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Oznámení pro Akademický senát Masarykovy univerzity v Brně 
 
Správní rada Masarykovy univerzity v Brně v korespondenčním hlasování, vyhlášeném 
v souladu s čl. 4 odst. 7 Statutu SR MU, ke dni 28. listopadu 2003 přijala usnesení 
v následujícím znění: 
 

1. Správní rada Masarykovy univerzity v Brně vydává podle § 15 odst. 1 písm. a) zákona  č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném 
znění, předchozí písemný souhlas k nabytí pozemku p. č. 1102/3 v k. ú. Veveří, který je zapsán na LV č. 5 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Brno – město, a k 
souvisejícím právním úkonům. Maximální cena, za kterou může Masarykova univerzita pozemek nabýt, je 557 060,– 
Kč. Údaj o maximální ceně nebude uveden v potvrzení o vydání předchozího písemného souhlasu. 
 2. Správní rada Masarykovy univerzity v Brně vydává podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, předchozí písemný souhlas ke zřízení věcného břemene  

• na pozemcích p. č. 1102/1 a 1103 v k. ú. Veveří, zapsaných na LV č. 13 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Brno – město, které jsou ve výlučném vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně, a ke zřízení věcného 
břemene na pozemku p. č. 1102/3 v k. ú. Veveří, zapsaném na LV č. 5 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Brno – město, v případě nabytí 
vlastnického práva Masarykovou univerzitou v Brně, 

• na stavbě č. p. 158 stojící na pozemku p. č. 1102/1 v k. ú. Veveří, zapsané na LV č. 13 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Brno – město, která je 
ve výlučném vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně. Věcné břemeno bude spočívat v oprávnění Jihomoravské energetiky, a. s., umístit a 

provozovat v objektu transformovny Právnické fakulty MU dvě vstupní pole (technologii 22 kV) a na pozemcích ve vlastnictví MU v Brně kabelovou smyčku VN 
(kabelový přívod) a v právu přístupu zaměstnanců JME, a. s., k této technologii a kabelovému přívodu. 
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