
Informace z usnesení XIII. zastupitelstva MČ Brno-Starý Lískovec  
ze dne 29.03.2017 

 
 
 
1. Prodej vymezené bytové jednotky č. 593/11 v bytovém domě na ulici Osová č. p. 593, č 
. o.6  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje žádost městské části Brno-Starý Lískovec 
o předchozí souhlas zastupitelstva města Brna s převodem obecní vymezené jednotky č. 
593/11, v bytovém domě Osová č. o. 6 v Brně, v k. ú. Starý Lískovec, č. pop. 593, včetně 
příslušného spoluvlastnického podílu o velikosti 5970/130783 na společných částech domu č. 
pop. 593 stávajícím nájemcům manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za kupní cenu 
sjednanou způsobem stanoveným Pravidly prodeje domů, bytů a nebytových prostor v těchto 
domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob 
ve znění pozdějších změn a doplňků, které byly v době provedení nabídky v platnosti, nižší 
než obvyklou, ve výši 456.871 Kč.  
 
Odůvodnění: 
Nájemcům předmětné bytové jednotky manželům xxxxxxxxxxxxxxxxxx byla dne 22.05.2013 
zaslána nabídka ke koupi jednotky dle zákona č. 72/1994 Sb. V nabídce, jejíž text byl schválen 
zastupitelstvem městské části Brno-Starý Lískovec dne 29.04.2013, bylo mimo jiné uvedeno, 
že v akceptaci nabídky má nájemce prohlásit, že s ním není ze strany statutárního města Brna 
veden soudní spor ohledně předmětného bytu. Nájemci nabídku ke koupi v zákonné lhůtě 
akceptovali a uvedli, že ohledně nabízeného bytu je v současné době vedeno řízení u Městského 
soudu v Brně. Nájemci obdrželi dne 13.12.2011 výpověď nájmu předmětného bytu, domáhali 
se soudní cestou určení její neplatnosti a Krajský soud v Brně rozhodnutím ze dne 19.10.2016 
potvrdil rozsudek Městského soudu v Brně, že výpověď nájmu bytu je neplatná. Nájemci 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nyní žádají o prodej jednotky za podmínek původní nabídky. 
Městská část Brno – Starý Lískovec má zájem předmětnou vymezenou bytovou jednotku 
manželům xxxxxxxxxxxxx prodat za cenu uvedenou v 1. Nabídce na prodej bytové jednotky  
č. 593/11 v bytovém domě na ulici Osová č. o. 6 do vlastnictví (ve smyslu zákona  
č. 72/1994 Sb. v platném znění a dále Pravidel prodeje domů, bytů a nebytových prostor 
v těchto domech, včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických  
a fyzických osob v platném znění), kterou manželé xxxxxxxxxxxxx dne 29.08.2013 
akceptovali. 
 
2. Směna pozemků p. č. 977/1 a 977/5  
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje zastupitelstvu MČ vyjádřit souhlasné stanovisko 
s navrhovanou směnou pozemků p. č. 977/1 a 977/5 k. ú. Starý Lískovec podle návrhu GP, 
kterou je přílohou zprávy a ukládá OVš postoupit toto stanovisko spolu s žádostí 
xxxxxxxxxxxxxx majetkovému odboru MmB.  
 
3. Vyjádření k prodeji pozemku p. č. 663/2 díl B 
 
Zastupitelstvo MČ Brno – Starý Lískovec souhlasí s odprodejem pozemku ve vlastnictví 
Statutárního města Brna p. č. 663/2 díl B k. ú. Starý Lískovec o výměře 16 m2 do vlastnictví p. 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, vlastníkům sousedící zahrady rodinného domu na pozemku 
p. č. 666 k. ú. Starý Lískovec.  



 
 
4. Vyjádření k prodeji částí pozemků p. č. 2204/5, 2243, 2244, 2245 - SVJ Labská 
252/19, Brno 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s odprodejem částí pozemků p. č. 2204/5 
(45,2 m2), 2243 (16 m2), 2244 (16,2 m2) a 2245 (12,9 m2) SVJ Labská 252/19, Brno pouze 
v případě vydání kladného opatření stavebního úřadu ÚMČ Brno-Starý Lískovec k rozšíření 
plochy lodžií dotčeného domu. 
 
5. Vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 79/1  
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s prodejem části pozemku p. č. 79/1 k. ú. 
Starý Lískovec (2 m2) z vlastnictví statuárního města Brna do vlastnictví 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno. 

6. Prodej části p. č. 2402 - sklad Kurská  
 
Zastupitelstvo MČ Brno - Starý Lískovec souhlasí s odprodejem části (cca 28 m2) pozemku p. 
č. 2402 k. ú. Starý Lískovec  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Dotčená část pozemku bude 
zastavěna přístavbou skladu bez časového omezení k hlavní stavbě na pozemku p. č. 2396/2 k. 
ú. Starý Lískovec, jež je ve vlastnictví jmenovaného.   
 
7. Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p. č. 2328/1 k. ú. Starý Lískovec 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec nesouhlasí s odprodejem části pozemku ve vlastnictví 
Statutárního města Brna p. č. 2328/1 k. ú. Starý Lískovec o výměře 30 m2 do vlastnictví panu 
xxxxxxxxxxxxxxxx, Brno, k provozování letní zahrádky u vinotéky na ul. U Hřiště 400/21, 
Brno.  
 
8.  Nabytí pozemku p. č. 2417/9 do majetku statutárního města Brna 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec zastoupenou starostou p. Mgr. Vladanem 
Krásným a paní xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno na odkoupení pozemku p. č. 
2417/9 - 683 m2 k. ú. Starý Lískovec, za cenu ve výši 304.720 Kč podle znaleckého posudku č. 
614-47/2016, zhotoveného znalcem Ing. Pavlem Bílým.  
Kupní smlouva bude s paní xxxxxxxxxxxxxxxxx uzavřena, jakmile bude předkupní právo pro 
veřejně prospěšnou stavbu VPS B/4 a VPS B/6 v souladu s ustanovením § 101 odst. 8 
stavebního zákona pro Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 
vymazáno z katastru nemovitostí. 
 
Návrh kupní smlouvy je přílohou zprávy.  
 
9. Provedení změn v příloze obecně závažné vyhlášky statutárního města Brna (dále 
jen OZV) č. 21/2011, ve znění OZV č. 2/2013, č. 14/2013 a 9/2015, kterou se stanovují 
podmínky pro spalování suchých rostlinných materiálů ve statutárním městě Brně 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje: Městská část Brno-Starý Lískovec 
nepožaduje provedení změn v příloze k OZV č. 21/2011, v platném znění, a podmínky pro 



spalování suchých rostlinných materiálů pro MČ Brno-Starý Lískovec ovedené v příloze OZV 
č.21/2011, v platném znění, zůstávají i nadále v platnosti. 

 
10. Návrh OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV SMB č. 20/2001 (Statut města 
Brna) 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s návrhem OZV SMB, kterou se mění a doplňuje OZV 
SMB č. 20/2001 (Statut města Brna), která je přílohou tohoto bodu jednání a ukládá 
tajemníkovi úřadu neprodleně zaslat stanovisko Organizačnímu odboru MMB.  
 
11. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna o nočním klidu 
 
Zastupitelstvo  MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s navrženými výjimečnými událostmi 
konanými v MČ Brno-Starý Lískovec  
 

1) Starolískovecké mladé hody, doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hod. 
2) Letní noc, doba nočního klidu se vymezuje od  02:00 do 06:00 hod. 
3) Starolískovecké vinobraní, doba nočního klidu se vymezuje od 02:00 do 06:00 hod. 

 
a ukládá OSŠK seznámit s tímto usnesením Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna. 
 
 
12. 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 stávajícím zněním  přílohy obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Brna č. 12/2011 ve znění pozdějších předpisů, o regulaci 
veřejné produkce hudby v pohostinských zařízeních a restauračních zahrádkách a ukládá 
OSŠK seznámit s tímto usnesením Odbor vnitřních věcí Magistrátu města Brna. 
 
13. Zpráva Kontrolního výboru 
 
ZMČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru. 

14. Zpráva Finančního výboru 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí zprávu Finančního výboru za 
období XII./2016.–III./2017. 
 
15. Různé, diskuse, dotazy, vystoupení občanů 
 
Zastupitelé obdrželi požadovanou písemnou zprávu o úkonech MČ provedených v souvislosti 
s výpovědí nájmu bytu Osová č.6. Vzhledem k tomu, že zpráva obsahuje osobní údaje, nebyla 
veřejně projednávána a je určena pouze pro potřeby členů ZMČ. 
 
 
 
 


