
Důvodová zpráva k žádosti o vydání předchozího písemného souhlasu SR s prodejem 
pozemků dotčených stavbou cyklistické stezky  
MU vedla několik roků s Magistrátem města Brna jednání o směně pozemků v areálu kolejí MU v Brně v k. ú. Stránice p. č. 417/2, 417/6, 416/2 a 422/6, které jsou ve vlastnictví 
statutárního města Brna, za pozemky ve vlastnictví MU v Brně (kromě dalších) p. č. 13/4 a 13/7 v k.ú. Jundrov. 
 Předmětem předchozího písemného souhlasu SR je souhla s prodejem pozemků ve vlastnictví 
MU v k.ú. Jundrov dotčených stavbou cyklistické stezky p. č. 13/4 (81m2) a 13/7 (5 m2) do vlastnictví města Brna, z úrovně Brněnských komunikací, a. s., za cenu dle znaleckého 
posudku č. 2484–3/2003 v celkové výši 40 420,- Kč.  
Majetkový odbor MMB dopisem ze 14. 4. 2003 sdělil, že Komise majetková RMB projednala návrh směny uvedených pozemků a doporučuje RMB a ZMB schválit směnu těchto pozemků 
s doplatkem ceny pozemků ve výši rozdílu zjištěných cen směňovaných pozemků, tj. ve výši 1 159 518,- Kč – dle znaleckého posudku. Tento rozdíl by zaplatila MU v Brně. 
 Rektor MU dopisem z 6. 6. 2003 požádal primátora města Brna o prominutí této částky a 
provedení bezúplatné směny. Primátor postoupil žádost znovu k projednání v Komisi majetkové RMB, v RMB a ZMB a informoval o tom rektora MU dopisem z 2. 7. 2003. 
 Komise majetková RMB žádost projednala a navrhla pronájem pozemků p. č. 417/2, 417/6, 
416/2 a 422/6 v k. ú. Stránice Masarykově univerzitě za nájemné ve výši 12 705,- Kč ročně s tím, že pozemky v k. ú. Jundrov p. č. 13/4 a 13/7 dotčené stavbou cyklistické stezky pak 
budou vypořádány do vlastnictví města z úrovně Brněnských komunikací, a. s. Předpokládaná cena je 40 420,- Kč. 
 Majetkový odbor MMB dopisem z 19. 8. 2003 sdělil, že Komise majetková RMB doporučila 
RMB schválit pronájem pozemků p. č. 417/2, 417/6, 416/2 a 422/6 v k.ú. Stránice Masarykově univerzitě za nájemné ve výši 12 705,- Kč ročně. Nájemné vychází z jednotkové 
ceny nájmu za zastavěné pozemky 20,- Kč/m2 a rok a za ostatní plochu 5,- Kč/m2 a rok.  
Po zvážení jednorázových i dlouhodobých provozních nákladů je návrh města Brna výhodný. Při navrženém ročním pronájmu 12 705,- Kč by bylo výše městem Brnem požadovaného 
doplatku ve výši 1 159 518,- Kč dosaženo za 91 roků.   
  
Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA kvestor MU 
 Brno 10. 12. 2003 
  
 Vyřizuje: Ing. Jaroslav Řehůřek, vedoucí TPÚ RMU 
  
  
 



 
 

Situační mapa (VŠ koleje na náměstí Míru 4 – červeně označeny pozemky MMB) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 


