
   V Brně dne 24. března 2003 
 
Správní rada Masarykovy univerzity v Brně na svém zasedání dne 21. března 2003 přijala 
usnesení v následujícím znění: 
 

1. Správní rada Masarykovy univerzity v Brně vydává předchozí písemný souhlas podle  
§ 15 odst. 1 a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, s převodem objektů ve vlastnictví Fakultní nemocnice Brno  
Sklad ocelový S1 na pozemku 1331/62 k. ú. Bohunice a 1681/41 k. ú. St. Lískovec  Sklad ocelový S2 na pozemku 1331/63 k. ú. Bohunice a 1681/40 k. ú. St. Lískovec 
Sklad ocelový S3 na pozemku 1331/64 k. ú. Bohunice a 1681/39 k. ú. St. Lískovec Sklad ocelový S4 na pozemku 1331/65 k. ú. Bohunice a 1681/38 k. ú. St. Lískovec 
Sklad ocelový S5 na pozemku 1331/66 k. ú. Bohunice a 1681/37 k. ú. St. Lískovec Sklad ocelový S6 na pozemku 1331/67 k. ú. Bohunice a 1681/36 k. ú. St. Lískovec 
Pavilon Y na pozemku 1331/52 k. ú. Bohunice Pavilon X na pozemku 1331/53 k. ú. Bohunice 
Bolit 1 19 na pozemku 1331/54 k. ú. Bohunice Bolit 2 20 na pozemku 1331/55 k. ú. Bohunice 
Stanice výměníková 21 na pozemku 1331/56 k. ú. Bohunice Kotelna dočasná 22 na pozemku 1331/57 k. ú. Bohunice 
Sklad ocelový S7 na pozemku 1331/61 k. ú. Bohunice Sklad ocelový S8 na pozemku 1331/59 k. ú. Bohunice 
do vlastnictví Masarykovy univerzity v Brně a jejich následnou likvidací.  

2. Správní rada Masarykovy univerzity v Brně vydává předchozí písemný souhlas podle  
§ 15 odst. 1 a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, s převodem pozemků 

 

P. č. Celý n. část Charakter Orientační 
výměra m²  

1331/3 část vozovka 1000 
1331/5 celý vozovka a chodník 500 
1383/3 část chodník a zeleň 

LF 1000 
1331/26 celý chodník 10 
1331/25 část zeleň LF 250 
1331/31 část zeleň LF 10 
1298/3 část zeleň LF 250 
1298/4 celý chodník a 

parkoviště 100 
1331/29 celý chodník 10 
1298/2 celý vozovka 1000 
1331/30 část chodník 10 
 obci 
 a s převodem pozemků 
 

P. č. Celý n. část Charakter Orientační 
výměra m²  

1331/3 část zeleň uvnitř FN 100 



1331/3 část zeleň vně FN 500 
1331/30 část zeleň vně FN 150 
2885 celý komunikace 1820 
2886 celý zeleň / silniční 

ostrůvek                  76 
 Fakultní nemocnici Brno. 

 
3. Správní rada Masarykovy univerzity v Brně vydává předchozí písemný souhlas podle  § 15 odst. 1 a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, s nákupem nemovitostí, které 

jsou zapsané na LV č. 164 pro k. ú. Panská Lhota, obec Brtnice, okres Jihlava v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Jihlavě (objekt bydlení čp. 31 postavený na 
pozemku p. č. st. 45 zast. plocha, pozemek p. č. st. 45 zastavěná plocha o výměře  707 m², zemědělské hospodářské budovy postavené na pozemku p. č. st. 46 zast. 
plocha, pozemek p. č. st. 46 zastavěná plocha o výměře 247 m², pozemek p. č. 54/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 017 m² a pozemek p. č. 54/2 zahrada o výměře 
26 m², včetně všech součástí a příslušenství). 

 
4. Správní rada Masarykovy univerzity v Brně vydává předchozí písemný souhlas podle  § 15 odst. 1 a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, s bezúplatným převodem 

pozemku p. č. 1790/1, k. ú. Šlapanice, který je ve správě ÚP PF ČR Brno-venkov, z Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Masarykovy univerzity. 
 
 
 
 

       Petr Duchoň, 
        předseda Správní rady MU 


