Rada města Brna
Z8/39. zasedání Zastupitelstva města Brna
konané dne 21.6.2022

225. Návrh svěření majetku města městské části Brno-Líšeň,
pozemků p.č. 4422/1, p.č. 4422/24, p.č. 4422/204, p.č. 4422/205,
p.č. 4422/265, p.č. 4422/266 v k.ú. Líšeň
Anotace
Zastupitelstvo města Brna neschvaluje městské části Brno-Líšeň svěření pozemků p.č. 4422/1, p.č.
4422/24, p.č. 4422/204, p.č. 4422/205, p.č. 4422/265, p.č. 4422/266 v k.ú. Líšeň dle příslušných článků
obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, v
platném znění, do kategorie: část III. – ostatní nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 172 přílohy č.
4.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Brna
1. neschvaluje

městské části Brno-Líšeň svěření pozemků:
- p.č. 4422/1
ostatní plocha, jiná plocha
o výměře
15098 m2
- p.č. 4422/24
ostatní plocha, jiná plocha
o výměře
1699 m2
- p.č. 4422/204
ostatní plocha, jiná plocha
o výměře
845 m2
- p.č. 4422/205
ostatní plocha, jiná plocha
o výměře
162 m2
- p.č. 4422/265
ostatní plocha, jiná plocha
o výměře
996 m2
- p.č. 4422/266
ostatní plocha, jiná plocha
o výměře
792 m2
v k.ú. Líšeň
dle příslušných článků obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.20/2001,
kterou se vydává Statut města Brna, v platném znění, do kategorie: část III. – ostatní
nemovitý majetek, uvedený jako doplněk č. 172 přílohy č. 4.

Stanoviska
Rada města Brna projednala na schůzi R8/222 pod bodem 86 konané dne 1.6.2022 ve variantní
podobě a dle varianty A doporučila ZMB neschválit svěření pozemků.
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Důvodová zpráva:
Majetkový odbor MMB předkládá návrh na svěření pozemků p.č. p.č. 4422/1, p.č. 4422/24, p.č.
4422/204, p.č. 4422/205, p.č. 4422/265 a p.č. 4422/266 v k.ú. Líšeň městské části Brno-Líšeň.
Pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány na LV 10001 v majetku statutárního města Brna,
správcem pozemků je určena městská část Brno-Líšeň.
Jedná se o území při ul. Sedláčkova, končící u areálu ZŠ Masarova, navazuje na pozemek p.č.
4422/126 k.ú. Líšeň jejíž část 1/3 je svěřena městské části Brno-Líšeň. Ve skutečnosti je území zarostlé
náletovou zelení. Zájmem městské části Brno-Líšeň je území vedené dle ÚPmB v plochách ZO vyčistit
a na základě projektové dokumentace parkově upravit (obnova „rokle“). Území zařazené v plochách SV
by zatím nebylo dotčeno projektovou dokumentací, bylo by pouze upraveno. Protože celý záměr si
vyžádá nemalé finanční prostředky má městská část Brno-Líšeň zájem na svěření pozemků, aby
rozhodování v území příslušelo městské části.
Odbor územního plánování a rozvoje MMB:
Pozemky p.č. 4422/204, p.č. 4422/205, p.č. 4422/266 a část p.č. 4422/1, p.č. 4422/24, p.č. 4422/265
k.ú. Líšeň jsou z hlediska Územního plánu města Brna součástí nestavební – volné návrhové plochy
městské zeleně s podrobnějším účelem využití stanoveným funkčním typem plochy ostatní městské
zeleně (ZO). Část pozemků p.č. 4422/1, p.č. 4422/24, p.č. 4422/265 k.ú. Líšeň jsou součástí stavební
návrhové smíšené plochy s podrobněji stanoveným funkčním typem smíšené plochy výroby a služeb
(SV).
Dle projednaného návrhu nového Územního plánu jsou pozemky p.č. 4422/204, p.č. 4422/205, p.č.
4422/266, p.č. 4422/1, p.č. 4422/24, p.č. 4422/265 k.ú. Líšeň součástí plochy městské zeleně.
Odbor životního prostředí MMB:
Jedná se o území, které je neudržované, zarostlé náletovými dřevinami (akát, topol, ořešák aj.) pouze
podél parkoviště je vysazena alej javorů. Lokalita je dotčena vedením inženýrských sítí vč. nadzemního
vedení VN, plynu, hydrantu vody, podél komunikace Houbalova veřejné osvětlení. Dle aktuálního
zjištění se stav předmětných pozemků nezměnil, jen je území nově dotčeno výkopem pravděpodobně
po rekonstrukci inženýrských sítí.
OŽP MMB doporučuje svěření pozemků MČ Brno – Líšeň pro parkovou úpravu.
Městská část Brno-Líšeň:
Rada městské části Brno-Líšeň souhlasí se svěřením pozemků p.č. 4422/1, p.č. 4422/24, p.č. 4422/204,
p.č. 4422/205, p.č. 4422/265, p.č. 4422/266 v k.ú. Líšeň.
S ohledem na výše uvedené lze konstatovat, že všechny plánované zásahy lze realizovat i na
nesvěřených pozemcích, proto je postačující správa majetku dle čl. 22,30 Statutu města Brna.
S ohledem na stanovisko Ministerstvo vnitra ČR ve věci nemožnosti následného prodeje majetku SMB
svěřeného MČ, byl předložen tento návrh ve variantní podobě na schůzi Rady města Brna R8/222
konané dne 1.6.2022 pod bodem 86, dle varianty A bylo Zastupitelstvu města Brna doporučeno
neschválit svěření pozemků.
Komise majetková RMB na 28. zasedání konaném dne 12.3.2020 projednala pod bodem 28/19 a
materiál byl stažen.
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Komise majetková RMB na svém 79. zasedání konaném dne 12.5.2022 projednala pod bodem 79/29
ve variantní podobě.
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Bc. Doležal

Hlasování Var. B: 5 - pro, 0 - proti, 5 - se zdržel
Členové komise majetkové Rady města Brna hlasováním nedoporučili ke schválení.
Usnesení nebylo přijato.
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Ing. Trllo

Ing. Pokorný
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Bc. Doležal

Hlasování var. A: 4 - pro, 2 - proti, 4 - se zdržel
Členové komise majetkové Rady města Brna hlasováním nedoporučili ke schválení.
Usnesení nebylo přijato.

pro

zdržel se

Rada města Brna projednala na schůzi R8/222 pod bodem 86 konané dne 1.6.2022 ve variantní
podobě a dle varianty A doporučila ZMB neschválit svěření pozemků.
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Schváleno jednomyslně 10 členy.
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Katastrální mapa
Pozemky p.č. 4422/1, 4422/24, 4422/204, 4422/205, 4422/265, 4422/266 k.ú. Líšeň

MČ čl.22,30

OSM
kat.III

BKOM
MČ čl.22,30

BKOM

kat. I.

MČ čl.22,30
MČ čl.22,30

Svěřena id. 1/3 pozemků

kat. I.

kat.III
MČ čl.22,30

DPmB a.s.
MČ čl.22,30
MČ čl.22,30

DPmB a.s.
BKOM
BKOM
DPmB a.s.
MČ čl.22,30

MČ čl.22,30

pozemky v majetku SMB

kat. III.

pozemky v majetku SMB svěřené MČ Brno-Líšeň kategorie III.

kat. I.

pozemky v majetku SMB svěřené MČ Brno-Líšeň kategorie I.
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Orientační mapa

Ortofoto mapa
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