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Poskytnutí informací 

 

Vážená paní advokátko, 

 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), doručené na náš úřad dne 1. 

2. 2022, Vám zasíláme níže uvedené informace:  

 

a) o výši nájemného, za které pronajímala shora nadepsaná městská část v období od 1.1.2019 do 

současnosti pozemky pod stavbami jiných vlastníků určenými pro podnikatelské účely.  

 

b) o výši nájemného, za které pronajímala shora nadepsaná městská část v období od 1.1.2019 do 

současnosti pozemky pod stavbami jiných vlastníků určenými pro bytové účely.  

 

Požadované informace prosím sdělte za každý dílčí pronájem pozemku odpovídající uvedenému 

zadání s uvedením výměry pronajatého pozemku, způsobu využití stavby na pozemku stojící, výši 

nájemného za m2 a obdobím ve kterém byl pozemek za toto nájemné pronajat. 

 

a) MČ Brno-Tuřany eviduje tyto pozemky pod stavbami jiných vlastníků určenými pro podnikatelské 

účely, které byly v období od 1. 1. 2019 do současnosti pronajaty: 

- část pozemku p.č. 1474/1 v k.ú. Brněnské Ivanovice o výměře 92 m2, na které se nachází 

stáčírna vody, výše nájemného 72,- Kč/m2/rok, toto nájemné platí po celou dobu od 1. 1. 2019 

do současnosti; 

- pozemek p.č. 2100/8 v k.ú. Holásky o výměře 295 m2, na kterém se nachází zemědělská stavba, 

výše nájemného 20,- Kč/m2/rok, toto nájemné platí po celou dobu od 1. 1. 2019 do současnosti; 

- část pozemku p.č. 591/1 v k.ú. Tuřany o výměře 5 m2, na které se nachází novinový stánek, 

výše nájemného v roce 2019 částka 1111,2 Kč/m2/rok, v roce 2020 částka 1142,4 Kč/m2/rok, 

v roce 2021 částka 1179 Kč/m2/rok a v roce 2022 částka 1223,8 Kč/m2/rok; 

- část pozemku p.č. 681 o výměře 160 m2 (stavba nezapsaná v KN) a pozemky p.č. 683 o výměře 

832 m2 (zemědělská stavba), p.č. 684 o výměře 52 m2 (zemědělská stavba), p.č. 685 o výměře 

568 m2 (zemědělská stavba) a p.č. 687 o výměře 962 m2 (stavba pro výrobu a skladování), vše 

v k.ú. Dvorska, výše nájemného 20,- Kč/m2/rok, toto nájemné platí po celou dobu od 1. 1. 2019 

do současnosti; 

- část pozemku p.č. 1332/1 v k.ú. Tuřany o výměře 76 m2, na které se nachází restaurační 

zahrádka, výše nájemného 72,- Kč/m2/rok, toto nájemné platí po celou dobu od  

1. 1. 2019 do současnosti a část pozemku p.č. 1332/1 v k.ú. Tuřany o výměře 1 m2, na které se 

nachází stavba restaurace, výše nájemného 20,- Kč/m2/rok, toto nájemné platí od 25. 3. 2019 

do současnosti. 
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b) MČ Brno-Tuřany neeviduje žádný pozemek pod stavbou jiného vlastníka určenou pro bytové 

účely. 

 

 

S pozdravem 

   

 

 

Mgr. Jiří Polák 

tajemník 

ÚMČ Brno-Tuřany 

 


