Rada města Brna
Z8/37. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 5.4.2022

104. Nabídka předkupního práva ke stavbě bez č.p./č.e., způsob
využití garáž, postavené na pozemcích p.č. 397/27 a p.č. 3863/73,
vše v k.ú. Královo Pole
Anotace
Nabídka zákonného předkupního práva dle § 3056 NOZ ke stavbě garáže postavené menší částí na
pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna a větší částí na pozemku ve vlastnictví Českých drah,
a.s.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
doručenou dne 18.1.2022, na využití předkupního práva
1. bere na vědomí - nabídku
ve smyslu ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „NOZ“), ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, která je menší
částí postavená na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p.č. 397/27,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a větší částí na pozemku p.č.3863/73,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 ve vlastnictví společnosti České dráhy,
a.s., vše v k.ú. Královo Pole, za kupní cenu ve výši 400.000,- Kč, a za podmínek
doložené kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým a smlouvy o advokátní úschově
peněz a listin.
- skutečnost, že pokud je stavba umístěna na vícero pozemcích odlišných vlastníků,
tak dle platné právní úpravy svědčí předkupní právo přednostně vlastníkovi toho
pozemku, na němž je převážná část stavby postavená, tj. v tomto případě ve
prospěch společnosti České dráhy, a.s.
- skutečnost, že v případě uplatnění předkupního práva z úrovně statutárního města
Brna, by se stavba na základě odlišných vlastníků stavbou dotčených pozemků
nestala součástí pozemku, neboť by nedošlo ke sjednocení vlastnictví stavby a
vlastnictví stavbou dotčených pozemků ve prospěch jednoho vlastníka.
2. nesouhlasí

- s využitím předkupního práva statutárního města Brna ve smyslu ustanovení §
3056 NOZ, ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, která je menší částí
postavená na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p.č. 397/27, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a větší částí na pozemku p.č.3863/73, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 17 m2 ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., vše v
k.ú. Královo Pole, dle nabídky ze dne 18.1.2022.

Stanoviska
Materiál byl předložen k projednání RMB na schůzi R8/211, konané dne 30.3.2022.
Sestava vytvořena 28.3.2022 v 12:18
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Důvodová zpráva:
Úvod:
Předmětem předkládaného materiálu je nabídka
doručená dne 18.1.2022, na využití
předkupního práva ve smyslu ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném
znění (dále jen „NOZ“), ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, která je menší částí postavená
na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p.č. 397/27, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
2 m2 a větší částí na pozemku p.č.3863/73, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 ve vlastnictví
společnosti České dráhy, a.s., vše v k.ú. Královo Pole.
Nabídka předkupního práva:
Majetkový odbor MMB obdržel dne 18.1.2022 nabídku
na využití předkupního práva
ve smyslu ustanovení § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen
„NOZ“), ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, která je menší částí postavená na pozemku ve
vlastnictví statutárního města Brna p.č. 397/27, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m2 a větší částí
na pozemku p.č.3863/73, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2 ve vlastnictví společnosti České
dráhy, a.s., vše v k.ú. Královo Pole, za kupní cenu ve výši 400.000,- Kč, a za podmínek doložené
kupní smlouvy uzavřené s koupěchtivým a smlouvy o advokátní úschově peněz a listin.
Dle § 2143 NOZ povinnost prodávajícího nabídnout věc předkupníkovi ke koupi dospěje uzavřením
smlouvy s koupěchtivým.
Dle § 3056 zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), vlastník pozemku, na němž je
zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se
součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, má ke stavbě předkupní právo a vlastník
stavby má předkupní právo k pozemku. Na základě uvedeného ustanovení NOZ vzniklo ke dni 1. 1.
2014 statutárnímu městu Brnu, jakožto vlastníkovi výše uvedeného pozemku, předkupní právo
k budově, která je na tomto pozemku umístěna, a vlastníkům budovy vzniklo vůči statutárnímu městu
Brnu předkupní právo k pozemku, na kterém je budova umístěna.
Zákonná lhůta pro přijetí nabídky je tříměsíční s tím, že v případě využití nabídky je nutno v dané lhůtě
uhradit prodávajícímu kupní cenu (viz § 2148 NOZ) a v případě této nabídky uplyne k datu 18.4.2022.
Pozn.:
Předmětná stavba garáže je umístěna rovněž na pozemku jiného vlastníka (České dráhy, a.s.).
V takovýchto případech svědčí, dle platné právní úpravy obsažené v § 3059 NOZ, předkupní právo
přednostně vlastníkovi největšího pozemku dotčeného stavbou, tj. v tomto případě ve prospěch
společnosti České dráhy a.s.
Popis:
Výše specifikovaná stavba bez č.p./č.e., způsob využití garáž, je postavená na dvou pozemcích
odlišných vlastníků. Menší část zastavěného pozemku je ve vlastnictví statutárního města Brna na p.č.
397/27, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m 2, větší část zastavěného pozemku p.č. 3863/73,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2 je ve vlastnictví Českých drah, a.s., vše v k.ú. Královo
Pole.
Předmětná garáž je součástí hromadných řadových garáží, situovaných podél komunikace při ulici
Sportovní, v lokalitě garážového dvora u nádraží ČD Brno – Královo Pole.
Jedná se o starší řadovou prefabrikovanou garáž pro 1 osobní auto a stojí v řadové zástavbě dalších
garáží ve vlastnictví fyzických osob. České dráhy a.s. v této lokalitě jsou vlastníkem dalších pozemků
zastavěnými garážemi ve vlastnictví fyzických osob.
Předmětný pozemek je svěřen městské části Brno – Královo Pole.
Dle OÚPR MMB z hlediska platného Územního plánu města Brna (ÚPmB) je:
- pozemek p.č. 397/27 k.ú. Královo Pole součástí stavební návrhové plochy pro dopravu
s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem parkoviště typu „Park and Ride“
- pozemek p.č. 3863/73, k.ú. Královo Pole součástí stavební stabilizované plochy pro dopravu
s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem železniční doprava včetně zařízení
kontejnerové a kombinované dopravy a poštovního přepravního uzlu.
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Tyto plochy jsou určeny zejména pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy města.
Pozemky nejsou dotčeny žádnou veřejně prospěšnou stavbou ani veřejně prospěšným
opatřením.
Podle upraveného návrhu nového Územního plánu města Brna jsou výše uvedené pozemky
součástí plochy přestavby pro dopravní infrastrukturu.
Plochy přestavby jsou plochy vymezené ÚPmB ke změně stávající zástavby, k obnově nebo
opětovnému využití znehodnoceného území a plochy k rekonstrukčním a rekultivačním zásahům do
území.
Pozn.:
V letech 2017 – 2021 bylo v orgánech SMB projednáno celkem 10 nabídek předkupního práva ke
stavbám garáží z této lokality při ul. Sportovní:
Z toho v minulosti bylo šest prvních nabídek PP po sobě následujících ze strany statutárního města
Brna využito, avšak od měsíce října 2020 jsou všechny nabídky předkupního práva ke garážím z této
lokality nevyužívány.
Využité nabídky předkupního práva:
- ZMB na Z7/32. zasedání konaném dne 3.10.2017 souhlasilo s využitím předkupního práva
statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke
stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, stojící na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna
p.č. 203/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2 m 2 a na pozemku p.č. 3863/28 ve vlastnictví
Českých drah, a.s., zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m 2, oba pozemky v k.ú. Královo Pole.
ZMB schválilo úplatné nabytí této garáže z vlastnictví
o vlastnictví SMB, za kupní cenu
47.500,- Kč, se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě, před uzavřením kupní smlouvy a za podmínek
kupní smlouvy.
- ZMB na Z8/03. zasedání konaném dne 5.2.2019 souhlasilo s využitím předkupního práva statutárního
města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke stavbě bez
č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna, p.č.
5648, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m² v k.ú. Královo Pole, za kupní cenu 180.000,- Kč,
dle nabídky ze dne 19. 11. 2018. ZMB schválilo úplatné nabytí této garáže postavené na pozemku p.č.
5648, k.ú. Královo Pole, z vlastnictví spol. EPIGEN spol. s r.o. do vlastnictví statutárního města Brna,
za kupní cenu ve výši 180.000,- Kč, se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě, před uzavřením kupní
smlouvy a za podmínek kupní smlouvy.
- ZMB na Z8/07. zasedání konaném dne 18.6.2019 souhlasilo s využitím předkupního práva
statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke
stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města
Brna, p.č. 5503, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m² v k.ú. Královo Pole, za kupní cenu
225.000,- Kč, dle nabídky ze dne 1.4.2019. ZMB schválilo úplatné nabytí této garáže postavené na
pozemku p.č. 5503, k.ú. Královo Pole, z vlastnictví
do vlastnictví statutárního
města Brna, za kupní cenu ve výši 225.000,- Kč, se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě, před
uzavřením kupní smlouvy a za podmínek kupní smlouvy.
- ZMB na Z8/09. zasedání konaném dne 11.7.2019 souhlasilo s využitím předkupního práva
statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke
stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města
Brna, p.č. 401/26, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m² v k.ú. Královo Pole, za kupní cenu
250.000,- Kč, dle nabídky ze dne 1.4.2019. ZMB schválilo úplatné nabytí této garáže postavené na
pozemku p.č. 401/26, k.ú. Královo Pole, z vlastnictví pana
do vlastnictví statutárního města
Brna, za kupní cenu ve výši 250.000,- Kč, se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě, před uzavřením
kupní smlouvy a za podmínek kupní smlouvy.
- ZMB na Z8/18. zasedání konaném dne 16.6.2020 souhlasilo s využitím předkupního práva
statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke
stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města
Brna, p.č. 5659, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m² v k.ú. Královo Pole, za kupní cenu
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300.000,- Kč, dle nabídky ze dne 2.6.2020. ZMB schválilo úplatné nabytí této garáže postavené na
pozemku p.č. 5659, k.ú. Královo Pole, z vlastnictví
do vlastnictví statutárního města Brna,
za kupní cenu ve výši 300.000,- Kč, se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě, před uzavřením kupní
smlouvy a za podmínek kupní smlouvy.
- ZMB na Z8/20. zasedání konaném dne 6.10.2020 souhlasilo s využitím předkupního práva
statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke
stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města
Brna, p.č. 5452, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m² v k.ú. Královo Pole, za kupní cenu
229.900,- Kč, dle nabídky ze dne 27.7.2020. ZMB schválilo úplatné nabytí této garáže postavené na
pozemku p.č. 5659, k.ú. Královo Pole, z vlastnictví
do vlastnictví statutárního města
Brna, za kupní cenu ve výši 229.900,- Kč, se splatností v zákonné tříměsíční lhůtě, před uzavřením
kupní smlouvy a za podmínek kupní smlouvy.
Nevyužité nabídky předkupního práva:
- ZMB na Z8/22. zasedání konaném dne 8.12.2020 nesouhlasilo s využitím předkupního práva
statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke
stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města
Brna, p.č. 5652, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 21 m² v k.ú. Královo Pole, za kupní cenu
360.000,- Kč, dle nabídky ze dne 2.10.2020.
- ZMB na Z8/22. zasedání konaném dne 8.12.2020 nesouhlasilo s využitím předkupního práva
statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke
stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města
Brna, p.č. 401/10, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m² v k.ú. Královo Pole, za kupní cenu
360.000,- Kč, dle nabídky ze dne 26.10.2020.
- ZMB na Z8/31. zasedání konaném dne 7.9.2021 nesouhlasilo s využitím předkupního práva
statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke
stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města
Brna, p.č. 5498, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m² v k.ú. Královo Pole, za kupní cenu
350.000,- Kč, dle nabídky ze dne 21.6.2021.
- ZMB na Z8/33. zasedání konaném dne 9.11.2021 nesouhlasilo s využitím předkupního práva
statutárního města Brna dle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ke
stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, postavené na pozemku ve vlastnictví statutárního města
Brna, p.č. 401/29, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 18 m² v k.ú. Královo Pole, za kupní cenu
200.000,- Kč, dle nabídky ze dne 15.9.2021.
Cena:
Podle zjištění jde o starší řadovou prefabrikovanou garáž pro 1 osobní auto.
Realizované prodeje garáží bez pozemku v okolí:
rok 2020

ul. Sportovní, řadová garáž (SMB využilo PP)
ul. Sportovní, řadová garáž (SMB využilo PP)
ul. Sportovní, řadová garáž (SMB využilo PP)
ul. Sportovní, řadová garáž (SMB využilo PP)
rok 2021
ul. Sportovní, řadová garáž
ul. Sportovní, krajní řadová garáž
ul. Sportovní, řadová garáž
ul. Sportovní, řadová garáž
ul. Sportovní, řadová garáž

300.000,- Kč
229.900,- Kč
250.000,- Kč
280.000,- Kč
280.000,- Kč
360.000,- Kč
329.000,- Kč
350.000,- Kč
200.000,- Kč

S ohledem na realizované prodeje garáží v okolí leží kupní cena ve výši 400.000,- Kč nad intervalem
realizovaných cen. Kupní cenu nelze z cenového hlediska v rámci předkupního práva akceptovat.
Stanovisko MO MMB:
Předmětná stavba garáže je umístěna rovněž na pozemku jiného vlastníka (České dráhy, a.s.).
V takovýchto případech svědčí, dle platné právní úpravy obsažené v § 3059 NOZ, předkupní právo
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přednostně vlastníkovi největšího pozemku dotčeného stavbou, tj. v tomto případě ve prospěch
společnosti České dráhy a.s.
Ani v případě uplatnění předkupního práva z úrovně statutárního města Brna by se však stavba garáže
na základě odlišných vlastníků stavbou dotčených pozemků nestala součástí pozemku, neboť by
nedošlo ke sjednocení vlastnictví stavby a vlastnictví stavbou dotčených pozemků ve prospěch
jednoho vlastníka.
Využití předkupního práva by v tomto případě nebylo v souladu se záměrem zákonodárce, neboť by
nenastaly takové právní účinky, k jejichž naplnění byl tento právní institut zřízen.
Závěr:
V návaznosti na výše uvedené k této nabídce předkupního práva je orgánům statutárního města
Brna předkládán nyní tento návrh usnesení:
- nesouhlasit s využitím předkupního práva statutárního města Brna ve smyslu ustanovení §
3056 NOZ, ke stavbě bez č.p./č.e., způsob využití garáž, která je menší částí postavená na
pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna p.č. 397/27, zastavěná plocha a nádvoří o
výměře 2 m2 a větší částí na pozemku p.č.3863/73, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 17 m2
ve vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., vše v k.ú. Královo Pole, dle nabídky ze dne
18.1.2022.
a to na základě stanoviska Odboru dopravy MMB, s přihlédnutím k předchozímu stanovisku
Brněnských komunikací a.s., týkajícího se potřebnosti nabytí konkrétních garáží do vlastnictví
SMB z této lokality z hlediska záměru výstavby parkovacího domu, s přihlédnutím k právnímu
stanovisku MO MMB k využití PP a v neposlední řadě je nutné vzít na vědomí skutečnost, že
SMB přestalo od konce roku 2020 využívat všechny nabídky předkupního práva z této lokality.
Výkupem konkrétních garáží za účelem výstavby plánovaného parkovacího domu v lokalitě
Brno-Královo Pole nádraží je pověřena spol. Brněnské komunikace a.s.
Materiál nebyl z časových důvodů předložen k projednání Komisi majetkové RMB.
Materiál byl předložen k projednání RMB na schůzi R8/211, konané dne 30.3.2022.
Stanoviska dotčených orgánů:
Odbor územního plánování a rozvoje MMB
- vyjádření ze dne 25.1.2022:
Dle OÚPR MMB z hlediska platného Územního plánu města Brna (ÚPmB) je:
- pozemek p.č. 397/27 k.ú. Královo Pole součástí stavební návrhové plochy pro dopravu
s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem parkoviště typu „Park and Ride“
- pozemek p.č. 3863/73, k.ú. Královo Pole součástí stavební stabilizované plochy pro dopravu
s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem železniční doprava včetně zařízení
kontejnerové a kombinované dopravy a poštovního přepravního uzlu.
Tyto plochy jsou určeny zejména pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy města.
Pozemky nejsou dotčeny žádnou veřejně prospěšnou stavbou ani veřejně prospěšným
opatřením.
Podle upraveného návrhu nového Územního plánu města Brna jsou výše uvedené pozemky
součástí plochy přestavby pro dopravní infrastrukturu.
Plochy přestavby jsou plochy vymezené ÚPmB ke změně stávající zástavby, k obnově nebo
opětovnému využití znehodnoceného území a plochy k rekonstrukčním a rekultivačním zásahům do
území.
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Odbor dopravy MMB
- vyjádření ze dne 26.8.2020 k celé lokalitě zůstává nadále v platnosti:
Stavba „Parkovací domy Královo Pole – DÚR SO 101 – parkovací dům Královo Pole nádraží“ zahrnuje
pozemky p.č. 29/2, 29/4, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9, 29/13, 29/14, 29/15, 30/1, 30/2, 30/3, 3863/1, 3863/3,
3863/38, 3863/39, 3863/40, 3863/68, 3863/69, 3864/4, 3864/5, 3864/6, 3864/7, 3864/8 a p.č. 5365/1
v k.ú. Královo Pole.
Vzhledem k tomu, že předmětná stavba na pozemcích p.č. 397/27 a p.č. 3863/73, vše v k.ú.
Královo Pole není součástí stavby „parkovacího domu Královo Pole nádraží“, není Odborem
dopravy MMB předkupní právo uplatněno.
V roce 8/2019 byla generálním projektantem Atelier 99 s.r.o. a projektantem části Ateliér PKO s.r.o.
vypracována technická zpráva „Parkovací domy Královo Pole – DÚR, SO 101 parkovací dům Královo
Pole nádraží“ ve stupni DÚR. Investorem stavby je Statutární město Brno, zastoupené Brněnskými
komunikacemi a.s. V září 2019 byla zaslána žádost dotčeným orgánům MMB – OÚPR, OPP, OD,
OŽP, OVLHZ o vydání závazného stanoviska, stanoviska za účelem vydání koordinovaného
stanoviska k uvedené stavbě v účelu územního řízení. Magistrát města Brna, Odbor dopravy, příslušný
k uplatnění závazného stanoviska v územním řízení z hlediska řešení místních a účelových komunikací
vydalo dne 21.10.2019 souhlasné závazné stanovisko v rámci územního řízení předmětné stavby
parkovacího domu Královo Pole nádraží.
Brněnské komunikace a.s.
Z hlediska záměru výstavby parkovacího domu v lokalitě Královo Pole – nádraží je řešená
garáž na pozemcích p.č. 397/27 a p.č. 3863/73, vše v k.ú. Královo Pole nepotřebná, neboť se
nachází mimo zájmové území stavby a s ohledem na výše uvedené není nabytí této garáže do
vlastnictví SMB zapotřebí.
MČ Brno – Královo Pole – ke dni zpracování materiálu nebylo vyjádření z úrovně městské části
k dispozici.

Strana 8 / 22

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO. |
MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
podatelna
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Magistrát města Brna
Majetkový odbor
Malinovského nám. 3

MAGISTRÁT MĚSTA BRNA
Majetkový odbor

601 67 Brno

š

V Brně dne 17.1.2022

ČMMB:

19

-j1-

2022

(o

Věc: Nabídka předkupního práva
Vážení,
dovoluji si Vás touto cestou informovat o mém záměru prodat ze svého vlastnictví tuto nemovitou

věc:

- stavbu v části obce Královo Pole, bez čp/če, garáž, stojící na pozemcích p.č. 397/27 a p.č.

3863/73, zapsanou na listu vlastnictví č.

pro katastrální území Královo Pole, obec Brno u

Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město;

Tímto sděluji, že jsem uzavřel s koupěchtivým kupní smlouvu, jejíž součástí je převod vlastnického
práva k výše uvedené nemovité věci, a to za kupní cenu ve výši 400.000, - Kč.
V souladu s $ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník má vlastník pozemku,

na němž je

zřízena stavba, která není podle dosavadních právních předpisů součástí pozemku a nestala se
součástí pozemku ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona, ke stavbě předkupní právo.
Jelikož Vám jako vlastníkovi pozemku p.č. 397/27 v k.ů. Královo Pole, obci Brno svědčí předkupní
právo k výše uvedené stavbě, nabízím Vám výše uvedenou stavbu ke koupi v souladu s $ 3056

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to za kupní cenu ve výši 400.000, - Kč.

S ohledem na výše uvedené Vás žádám o vyjádření, zda předkupní právo bude či nebude z Vaší
strany uplatněno. Prosímo zaslání Vašeho písemného stanoviska co nejdříve, a to na adresu

V příloze zasílám uzavřenou kupní smlouvu a smlouvu o úschově
Předem děkuji a jsem s pozdravem

Statutární město Brno

Magistrát města Brna

MMB/0037783/2022

i i 1) MU
mmb1es8321cef5 Doručeno:

18.0
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2

PMI m-

JUDr. Markéta Němcová, advokát

612 00
Advokátní kancelář Riegrova 1378/1, Brno PSČ©Aak
nemcova.cz

ova
tel.: +420 725 140 240, tel.: 549 213 314, nemc
í komory pod ev. č. 10875
kátn
advo
České
kátů
Advokát zapsaný v seznamu advo
Kupní

smlouva

a

roku na základě vzájemného konsensu tuto
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a

kupní

smlouvu:

I. Předmět prodeje
výlučném vlastnictví tuto nemovitou věc:
4. Strana prodávající prohlašuje, že má ve svém

p.č. 397/27 a p.č.
bez čp/če, garáž, stojící na pozemcích
- stavbu v části obce Královo Pole,
u
pro katastrální území Královo Pole, obec Brno
vlastnictví č.

3863/73, zapsanou na listu
Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj,

trální pracoviště Brno-město;

věc“).
(dále též jen společně jako "převáděná nemovitá

právní
převáděné nemovité věci neučinila žádné
2. Strana prodávající prohlašuje, že ohledně
touto
ným
či je v rozporu s právním jednáním čině
jednání, které není uvedeno V této smlouvě
vu.
smlou
ní, a že je tedy oprávněna uzavřít tuto kupní
smlouvou, že není omezena v nakládání s
ík, má
S 3056 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákon
lu
smys
ve
že
i,
čnost
skute
ke
edem
Vzhl
3,
/73 (České
město Brno) a vlastník pozemku p.č. 3863
vlastník pozemku p.č. 397/27 (Statutární
se strana
zuje
zava
,
právo
í
vitá věc zákonné předkupn
dráhy, a.s.), na nichž stojí převáděná nemo
397/27 a
p.č.
mku
poze
předkupního práva vlastníkovi
prodávající odeslat nabídku k uplatnění
do 20
však
zději
dně po uzavření této smlouvy nejpo
vlastníkovi pozemku p.č. 3863/73 bezodkla
smlouvy.
(dvaceti) pracovních dnů ode dne uzavření této

základě
výše uvedený pozemek p.č. 397/27 užívá na mku —
- 4. Strana prodávající dále prohlašuje, že
vající a vlastníkem výše uvedeného poze
mní“smlouvy uzavřené mezi stranou prodá
mní
náje
adě náje
, že pozemek p.č. 3863/73 užívá na zákl
Statutární město Brno a současně prohlašuje
dráhy, a.S.
é
Česk
—
mku
poze
í a vlastníkem tohoto
smloůvy uzavřené mezi stranou prodávajíc
ut straně
ytno
posk
zuje
zava
uvy“). Strana prodávající se
(dále také jen „předmětné nájemní smlo
užívat na
mky
poze
strana kupující mohla taktéž tyto
kupující potřebnou součinnost tak, aby
a České
Brno
o
s vlastníky pozemků — Statutární měst
základě nájemních smluv uzavřených
dráhy, a.s.
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II. Prodej převáděné nemovité věci

1. Strana prodávající touto smlouvou prodává straně kupující do jejího výlučného vlastnictví
převáděnou nemovitou věc specifikovanou věc v čl. I. odst. 1. této smlouvy, a to za kupní cenu

sjednanou dohodou ve výši 400.000, - Kč.

2. Strana kupující touto smlouvou od strany prodávající převáděnou nemovitou věc
specifikovanou věc v čl. I. odst. 1. této smlouvy, a to za kupní cenu sjednanou dohodou ve výši
400.000, - Kč, kupuje a přijímá je do svého výlučného vlastnictví.
3. Převáděná
příslušenství.

nemovitá

věc

je touto

smlouvou

prodávána

včetně. všech

jejích

součástí

a

III. Zaplacení kupní ceny
1. Je sjednáno, že celková kupní cena ve výši 400.000, - Kč (slovy: čtyři sta tisíc korun českých)
bude stranou kupující zaplacena takto:

sjednanou kupní cenu ve výši 400.000, - Kč se strana kupující zavazuje uhradit z vlastních
finančních zdrojů bezhotovostním převodem přímo do advokátní úschovy advokáta, JUDr.

Markéty Němcové, zapsané v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod

edený u UniCredit Bank Czech
ev. č. 10875 (dále jen „advokát“) na č.ú.
h dní ode dne, ve kterém
pracovníc
(pěti)
5
do
nejpozději
to
a
Republic and Slovakia, a.s.,
jí pověřenou osobou) o
(nebo
cí
prodávají
stranou
bude strana kupující vyrozuměna
ustanovení čl. | odst. 3
v
uvedená
práva
skutečnosti, že nebyla uplatněna předkupní
této smlouvy.

uvedený účet
2. Strana prodávající prohlašuje, že.připsáním částky ve výši 400.000, - Kč na výše
úschovy advokáta se považuje kupní cena za zcela a řádně uhrazenou.

m zaplacení
3. Smluvní strany tímto prohlašují, že souhlasí se shora specifikovaným způsobe
smlouvou uzavírají
sjednané kupní ceny za převáděnou nemovitou věc a že současně s touto
úhrady sjednané
s advokátem smlouvu o úschově finančních prostředků, jež upravuje způsob
kupní ceny a její výplaty.
IV.
nemovité věci a její předání
převáděné
stavu
o
Prohlášení
ohledně převáděné nemovité věci jen
smlouvě
této
v
uvádět
-1. Strana prodávající se zavazuje
jakékoliv skutečnosti, která
pravdivé skutečnosti. Strana prodávající prohlašuje, že si není vědoma
nemovité věci či k zamítnutí
by mohla vést ke zpochybnění jejího vlástnického práva k převáděné
nemovité věci neváznou ke dni
převodu vlástnického práva podle této smlouvy, že na převáděné
práva třetích osob nebo jiné
uzavření této smlouvy žádné dluhy, nájemní práva, věcná břemena,
z výpisu z katastru
patrny
nebyly
právní povinnosti omezující vlastnické právo, které by
vést k omezení
mohly
by
-nemovitostí či z této smlouvy, ani neexistují skutečnosti, které
věci jakýkoliv
nemovité
vlastnického práva, že žádná třetí osoba nevznesla ve vztahu k převáděné
věc není
tato
k těmto věcem, že
nárok, v jehož důsledku by mohlo dojít k omezení práv
ani jiného řízení, které by je
předmětem žádného soudního, exekučního, insolvenčního a
zahájení některého z uvedených
postihovalo, a ani jí nejsou známy důvody zakládající možnost
věc je určena ke kompletní
nemovitá
řízení. Dále strana prodávající prohlašuje, že převáděná
užívání převáděné stavby
rekonstrukci a strana prodávající nezaručuje její kvality čí možnost
kupující seznámena
strana
byla
k určenému účelu bez provedení potřebné rekonstrukce, s čímž
a s tímto výslovně souhlasí.

Strana 11 / 22

této smlouvy
Dále se strana prodávající zavazuje převáděnou nemovitou věc po dobu platnosti
není-li v této
osoby,
třetí
prospěch
nezcizit ani nezatížit věcným právem nebo jiným právem ve
jakéhokoliv
porušení
k
vedlo
smlouvě sjednáno jinak, neučinit žádné právní jednání, které by
ivým nebo
nepravd
prohlášení shora v tomto odstavci nebo k tomu, že by se některé z nich stalo
ve stavu,
kupující
neplatným, a udržovat převáděnou nemovitou věc až do dne předání straně
4 as
v němž se nacházejí ke dni uzavření této smlouvy.
i faktickým stavem

2. Strana kupující prohlašuje, že je s právním

převáděné

nemovité věci

přechází nebezpečí
seznámena a že ji kupuje v tom stavu, v jakém se nachází. Na stranu kupující

okamžikem jejího
škody, nahodilé zkázy a nahodilého zhoršení stavu převáděné nemovité věci
předání.

prodávající straně
3. Je sjednáno, že převáděná nemovitá věc bude předána vyklizená stranou
é věci strana
nemovit
né
kupující společně s veškerou dokumentací, kterou má k převádě
vlastnického
vkladu
prodávající k dispozici, nejpozději do 5 (pěti) dnů ode dne provedení
ostí. V období od
práva strany kupující k převáděné nemovité věci do katastru nemovit
a včasného předání
právních účinků vkladu vlastnického práva strany kupující do doby řádného
nemovitou věc na
ve výše uvedeném termínu je strana prodávající oprávněna užívat převáděnou
základě této smlouvy, a to toliko za náklady s jejím užíváním spojené.
4. Při přejímce

převáděné

nemovité

pořízen

věci bude

předávací

protokol,

uvedeny stavy měřidel spotřeby dodávaných médií a služeb; údaje vykázané
elů
převzetí stranou kupující budou podkladem pro vyúčtování od dodavat
é
služeb. Všechny závazky a náklady spojené s užíváním převáděné nemovit
ící
předání a převzetí včetně toho dne nese a ze svého hradí strana prodávaj

ve kterém

budou

na měřidlech ke dni
těchto médií nebo
věci až do dne jejího
a od tohoto dne pak

strana kupující.

V. Převod převáděných nemovitých věcí
věcem vkladem svého
41. Strana kupující nabude vlastnictví k převáděným nemovitým
vkladu do katastru
ikem
Okamž
ostí.
nemovit
u
vlastnického práva podle této smlouvy do katastr
sti spojená s vlastnictvím
nemovitostí přejdou na stranu kupující veškerá práva a povinno
Právní účinky vkladu
jinak.
no
převáděných nemovitých věcí, není-li v této smlouvě sjedná
vzniknou

na základě

katastrálnímu úřadu.

rozhodnutí o jeho povolení

k okamžiku,

kdy návrh na vklad byl doručen

prostřednictvím advokáta,
2. Návrh vkladu vlastnického práva podle této smlouvy učiní obě strany
vyhotovením této smlouvy, a to
kterého tímto výslovně zmocňují k jeho podání společně s jedním
sjednané v čl. III. odst. 2 smlouvy
do pěti pracovních dnů ode dne, kdy budou splněny podmínky
a specifikována v čl. III. odst.
o úschově finančních prostředků a svěřenství listin, jak je tato smlouv
této smlouvy do katastru
podle
práva
- . 3 této smlouvy. Je sjednáno, že správní poplatek za vklad
nemovitostí uhradí zprostředkovatel obchodu.
VI. Smluvní pokuty, odstoupení
500, - Kč za každý den prodlení,
1. Smluvní strany tímto sjednávají smluvní pokutu v částce ve výši
, že se ocitne v prodlení se
případě
V
kterou se strana kupující zavazuje zaplatit straně prodávající
III. odst. 1. této kupní
článku
dle
zaplacením sjednané kupní ceny za převáděné nemovité věci
ceny.
smlouvy či její části, a to až do dne řádného zaplacení sjednané kupní
odstoupit zejména, pokud se
2. Strana prodávající je oprávněna bez dalšího od této smlouvy
ceny za převáděné nemovité věcí
strana kupující ocitne v prodlení se zaplacením sjednané kupní
í strany kupující rovněž sjednávají
delším než 30 dní; smluvní strany pro tento případ prodlen

3

Strana 12 / 22

na kupující straně
Kč, kterou je povinna zaplatit stra
00,
50.0
výši
ve
ce
část
v
smluvní pokutu
prodávající.
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sjed
o
ocitne
3. Smluvní strany tímt
straně kupující v případě, že se
atit
zapl
je
azu
zav
ící
ávaj
prod
na
kupní
prodlení, kterou se stra
adu s článkem IV. odst. 3 této
soul
v
věci
té
ovi
nem
ěné
vád
;
v prodlení s předáním pře
povinnosti.
ění
spln
o
néh
řád
dne
do
uvy,
smlo
ména:
ího od této smlouvy odstoupit zej
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JUDr. Markéta Němcová, advokát

Advokátní kancelář Riegrova 1378/1, Brno PSČ 612 00
tel.: +420 725 140 240, tel.: 549 213 314, nemcova ©aknemcova.cz
Advokát zapsaný v seznamu advokátů České advokátní komory pod ev. č. 10875
SMLOUVA O ÚSCHOVĚ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ A SVĚŘENSTVÍ LISTIN

uzavřená dle ust. S 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů
1.

2.

3.

JUDr. Markéta Němcová, advokát

IČ: 714 57 381
zapsaná v seznamu advokátů České advokátní komory v Praze pod ev.č. 10875
se sídlem advokátní kanceláře v Brně, Riegrova 1378/1, PSČ 612 00
na straně třetí jako „uschovatel“

mezi sebou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě vzájemného konsensu
tuto

smlouvu o úschově finančních prostředků a svěřenství listin:
I.

Úvod

1. V Brně dne 17.1.2022 byla mezi oprávněným jako prodávajícím na straně jedné a složitelem
jako kupujícím na straně druhé uzavřena kupní smlouva, na základě které se oprávněný
zavázal převést na složitele za sjednanou kupní cenu v částce ve výši 400.000, - Kč vlastnické
právo k této nemovité věci:
- stavbu v části obce Královo Pole, bez čp/če, garáž, stojící na pozemcích p.č. 397/27 a
p.č. 3863/73, zapsanou na listu vlastnictví č.
pro katastrální území Královo Pole, obec
Brno u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-město;
(dále již jen „předmětná kupní smlouva“ a „převáděná nemovitá věc“).
II.
Úschova finančních prostředků
1. Uschovatel se touto smlouvou zavazuje přijmout do své úschovy od složitele finanční
prostředky představující sjednanou kupní cenu za převáděnou nemovitou věc.
2. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu úhrady sjednané kupní ceny:
— © sjednanou kupní cenu ve výši 400.000, - Kč se složitel zavazuje uhradit z vlastních
finančních zdrojů bezhotovostním převodem přímo do advokátní úschovy uschovatele
na č.ú.
edený u UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
a to n
i) pracovních dní ode dne, ve kterém bude složitel
vyrozuměn oprávněným (nebo jím pověřenou osobou) o skutečnosti, že nebyla
uplatněna předkupní práva uvedená v ustanovení čl. | odst. 3 předmětné kupní
smlouvy.
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Uschovatel se zavazuje vystavit písemné potvrzení o přijetí sjednaných finančních
prostředků,
a toto zaslat
ma
emailové
adresy:
a
a to nejpozději
h
uschovatele.
3. Uschovatel se touto smlouvou dále zavazuje nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovní
ch dnů
ode dne, kdy bude uschovateli předložen ze strany oprávněného, složitele
nebo jimi
pověřenou osobou originál příslušného listu vlastnictví prokazující, že
vlastníkem
převáděné nemovité věci je složitel a části B1, C, D listu vlastnictví budou bez
zápisu, vyjma
případných závazků složitele či zřízených k tíži složitele, poukázat z úschovy sjednano
u kupní
cenu
Kč bezhotovostním převodem přímo na bankovní účet oprávněného
č.ů.
4. Uschovatel se dále zavazuje touto smlouvou pro případ, že nejpozději do
30.6.2022
nebudou splněny podmínky pro výplatu finančních prostředků z účtu úschovy dle
odst. 3.
tohoto článku, poukázat z úschovy finanční prostředky na základě této smlouvy
na účet
úschovy skutečně složené a doposud z úschovy uschovatele nevyplacené zpět na ty
účty, ze
kterých tyto finanční prostředky byly na účet úschovy poukázány, a to do pěti pracovní
ch dnů

ode dne marného uplynutí výše sjednané lhůty.

5. Oprávněný i složitel výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby uschovatel
přijal do své
úschovy finanční prostředky představující sjednanou kupní cenu za převáděnou
nemovitou

věc, jakož též souhlasí s tím, aby s nimi uschovatel naložil shora sjednaným
způsobem.

6. Oprávněný i
spojené s touto
Smluvní strany
uschovatele za

složitel výslovně prohlašují, že
úschovou, jakož i s vedením
dále souhlasí s tím, že úroky
úschovu finančních prostředků

7. Finanční prostředky složené na účet
finančními prostředky složitele. Složitel
Bank Czech Republic and Slovakia, a.
41c odst. 3 zákona č. 21/1992 Sb.,

souhlasí s tím, že veškeré poplatky a náklady
uschovatelského účtu jdou k tíži uschovatele.
z uschovatelského účtu představují odměnu
dle této smlouvy.

úschovy budou po celou dobu trvání advokátní úschovy
souhlasí s tím, aby uschovatel písemně sdělil UniCredit
s. identifikační údaje složitele ve smyslu ustanovení 8
o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Finanční

prostředky složitele, uložené na bankovním účtu advokátní úschovy, jsou ze zákona
pojištěny

u Fondu pojištění vkladů, a to ve prospěch složitele, nikoli uschovatele. Složitel bere na vědomí
a souhlasí s tím, že v případě neschopnosti UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.
s. dostát závazkům vůči oprávněným osobám, nese odpovědnost za finanční prostředky
na
bankovním účtu advokátní úschovy společnost UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,
a. s., nikoli uschovatel.
8. Účastníci této smlouvy shodně prohlašují a podpisem této smlouvy stvrzují, že byli
uschovatelem poučení o skutečnosti, že na činnost uschovatele dle této smlouvy se vztahují
povinnosti vyplývající ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a usnesení představenstva České advokátní
komory č. 2/2008, kterým se stanoví podrobnosti o povinnostech advokátů a postupu kontrolní
rady České advokátní komory ve vztahu k zákonu o některých opatřeních proti legalizaci
výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Oprávněný a složitel shodně prohlašují, že
nejsou politicky exponovanými osobami ve smyslu ust. $ 4 odst. 5 zákona výše uvedeného.
9. Smluvní strany prohlašují, že byly v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, poučeny o
zpracování osobních údajů poskytnutých na základě této smlouvy. Smluvní strany prohlašují,
že byly zejména poučeny o svých právech na přístup k osobním údajům, opravu nepřesných
nebo nepravdivých osobních údajů, právu požadovat vysvětlení o probíhajícím zpracování
osobních údajů, požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména
formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, doplněním či odstraněním, právu
obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, právu na výmaz osobních údajů, nejsou-li již
osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistí-

li se, že byly zpracovávány

protiprávně,

na omezení

2

jejich zpracování.

Právním

titulem

a
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účelem zpracování osobních údajů poskytnutých smluvními stranami je nezbytnost tohoto
zpracování pro splnění smluvní povinnosti. Osobní údaje budou v souladu se zákonnou
povinnosti

uschovatele

prostředků a listin.

uchovány

po

dobu

deseti

let

od

ukončení

úschovy

finančních

II.
Svěřenství listin
1. Uschovatel se touto smlouvou zavazuje přijmout od oprávněného a složitele do svého
svěřenství níže specifikované listiny:
- jedno vyhotovení předmětné kupní smlouvy opatřené ověřenými podpisy obou smluvních
stran předmětné kupní smlouvy;
- dvě vyhotovení návrhu na vklad vlastnického práva složitele k převáděné nemovité věci do
katastru nemovitostí.

2. Uschovatel se zavazuje podat návrh na vklad vlastnického práva složitele z předmětné
kupní smlouvy do katastru nemovitostí včetně všech zákonem požadovaných příloh a
nalepené kolkové známky osvědčující úhradu správního poplatku spojeného s tímto návrhem,
a to do pěti pracovních dnů ode dne, kdy bude na účet úschovy uschovatele připsána sjednaná
kupní cena ve výši 400.000, - Kč a současně marně uplyne lhůta 3 měsíců pro uplatnění

předkupního práva

dle ust. 2148 zákona

č. 89/2012

Sb., což bude

uschovateli osvědčeno

formou písemného potvrzení oprávněného, že žádným z předkupníků ve smyslu čl. I. odst. 3.
předmětné kupní smlouvy nebylo uplatněno předkupní právo k převáděné nemovité věci dle
ustanovení $ 2140 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. a dále výzvami předkupníkům s dodejkami
prokazujícími doručení výzvy každému předkupníkovi, příp. prohlášením předkupníků o vzdání
se (o neuplatnění) předkupního práva.
3. Oprávněný i složitel výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby uschovatel přijal do svého
svěřenství výše specifikované listiny, jakož též souhlasí s tím, aby s nimi uschovatel naložil
shora sjednaným způsobem.

V případě
odpovídá

zanedbání

oprávněnému

povinností vznikne.

nebo

IV.
Odpovědnost za škodu
porušení povinností uvedených

i složiteli

za

škodu,

v této

která jim zanedbáním

smlouvě

nebo

uschovatel

porušením

jeho

V.
Závěrečná ujednání
1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž oprávněný obdrží jedno
vyhotovení, složitel obdrží jedno vyhotovení a po jednom vyhotovení dále obdrží uschovatel a
zprostředkovatel obchodu.
3. Účastníci prohlašují, že tato smlouva obsahuje jejich veškerá, i předsmluvní, ujednání
týkající se úschovy finančních prostředků, účelu smlouvy, jakož i veškerých smluvních
podmínek, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném
projednání

podle jejich pravé

svými podpisy.

a svobodné

vůle,

určitě, vážně

a srozumitelně,

což potvrzují
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předkupní právo-garáž na p.č. 397/27 a p.č. 3863/73 v k.ú. Královo Pole

3863/62

20 m

1 : 1 000

RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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P-SMB, S-JINÝ VL.

P-SMB, S-jiný vl.
KATASTRY

Katastry
KATASTRÁLNÍ MAPA

Popisy parcel
Definiční bod parcel
Vnitřní parcelní kresba
Parcelní kresba
PARCELY SMB

Parcely SMB

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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předkupní právo - garáž na p.č. 397/27 a p.č. 3863/73 v k.ú. Královo Pole

50 m

1 : 1 250

© TopGis, s.r.o., datum snímkování: 3. 3. 2021, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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předkupní právo - garáž na p.č. 397/27 a p.č. 3863/73 v k.ú. Královo Pole

50 m

1 : 1 250

ÚPmB úplné znění k 13.10.2021, RÚIAN: © ČÚZK, Katastr: © ČÚZK

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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Připravovaný Územní plán města Brna

50 m

1 : 1 887

© SM Brno, KÚ pro JMK, ČÚZK, RÚIAN: © ČÚZK

Vytištěno v mapovém řešení Spinbox společnosti © T-MAPY
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