
  

SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI,  

ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 

 

Informace z usnesení 62. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 25.11.2020 
 
1. Změny katastrální hranice podle návrhu Katastrálního úřadu – vyjádření MČ 

 

Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
s návrhem na změnu katastrální hranice takto: 
 
1)Budovu s využitím - stavba občanského vybavení ve vlastnictví ČR s právem hospodaření 

pro Fakultní nemocnici Brno, která částečně stojí na pozemku p. č. 2874 k. ú. Starý 
Lískovec (dále SL) (350 m2)  a na pozemku p. č. 3137 k. ú. Bohunice (295 m2) v areálu 
evidovat napříště na pozemku v k. ú. SL, 

2) Budovu ve vlastnictví ČR s právem hospodaření pro Fakultní nemocnici Brno, která 
částečně stojí na pozemku p. č. 2876 k. ú. SL (15 535 m2) a pozemku p. č. 3140 k. ú. 
Bohunice (405 m2) s využitím zastavěná plocha a nádvoří obě části v areálu FNsP Bohunice 
evidovat napříště na pozemku v k. ú. SL, 

3) Budovu s využitím – garáž - s č.  p. 534, která částečně stojí na pozemku p. č. 1678/234 k. ú. SL 
(25 m2) a pozemku p. č. 2591/24 k. ú. Nový Lískovec (dále NL) (376 m2) oba ve vlastnictví ŽSD 
invest a. s. napříště evidovat na pozemku v k. ú. NL . 

    Rada MČ Brno - Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec 
nesouhlasit s návrhem na změnu katastrální hranice: 

 

Budovu s využitím - stavba občanského vybavení s č.  p. 770, která částečně stojí na pozemku 
p. č. 1681/69 k. ú. SL (7688 m2) a na pozemku p. č. 1333/1 k. ú. Bohunice (14 666 m2) obě ve 
vlastnictví PEC Campus Square s. r. o. (dále Campus) evidovat napříště na pozemku v k. ú. 
Bohunice a související opravou zákresu této budovy na pozemcích  p. č. 1680/8 (Campus), 
1680/14 (SmB), 1680/19 (SmB) a 1680/37 (SmB) všechny k. ú. SL a pozemcích p. č. 1333/30 
(Campus), 1333/18 (SmB) a 1333/54 (SmB) všechny k. ú. Bohunice. 
Ukládá OVš připravit materiál k projednání na zasedání zastupitelstva MČ, které se bude 
konat 9. 12. 2020.  
 
 
 
 


