
Informace z usnesení VIII. zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  
ze dne 16.03.2016 

 
1. Osová 2 – byt č. 19 – odůvodnění prodejní ceny nižší než ceny obvyklé 
  
Dle čl. 11 odst. w) Statutu města Brna je Zastupitelstvu MČ vyhrazeno schvalovat žádost  
o předchozí souhlas ZMB s převodem bytů a nebytových prostor vymezených v domech 
svěřených MČ, pozemku zastavěného domem s jednotkami a pozemku souvisejícího za cenu 
nižší než obvyklou či s jinou splatností kupní ceny před podpisem kupní smlouvy včetně jejího 
odůvodnění, 
 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje žádost o předchozí souhlas Zastupitelstva 
města Brna s převodem bytu č. 579/19 v bytovém domě na ulici Osová č. o. 2 za cenu 
339 402 Kč, tedy cenu nižší než obvyklou s tímto odůvodněním: 

1. Zastupitelstvo města Brna zrušilo svá usnesení ze dne 11. 10. 2011, kterými byl 
schválen záměr prodeje domů Osová 2,4, Osová 6, Osová 8 v MČ Brno – Starý 
Lískovec jako celků, a současně schválilo výjimku z Pravidel prodeje domů, bytů a 
nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků a souhlasilo s prodejem těchto 
domů dle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, ve znění pozdějších změn a doplňků, 
po jednotkách z úrovně MČ Brno – Starý Lískovec s tím, že nebytové jednotky v těchto 
domech zůstanou v majetku statutárního města Brna. 

2. Kupní ceny výše uvedených vymezených jednotek byly vypočteny způsobem 
stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně 
pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob – 
účinných od 1. 11. 2007, schválených Z5/008. zasedáním ZMB dne 4. 9. 2007 se 
změnou schválenou Z5/015. zasedáním ZMB dne 27. 5. 2008. Obvyklá cena 
jednotlivých vymezených jednotek za účelem převodu vlastnických práv byla stanovena 
Znaleckými posudky ve věci ocenění nemovitosti – bytu, které vypracoval ing. Jiří 
Ošlejšek, Roubalova 458/5b, 602 00 Brno. Z těchto obvyklých cen se stanovily ceny 
výchozí a ceny kupní. 

3. Při stanovení výchozích cen předmětných vymezených bytových jednotek využila 
městská část Brno – Starý Lískovec úpravu ceny dle čl. 6 odst. (4) Pravidel prodeje 
domů, bytů a nebytových prostor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města 
Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob. Odůvodněním této úpravy byl fakt, 
že nájemcům bytů v předmětných domech byla již ze strany Bytového odboru MMB 
zaslána nabídka k prodeji domů jako celků a městská část Brno – Starý Lískovec se 
zavázala dodržet stanovenou cenu obvyklou za prodej domu jako celku i v případě 
prodeje po vymezených bytových jednotkách. 

4. V bytovém domě na ulici Osová č. o. 2 zbývá doprodat pouze předmětnou bytovou 
jednotku.  

 
 
2. Odkoupení částí pozemků p. č. 1745/29  a p. č. 1745/5 pro komunikaci k ZŠ El. 
Přemyslovny 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s oslovením vlastníka pozemků p. č. 
1745/5 a 1745/29 oba k. ú. Starý Lískovec xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
xxxxxxx za účelem odkoupení části pozemku p. č. 1745/5 (p. č. 1745/100 podle GP č. 



1334/29/2014 - 89 m2) a části pozemku p. č. 1745/29 (p. č. 1745/101 podle GP č. 1334/29/2014 
– 9 m2) – celkem 98 m2.  
 
3. Koupě části pozemku p. č. 907/1 k. ú. Starý Lískovec  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 907/1 k. ú. 

Starý Lískovec o výměře cca 102 m2 ve vlastnictví Statutárního města Brna p. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx pro vybudování přístupu a vjezdu k pozemku p. č. 891 k. ú. Starý 

Lískovec. 

 
4. Vyjádření k využití předkupního práva na garáže v k. ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nemá zájem využít předkupního práva ve smyslu 
odst. 1 § 3056 zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů u staveb (garáží) jiných 
vlastníků na pozemcích ve vlastnictví SmB v k. ú. Starý Lískovec: 

při ul. U Hřiště: 
227, 228, 229, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 219, 220, 221, 222, 
224, 223, 225, 226, 243/2 a 243/3, 1666/12, 1666/13, 1666/14, 1666/15, 1666/16, 1666/17, 
1666/18, 1666/19, 1666/20, 1666/21, 2366/1, 2472/2, 2472/3, 2472/7, 2472/13, 2828/1  

při ul. Jemelkově 
2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 
2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191 

při ul. Kyjevské: 
2861, 2863, 2883, 2884 

při ul. Irkutské: 
1904 
 
5. Vyjádření ke směně pozemků k. ú. Starý Lískovec x Nový Lískovec – JAMAK s.r.o. 
  
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se směnou pozemků ve vlastnictví 

Společnosti JAMAK s.r.o., se sídlem Mateří 17, Brno, IČ 60747137, p. č.: 

1663/12 - 48 m2 - pod tělesem místní komunikace ul. Svážné 
1678/17 – 6 m2 - pod místní komunikací ul. Svážné 
1678/62 -  6 m2 – pod místní komunikací ul. Jihlavské 
1678/63 - 3 m2 – pod místní komunikací ul. Jihlavské   
1678/65 – část v šířce 1,5 m pro chodník 
1678/66 – část v šířce 1,5 m pro chodník, všechny k. ú. Starý Lískovec a  

2280/1 k. ú. Nový Lískovec – 2 m2 - pod tělesem místní komunikace ul. Svážné za 

pozemky ve vlastnictví Statutárního města Brna p. č.: 

2595/1 k. ú. Nový Lískovec – 78 m2 pod prodejnou ovoce a zeleniny 

1678/79 k. ú. Starý Lískovec – zmenšený o část, jež zůstane v majetku SmB, a to v šířce 
navazujících chodníků při ul. Jihlavské (min. 1,5 m) ve směru z centra do podchodu 
k tramvajové smyčce.  



 
6. Vyjádření k prodeji – pronájmu p. č. 744/6, 744/8 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s prodejem pozemků p. č. 744/6 a 744/8 oba 

k. ú. Starý Lískovec vlastníku přilehlých nemovitostí. 

 
7. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.12/2011, o regulaci 
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách za 
účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku, na území MČ Brno-Starý 
Lískovec ve znění pozdějších předpisů 
 
Zastupitelstvo MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí se změnou doplnění stávající přílohy 
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 ve znění pozdějších předpisů 
tak, že bude specifikace ulic upravena vyjmutím číslování a podmínky vyhlášky tak budou 
platné pro celé ulice. 
 
Ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna. 
 
8. Zpráva Finančního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za 
období XII./2015.–II./2016 
 
9. Spolufinancování projektu „Zateplení administrativní budovy Oderská 4, Brno-Starý 
Lískovec“ 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec s o u h l a s í  se spolufinancováním projektu 
„Zateplení administrativní budovy Oderská 4, Brno-Starý Lískovec“ ze zdrojů MČ Brno-
Starý Lískovec ve výši 1 mil. Kč.  
 
10. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 


