
 
Důvodová zpráva k žádosti o vydání předchozího písemného souhlasu SR s úplatným 
nabytím pozemků v k. ú. Komárov 
  
M asarykova univerzita v Brně je vlastníkem nemovitosti „Stavařov“, p. č. 1625 v k. ú. Komárov (koleje Komárov III). Koleje se nacházejí uvnitř areálu Odborného učiliště a 
praktické školy (OU). MU však nemá možnost trvale využívat stávající příjezdovou komunikaci v areálu z důvodu zvýšeného pohybu posluchačů z OU, Lomená 44. Požadavek 
OU je oddělit oplocením areál učiliště od našich kolejí. Tím bude zamezeno příjezdu ke kolejím. 
 Proto byl zpracován investiční záměr na zřízení příjezdu a zpevněné plochy pro parkoviště 
Lomená 48. V roce 2000 požádala MU Magistrát města Brna o odkoupení pozemků 343/2, 344/4 a 214/10 dle odd. GP č. 550-14/2002 pro vybudování obslužné komunikace a 
parkoviště.V roce 2002 zastupitelstvo však žádost odložilo kvůli občanským iniciativám obyvatel Komárova a kvůli nesouhlasu městské části.  
 Dne 18. 3. 2003 však zastupitelstvo MČ Brno-jih znovu projednalo odprodej pozemků a 
revokovalo své původní usnesení. Na základě jednání bylo dosaženo souhlasu ZMČ Brno-jih s odprodejem pozemků Masarykově univerzitě. Zastupitelstvo města Brna schválilo prodej 
předmětných pozemků Masarykově univerzitě v Brně na svém zasedání dne 2. 9. 2003 (Z4/009, bod č. 41) za cenu 819 353,– Kč a MMB již předložil Masarykově univerzitě návrh 
kupní smlouvy.  
Předmětem předchozího písemného souhlasu SR je souhlas s tím, že Masarykova univerzita  v Brně odkoupí část pozemku p. č. 343 dle odd. GP č. 550-14/2002 p. č. 343/2 o výměře 2 m2, 
pozemku p. č. 344/4 o výměře 26 m2 a část pozemku p. č. 214/3 dle odd. GP č. 550-14/2002 p. č. 214/10 o výměře 1157 m2 vše v k.ú. Komárov od Statutárního města Brna. 
 Odkup pozemku zajistí MU trvalý a bezkonfliktní přístup ke kolejím po vlastním pozemku, 
tak jak toto bylo uvažováno v původním investičním záměru. Ustanou problémy s přístupem přes Odborné učiliště a parkovací plochy se během akademického roku využijí pro studenty, 
vyučující, případně hosty ubytované na kolejích.  
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