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

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Bod programu č.: 21 
Směna pozemků v k.ú. Tuřany a v k.ú. Holásky 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu návrh … na dispozici s majetkem města, jehož předmětem je směna 

pozemku p.č. 2271 v k.ú. Holásky ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek p.č. 4145 

v k.ú. Tuřany ve vlastnictví žadatele, a dále zřízení věcného břemene chůze a jízdy k pozemkům 

p.č. 2269 a p.č. 2293 v k.ú. Holásky. 

 

Rada na své 67/VIII. schůzi pod bodem programu č. 18 doporučila Zastupitelstvu souhlasit se 

směnou pozemku p.č. 2271 v k.ú. Holásky ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek  

p.č. 4145 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví … a nesouhlasit se zřízením věcného břemene chůze a jízdy 

k pozemkům p.č. 2269 a p.č 2293 v k.ú. Holásky.  

 

Příloha: 

- návrh na dispozici s majetkem města 

- vyjádření OÚPR 

- mapa 4x 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno–Tuřany 

 

souhlasí 

 

se směnou pozemku p.č. 2271 v k.ú. Holásky ve vlastnictví statutárního města Brna za pozemek 

p.č. 4145 v k.ú. Tuřany ve vlastnictví … 

 

a nesouhlasí 

 

se zřízením věcného břemene chůze a jízdy k pozemkům p.č. 2269 a p.č 2293 v k.ú. Holásky. 

 

 

V Brně dne 21. 4. 2021 

 

 

Zpracoval:                   Předkládá: 

Mgr. Jiří Polák          Rada MČ Brno-Tuřany 

 

 















Magistrát města Brna 

Odbor územního plánování a rozvoje 
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VYŘIZUJE: Ing. arch. Tereza Kvapilová 
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Vyjádření k doplněné žádosti o směnu části pozemku par. č. 2271 v k. ú. Holásky za pozemek par. č. 

4145 v k. ú. Tuřany, obec Brno 

 

Vážená paní doktorko, 

 

Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen „OÚPR MMB“) od Vás dne 27. 1. 2021 

obdržel doplněnou žádost o vyjádření ke směně části pozemku (viz příloha) par. č. 2271 v k. ú. Holásky, obec 

Brno, který je ve vlastnictví statutárního města Brna, za pozemek par. č. 4145 v k. ú. Tuřany, obec Brno, který 

je ve vlastnictví Vašeho klienta.  

 

Upřesnění žádosti spočívá v tom, že Váš klient již nežádá směnu celého pozemku par. č. 2271 v k. ú. Holásky, 

nýbrž pouze jeho část (příp. části), která je dle platné a účinné územně plánovací dokumentace součástí 

plochy bydlení s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem plocha čistého bydlení (BC). 

K tomu OÚPR MMB sděluje, že případná budoucí výstavba na těchto částech pozemku bude muset odpovídat 

nejen regulativům vyplývajícím z Územního plánu města Brna (dále jen „ÚPmB“), ale i z podrobnější územně 

plánovací dokumentace, kterou je regulační plán „RP V Aleji, k.ú. Holásky“. Regulační plán je totiž dle ust. § 

61 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, závazný pro rozhodování v území.   

 

Pozemek par. č 4145 v k. ú. Tuřany, nabízený ke směně, je z hlediska ÚPmB zčásti součástí stavební 

návrhové plochy pro dopravu s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem tělesa dopravních 

staveb, rezervy ploch pro dopravu (DTA) a zčásti součástí nestavební-volné stabilizované plochy 

zemědělského půdního fondu. 

 

Pozemky nejsou dotčeny žádnou veřejně prospěšnou stavbou či veřejně prospěšným opatřením. 

 

V návrhu nového ÚPmB je pozemek par. č. 2271 v k. ú. Holásky součástí plochy bydlení, pozemek par. č. 

4145 v k. ú. Tuřany je zčásti součástí plochy dopravní infrastruktury a zčásti součástí plochy zemědělské. 



č.j.: MMB/0042221/2021/Kva 
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Závěr:  

OÚPR MMB nemá z územně plánovacího hlediska námitky ke směně části pozemku par. č. 2271 v k. ú. 

Holásky, obec Brno, která je dle územně plánovací dokumentace součástí plochy bydlení, za pozemek par. č. 

4145 v k. ú. Tuřany, obec Brno. 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Pavla Pannová 

vedoucí Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POČET PŘÍLOH: 00 

PŘÍLOHY: 

 

DORUČÍ SE: 

Žadatel 

1) JUDr. Markéta Němcová, advokát, Riegrova 1378/1, 612 00 Brno, DS khigsf4 

NA VĚDOMÍ: 

2) OÚPR MMB - Ing. arch. Kvapilová, Mgr. Myslivec 

3) spis - ul. V aleji 
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