  o  výměře 3 m2, k.ú. 

Bystrc, ve vlastnictví statutárního města Brna 

za  

část pozemku p.č. 213 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 4 m2, k.ú. Bystrc, ve vlastnictví 

žadatelů 

mailto:rehorova.sona@brno.cz
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(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) 

 

mailto:rehorova.sona@brno.cz
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16. směna části prodeje části pozemku p.č. 3882/1 zahrada o výměře 151 m2 v k.ú. Řečkovice 
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(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 Mgr. Zapletalová, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 211, 

tel. 524173167,  e-mail: zapletalova. zuzana@brno.cz) 

 

17. prodej pozemků: 

- části p.č. 1420/1 lesní pozemek o výměře 6 m2 , 

- p.č. 1420/16 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 6 m2, 

vše v k.ú. Pisárky 

  

mailto:zuzana@brno.cz
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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) 

 

18. prodej pozemků:  

• část p.č. 2700/5 orná půda o výměře 305 m2, oddělená geometrickým plánem  

č. 3938274/2021 a nově označená jako pozemek p.č. 2700/88 

• část p.č. 2700/11 orná půda o výměře 2168 m2, oddělená geometrickým plánem  

č. 3938274/2021 a nově označená jako pozemek p.č. 2700/89 

       vše v k.ú. Kuřim 

 

mailto:rackova.irena@brno.cz
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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) 

19. směna části pozemku p. č. 3173 zahrada o výměře 1534 m² v k. ú. Bosonohy 

 
(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) 

mailto:rackova.irena@brno.cz
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20. směna části pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p. č. 1197/60 ostatní plocha, 

jiná plocha o výměře 2020 m2 v k. ú. Bohunice 

za spoluvlastnické podíly  o  velikosti  id.  2/3  ve  vlastnictví  společnosti FIRESTA-Fišer, 

rekonstrukce, stavby a.s. (IČO: 253 17 628,  sídlo: Mlýnská  388/68,  Trnitá, 602 00 Brno) 

k pozemkům 

-  p. č. 1331/207 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 563 m2 

-  p. č. 1331/210 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 362 m2 

-  p. č. 1331/211 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 187 m2 

-  p. č. 1331/213 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 378 m2 

-  p. č. 1331/217 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 34 m2 

-  p. č. 1331/225 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 434 m2 

-  p. č. 1331/227 ostatní plocha, zeleň o výměře 16 m2 

vše v k. ú. Bohunice 

 
(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) 
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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: 


		2022-06-03T07:44:30+0200
	Mgr. Dagmar Baborovská c94525d676301ab0bb51be275123586de720a97e




