č.j. MMB/0509020/2021/Vich

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
- části p. č. 7877 zahrada o výměře 343 m2
- části p. č. 7878 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 64 m2
- části p. č. 7889/1 zahrada o výměře 1838 m2
vše v k. ú. Židenice

(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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2.

propachtování pozemků
- části p. č. 4407/45 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 173 m2
- části p. č. 7877 zahrada o výměře 2744 m2
- části p. č. 7878 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 196 m2
- části p. č. 7889/1 zahrada o výměře 537 m2
- části p. č. 7891 orná půda o výměře 1294 m2
vše v k. ú. Židenice
stávajícímu smluvnímu uživateli pozemků Základní organizací Českého zahrádkářského
svazu Brno Juliánov 1 (IČO: 605 53 588, sídlo Hromádkova 4020/22, Židenice, 636 00 Brno)

(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)

3.

prodej
části pozemku p. č. 2314/2 – ostatní plocha o výměře 18 m2 (celková výměra 18 m2),
části pozemku p. č. 2314/3 – ostatní plocha o výměře 8 m2 (celková výměra 72 m2),
části pozemku p. č. 2312/1 – ostatní plocha o výměře 3 m2 (celková výměra 170 m2),
části pozemku p. č. 2314/189 - ostatní plocha o výměře 23 m2 (celková výměra 27 m2),
to vše k.ú. Řečkovice
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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)

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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