
  Důvodová zpráva pro Správní radu Masarykovy univerzity v Brně 
 Žádost o vydání předchozího písemného souhlasu SR ve věci dražby pozemku p. č. 1102/3 v k. ú. Veveří, zapsaného na LV č. 5 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Brno – město  Masarykova univerzita obdržela dne 5. 11. 2003 od firmy BYTASEN spol. s r. o. oznámení  
o konání dražby pozemku p. č. 1102/3 v k.ú. Veveří, zapsaném na LV č. 5. Pozemek je ve vlastnictví TaZSmB, s. p., v likvidaci. Pozemek je částečně pod budovou Právnické fakulty 
MU v Brně. Další část pozemku (resp. zpevněnou plochu) na východní straně Právnické fakulty využívá MU v Brně i jako parkoviště a jednosměrnou komunikaci. Jedná se o jedinou 
komunikaci kolem budovy PrF. Přes tento pozemek povede přívod VN pro trafostanici PrF.  
Předmětem předchozího písemného souhlasu SR je vydání souhlasu s nabytím vlastnictví k pozemku p. č. 1102/3 v k.ú. Veveří, zapsaném na LV č. 5 v katastru nemovitostí u 
Katastrálního úřadu Brno – město, a se souvisejícími právními úkony.  Vzhledem k zajímavému místu v blízkosti přeplněného parkoviště na Šumavské ulici se dá 
předpokládat vydražení tohoto pozemku jiným zájemcem a následné problémy s budovou PrF, která na tomto pozemku částečně stojí, ale také s možností parkování u PrF a používáním 
komunikace.  
Dle přiložené Dražební vyhlášky vyvolávací cena pozemku p. č. 1102/3 o výměře 173 m2 činí 84 000,– Kč. Minimální příhoz je stanoven na 10 000,– Kč. Neučiní-li nikdo nejnižší podání 
84 000,– Kč, je licitátor oprávněn cenu snížit o 30 %, tj. zaokrouhleně na 59 000,– Kč. Dražitel je povinen zaplatit částku dosaženou v dražbě do 200 tis. Kč ihned po skončení 
dražby, od 200 do 500 tis. Kč do 10 dnů od skončení dražby.  
Dražební jistota činí 20 000,– Kč a je třeba ji složit na účet Bytasenu, dražební jistota musí být na účtu připsána nejpozději před zahájením dražby. Doklad o složení jistoty musí být 
dražebníkovi předložen před zahájením dražby při zápisu do dražby.  
Jedná se o naléhavý případ. MU tento pozemek potřebuje: nyní na pozemku, který není ve vlastnictví MU, stojí část budovy PrF, tj. jedná se o stavbu MU na pozemku jiného vlastníka. 
Také jde o komunikaci a parkoviště, které MU využívá. Přes tento pozemek bude veden mimojiné VN přívod pro transformační stanici PrF. Cena pozemku je 485,- Kč/m2, což je 
v dané lokalitě cena velice příznivá, neboť dle cenové mapy MmB má pozemek v oblasti budov Cheposu na Šumavské ul. hodnotu 3 220,- Kč/m2 (3 220 x 173 = 557 060,– Kč).  
Bez získání pozemku lze v budoucnu očekávat složité právní vztahy s případným novým majitelem pozemku.  
 Dražba se bude konat dne 5. 12. 2003 v Brně. 
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