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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 pozemku p.č. 5348/28 zahrada o výměře 39 m2 v k.ú. Žabovřesky 
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 Mgr. Halouzková, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 205, tel. 

542173158, e-mail: halouzkova.veronika@brno.cz) 

 

2. prodej pozemků 

- p.č. 3910/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2 

- p.č. 3911/18 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 249 m2 

- p.č. 3911/19 ostatní plocha sportoviště a rekreační plocha o výměře 318 m2 

vše k.ú. Bystrc 
(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) 

 

3. pronájem 

- pozemku p.č. 5487 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2, 

- části pozemku p.č. 5491 ostatní plocha, neplodná půda o výměře 180 m2,  

oba k.ú. Bystrc 
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(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) 

 

4. prodej části pozemku p.č. 9229 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 12 m2,  

k.ú.  Židenice 

 

 
(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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5. prodej 

- části pozemku p.č. 7472 ostatní plocha, zeleň o výměře 6 m2 

- části pozemku p.č. 7475 ostatní plocha, zeleň o výměře 6 m2,  

oba k. ú. Bystrc 

 

 
(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) 

 

 

6. směna pozemku:  

• p.č. 1669/2 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 67 m2, v k.ú. Černovice 

ve vlastnictví statutárního města Brna 

za pozemek:  

• p.č. 1669/16 ostatní plocha, ostatní komunikace, o výměře 77 m2, v k.ú. Černovice 

       ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s tímto pozemkem pro Psychiatrickou 

nemocnici Brno, se sídlem Húskova 1123/2, Černovice, 618 00 Brno, IČO: 00160105 
(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) 

 

 

7. směna pozemku p. č. 998/2 ostatní plocha jiná plocha o výměře 2 m2 v k.ú. Ponava 
(informace o uvedeném záměru a dalším postupu i mapové podklady k nahlédnutí Vám poskytne 

 Mgr. Halouzková, Majetkový odbor Magistrátu města Brna, Malinovského nám. 3, 601 67 Brno, dv. 205, tel. 

542173158, e-mail: halouzkova.veronika@brno.cz) 
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8. prodej částí pozemku p. č. 1894/3 - zahrada o výměře 6 m2 a o výměře 36 m2 (celková 

výměra 166 m2) k. ú. Maloměřice 

 
 
(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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9. směna části pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna 

- p. č. 1749/8 ostatní plocha, zeleň o výměře 200 m² 

v k. ú. Komín 

za část pozemku ve vlastnictví fyzické osoby 

- p. č. 1749/6 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 240 m² 

v k. ú. Komín 

 

 
 
(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) 

mailto:frimmelova.renata@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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