
 
 
 
 
  
         Brno 27. března 2006          Č. j. 615/2006/RMU/I 
  
  
Oznámení pro Akademický senát Masarykovy univerzity  
 Správní rada Masarykovy univerzity na svém zasedání dne 24. března 2006 přijala usnesení 
v následujícím znění:  

1. Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, 
v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene spočívajícího v povinnosti strpět uložení plynovodu, vstup a vjezd 
za účelem provozování a oprav plynovodu na pozemcích p. č. 1789/1 a p. č. 1789/2 v katastrálním území Šlapanice u Brna v obci Šlapanice, zapsaných na LV č. 2793 pro 
toto katastrální území u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – venkov, odbor Židlochovice. Oprávněným z věcného břemene bude 
Jihomoravská plynárenská, a. s., se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 49970607. 

 2. Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením smluv o bezúplatném 
převodu nemovitostí ze správy Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Masarykovy univerzity jako veřejné vysoké školy. Na základě těchto smluv převede Pozemkový 
fond České republiky do vlastnictví Masarykovy univerzity pozemky p. č. 381/1, travnatý porost, v katastrálním území Nový Lískovec v obci Brno, p. č. 1331/91, 
ostatní plocha, v katastrálním území Bohunice v obci Brno, p. č. 1331/82, ostatní plocha, v katastrálním území Bohunice v obci Brno, p. č. 1331/92, ostatní plocha, 
v katastrálním území Bohunice v obci Brno a p. č. 1331/93, ostatní plocha, v katastrálním území Bohunice v obci Brno. Pozemky jsou zapsány na LV č. 10002 
pro uvedená katastrální území u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno – město. 

   
  
  
 



 
  
3. Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, 

v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s uzavřením směnné smlouvy mezi Masarykovou univerzitou a statutárním městem Brnem se sídlem Dominikánské 
nám. 1, Brno, PSČ 601 67, IČ 44992785. Na základě této smlouvy převede Masarykova univerzita statutárnímu městu Brno vlastnické právo k pozemkům 
v katastrálním území Bohunice v obci Brno zapsaným na LV č. 929 a k pozemkům v katastrálním území Starý Lískovec v obci Brno zapsaným na LV č. 1846 o celkové 
výměře 4 342 m2. Na základě této smlouvy Masarykova univerzita nabude od statutárního města Brna vlastnické právo k pozemkům v katastrálním území Bohunice 
v obci Brno zapsaným na LV č. 10001, k pozemku v katastrálním území Starý Lískovec v obci Brno zapsanému na LV č. 10001 a k pozemkům v katastrálním území 
Nový Lískovec v obci Brno zapsaným na LV č. 10001 o celkové výměře 2 364 m2. Všechny směňované nemovitosti jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro 
Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno – město. Žádná smluvní strana nebude mít nárok na doplatek. Úplný seznam směňovaných pozemků 
je uveden v příloze tohoto usnesení, která tvoří jeho nedílnou součást.  

4. Správní rada Masarykovy univerzity, v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, 
v platném znění, vydává předchozí písemný souhlas s nabytím pozemku  p. č. 1333/7 v k. ú. Bohunice v obci Brno, zapsaným na LV č. 10002 pro toto katastrální území u 
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj se sídlem v Brně, Katastrální pracoviště Brno – město. Správní rada Masarykovy univerzity souhlasí s účastí MU ve veřejné 
dražbě uvedeného pozemku, a to dle podmínek uvedených v platné dražební vyhlášce. MU je oprávněna za účelem nabytí pozemku činit všechny potřebné právní úkony. 

  
  
  
        MUDr. Alena Štětková, CSc.               předsedkyně SR MU 


