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1. Dispozice s vymezenou obecní bytovou jednotkou č. 18 v bytovém domě na ulici Osová č. or. 6 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit 
s prodejem volné obecní vymezené bytové jednotky č. 593/18 v bytovém domě na ulici Osová, or. 
č. 6, postaveném na pozemku p. č. 2760, spoluvlastnického podílu na společných částech budovy 
č. p. 593, spoluvlastnického podílu na pozemku pod bytovým domem p. č.  2760 v k. ú. Starý 
Lískovec, v nabídkovém řízení zájemci, který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu 
obvyklou, s termínem splatnosti kupní ceny před podpisem kupní smlouvy a doporučuje 
Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec souhlasit se záměrem prodeje volné obecní vymezené 
bytové jednotky č. 593/18 v bytovém domě na ulici Osová, or. č. 6, postaveném na pozemku p. č. 
2760, spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č. p. 593, spoluvlastnického podílu 
na pozemku pod bytovým domem p. č.  2760 v k. ú. Starý Lískovec, v nabídkovém řízení zájemci, 
který nabídne nejvyšší kupní cenu, minimálně však cenu obvyklou, s termínem splatnosti kupní 
ceny před podpisem kupní smlouvy. 
 
2. Žádost o schválení použití znaku MČ Brno-Starý Lískovec    
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje využití znaku MČ Brno-Starý Lískovec na propagačních 
materiálech na akci Starolískovecká letní noc pořádanou organizací Orel jednota Brno-Starý 
Lískovec. 
 
3. Rozpočtové opatření č. XX - finanční vypořádání s městem za rok 2019 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje Zastupitelstvu MČ Brno-Starý Lískovec schválit 
rozpočtové opatření, které je přílohou tohoto bodu usnesení.   
  
4. Rozpočtové opatření č. XY - dotace zájmové organizaci Orel                                                     
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec doporučuje ZMČ Brno-Starý Lískovec  schválit rozpočtové opatření, 
které je přílohou tohoto bodu usnesení.   
 
5. Rozpočtové opatření č. 13 — vratka prostředků na došetřování technickoekonomických 
atributů                                           
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje RO č. 13, které je přílohou tohoto bodu usnesení a 
pověřuje vedoucí OFIN provedením rozpočtového opatření neprodleně. 
 

 
6. Námitky k novému Územnímu plánu města Brna                                      
 
Rada městské části Brno–Starý Lískovec:  
 

I. doporučuje  
zastupitelstvu nesouhlasit s návrhem nového Územního plánu města Brna v k.ú. Starý Lískovec a 
k.ú. Bohunice, tj. ve vymezení plochy změn bydlení B/v4, B/v2 (struktura zástavby volná, výška 
zástavby 2: 3-10m, 4: 9-22 m) a městská zeleň Z (územní specifikace viz příloha) a požadovat revizi 
návrhu grafické části Hlavního výkresu 2.1 nového Územního plánu města Brna spočívající pouze 
ve vymezení na plochu změn se způsobem využití městská zeleň Z. 
 

II. doporučuje  



   

zastupitelstvu nesouhlasit s návrhem nového Územního plánu města Brna, tj. ve vymezení plochy 
změn C/v7 (plochy smíšené obytné, struktura zástavby volná, výška zástavby 7: zóna pro umístění 
výškových staveb) (územní specifikace viz příloha) a požadovat revizi návrhu grafické části 
Hlavního výkresu 2.1 nového Územního plánu města Brna spočívající ve vymezení na plochu se 
způsobem využití C/v4 (plochy smíšené obytné, struktura zástavby volná, výška zástavby 4: 9-22 
m) a C/v7 (plochy smíšené obytné, struktura zástavby volná, výška zástavby 7: zóna pro umístění 
výškových staveb). 
 

III. doporučuje  
zastupitelstvu nesouhlasit s návrhem nového Územního plánu města Brna, tj. s Textovou částí 
podmínek využití stabilizovaných ploch bydlení B – hlavní využití pro bydlení. Je nutné požadovat 
doplnění / zpřesnění podmínky pro tento typ funkční plochy a to, že podmínkou hlavního způsobu 
využití stabilizované plochy pro bydlení B bude soulad s převládajícím způsobem využití okolní 
zástavby, tj. rodinný dům / bytový dům. 
 

IV. doporučuje  
zastupitelstvu nesouhlasit s návrhem nového Územního plánu města Brna, tj. ve vymezení plochy 
změn B/v5 (plochy bydlení, struktura zástavby volná, výška zástavby 5: 12-28 m) (územní 
specifikace viz příloha) a požadovat revizi návrhu grafické části Hlavního výkresu 2.1 nového 
Územního plánu města Brna spočívající ve vymezení části této plochy na plochu změn se 
způsobem využití komerční vybavenost W/v1 (výška úrovně zástavby 1: 3-10 m). 
 

V. doporučuje  
zastupitelstvu nesouhlasit s návrhem nového Územního plánu města Brna, tj. ve vymezení plochy 
změn W/v3 (plochy komerční vybavenosti, struktura zástavby volná, výška úrovně zástavby 3: 6-16 
m) (územní specifikace viz příloha), resp. požadovat revizi návrhu grafické části Hlavního výkresu 
2.1 nového Územního plánu města Brna spočívající ve vymezení na plochu W plochy komerční 
vybavenosti W/v1 (výška úrovně zástavby 1: 3-7 m). 
 
a ukládá vedoucí stavebního úřadu neprodleně zaslat usnesení Zastupitelstva městské části Brno, 
Brno-Starý Lískovec na Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 
Brno. 
 


