
 
12/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 3.9.2020 

_____________________________________________________________________________ 

 

Bod programu č.: 16 

Směna a nabytí pozemku p.č. 4264, k.ú. Tuřany 

 

Obsah : 

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost majetkového odboru MMB o vyjádření k návrhu směny 

části pozemku p.č. 4111 o výměře cca 5 054 m
2
 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví Statutárního města 

Brna za část pozemku p.č. 4264 v k.ú. Tuřany označenou dle geometrického plánu č. 1491-

18/2019 ze dne 23.7.2019 jako p.č. 4264/5, 4264/7, 4264/8, k.ú. Tuřany, o celkové výměře  

5 054 m
2
 (navrženo do směny), včetně nabytí zbývající části pozemku p.č. 4264, k.ú. Tuřany, 

ozn. dle předmětného GP jako pozemek p.č. 4264/6 o výměře 7 006 m
2
, k.ú. Tuřany (pro stavbu 

"Komunikační obchvat Tuřan"). Pozemek p.č. 4264 v k.ú. Tuřany je ve vlastnictví pana …. 

 

Rada na své 48/VIII. schůzi pod bodem programu 10. doporučuje Zastupitelstvu souhlasit: 

a) se směnou části pozemku p.č. 4111 o výměře cca 5 054 m
2
 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví 

Statutárního města Brna za část pozemku p.č. 4264 v k.ú. Tuřany označenou dle 

geometrického plánu č. 1491-18/2019 ze dne 23.7.2019 jako p.č. 4264/5, 4264/7, 

4264/8, k.ú. Tuřany, o celkové výměře 5 054 m
2
 (navrženo do směny), včetně nabytí 

zbývající části pozemku p.č. 4264, k.ú. Tuřany, ozn. dle předmětného GP jako 

pozemek p.č. 4264/6 o výměře 7 006 m
2
, k.ú. Tuřany (pro stavbu "Komunikační 

obchvat Tuřan"), 

b) se směnou části pozemku p.č. 4111 o výměře cca 5 054 m
2
 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví 

Statutárního města Brna za pozemek p.č. 4264 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví pana …. 

 

Příloha : 

- žádost 

- geometrický plán 

- mapa 

 

Návrh usnesení : 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

 

souhlasí 

 

a) se směnou části pozemku p.č. 4111 o výměře cca 5 054 m
2
 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví 

Statutárního města Brna za část pozemku p.č. 4264 v k.ú. Tuřany označenou dle 

geometrického plánu č. 1491-18/2019 ze dne 23.7.2019 jako p.č. 4264/5, 4264/7, 

4264/8, k.ú. Tuřany, o celkové výměře 5 054 m
2
 (navrženo do směny), včetně nabytí 

zbývající části pozemku p.č. 4264, k.ú. Tuřany, ozn. dle předmětného GP jako 

pozemek p.č. 4264/6 o výměře 7 006 m
2
, k.ú. Tuřany (pro stavbu "Komunikační 

obchvat Tuřan"), 

b) se směnou části pozemku p.č. 4111 o výměře cca 5 054 m
2
 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví 

Statutárního města Brna za pozemek p.č. 4264 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví pana …. 

 

V Brně dne 27.8.2020 

 

Zpracovala:         Předkládá: 

Ing. Jitka Streitová        Rada MČ Brno-Tuřany 
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