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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 části pozemku p. č. 1688/106 ostatní plocha, zeleň o výměře 6 m², k. ú. Jundrov 

 
(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) 

 

2. prodej pozemku p. č. 3926 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 228 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) 
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3. prodej části pozemku p. č. 1262/230, oddělené GP č. 2008-101/2022 a v něm označené jako 

pozemek p. č. 1262/297 – ostatní plocha o výměře 4 m² k. ú. Soběšice 

 
(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) 
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4. prodej části pozemku p. č. 2147/2 – ostatní plocha o výměře 7 m² (celková výměře 1436 m²) 

k. ú. Kohoutovice 

 
(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) 

5. prodej spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku p. č. 2617/3 – zahrada 

o výměře 82 m²   k. ú. Bosonohy 
(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. pronájem pozemku p. č. 1064 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 24 m² k. ú. Obřany 
(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) 

 

7. prodej části pozemku p. č. 1185/1 zahrada o výměře 22 m² v k. ú. Brněnské Ivanovice 
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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) 

8. pronájem 

-  pozemku p. č. 9339 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1 163 m² 

-  pozemku p. č. 9340 zastavěná plocha a nádvoří o výměře    669 m² 

v k. ú. Líšeň 
(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. výpůjčka části pozemku p. č. 809/4 ostatní plocha, zeleň, o výměře 114 m², v k. ú. Staré 

Brno, Společně, o.p.s., se sídlem Mendlovo náměstí 907/1a, Staré Brno, 603 00 Brno, 

IČO:26976307 

 
(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) 

10. pronájem pozemků: 

- p. č. 424/1, ostatní plocha, manipulační plocha, o výměře 136 m² 

- p. č. 424/2, ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 53 m² 

oba v k. ú. Zábrdovice 
(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) 
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11. pronájem pozemků: 

- p. č. 3597/11, ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 817 m², 

- p. č.  3597/27, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 131 m², na kterém stojí stavba č. pop. 

1980, občanská vybavenost, 

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) 

 

12. pronájem části pozemku p. č. 2831/5, ostatní plocha, zeleň, o výměře 1.500 m² 

v k. ú. Černovice 

 
(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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13. prodej části pozemku p. č. 1690/1, v k. ú. Jundrov, označeného jako p. č. 1690/74 zahrada, 

o výměře 13 m² v k. ú. Jundrov, který vznikl oddělením z pozemku p. č. 1690/1  

v k. ú. Jundrov, a to na základě geometrického plánu č. 2164-303/2021, vyhotoveného 

společností MapKart s.r.o. 
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(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 Mgr. Piknová, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 256, tel. 

542173087, e-mail: piknova.dana@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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