
 
16/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 29. 4. 2021 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Bod programu č.: 18 
Směna pozemků v k.ú. Brněnské Ivanovice – Jahodová 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu žádost … o vyjádření ke směně částí pozemků p.č. 250/7 o výměře 

1.400 m2 a p.č. 249/1 o výměře 450 m2, oba v k.ú. Brněnské Ivanovice, které jsou ve vlastnictví 

statutárního města Brna, za pozemky p.č. 250/38 a p.č. 250/110, oba v k.ú. Brněnské Ivanovice, 

které jsou ve vlastnictví žadatele. 

 

Rada na své 67/VIII. schůzi pod bodem programu č. 15 doporučila Zastupitelstvu souhlasit se 

směnou částí pozemků p.č. 250/7 o výměře 1.400 m2 a p.č. 249/1 o výměře 450 m2, oba v k.ú. 

Brněnské Ivanovice, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, za pozemky p.č. 250/38 a 

p.č. 250/110, oba v k.ú. Brněnské Ivanovice, které jsou ve vlastnictví …. Dotčené části pozemků 

p.č. 250/7 o výměře 1.400 m2 a p.č. 249/1 o výměře 450 m2 jsou vyznačeny v mapách, které tvoří 

přílohu tohoto bodu.  

 

Příloha: 

- žádost 

- mapy s vyznačením dotčených částí – příloha usnesení 

- mapa 

 

 

Návrh usnesení: 

 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

 

souhlasí 

 

se směnou částí pozemků p.č. 250/7 o výměře 1.400 m2 a p.č. 249/1 o výměře 450 m2, oba v k.ú. 

Brněnské Ivanovice, které jsou ve vlastnictví statutárního města Brna, za pozemky p.č. 250/38 a 

p.č. 250/110, oba v k.ú. Brněnské Ivanovice, které jsou ve vlastnictví …. Dotčené části pozemků 

p.č. 250/7 o výměře 1.400 m2 a p.č. 249/1 o výměře 450 m2 jsou vyznačeny v mapách, které 

tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

 

V Brně dne 21. 4. 2021 

 

 

Zpracoval:                   Předkládá: 

Mgr. Jiří Polák          Rada MČ Brno-Tuřany 
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