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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 10. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 11.12.2019

Dispozice s majetkem - Změna hranic katastrálního území Pisárky a Nový
Lískovec
Obsah materiálu:
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Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Sukupová Marta, Mgr. - referent

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
souhlasí
s návrhem změny katastrální hranice (k.ú. Pisárky a k.ú. Nový
Lískovec) a správní hranice mezi MČ Brno-střed a MČ Brno-Nový
Lískovec:
pozemky p.č. 1411 o vým. 358 m2, p.č. 1412 o vým. 602 m2, p.č.
1413 o vým. 601 m2, p.č. 1414 o vým. 1.877 m2, p.č. 1415 o
vým. 1.278 m2, p.č. 1416 o vým. 1.764 m2, p.č. 1417 o vým.
4.961 m2 a p.č. 2333 o vým. 484 m2, k.ú. Pisárky budou
začleněny do katastrálního území Nový Lískovec a pozemek p.č.
519/1 o vým. 7.894 m2, k.ú. Nový Lískovec bude začleněn do
katastrálního území Pisárky a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS sdělit stanovisko ZMČ
BS žadateli a Majetkovému odboru Magistrátu města Brna.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
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46. RMČ BS projednala dne 18.11.2019 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/46/22 Dispozice s majetkem /38/19/ - Změna
hranic katastrálního území Pisárky a Nový Lískovec
revokuje
usnesení 39. RMČ BS ze dne 30.09.2019, č.usn. RMČ/2019/39/271,
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s návrhem změny katastrální hranice (k.ú.
Pisárky a k.ú. Nový Lískovec) a správní hranice mezi MČ Brnostřed a MČ Brno-Nový Lískovec:
pozemky p.č. 1411 o vým. 358 m2, p.č. 1412 o vým. 602 m2, p.č.
1413 o vým. 601 m2, p.č. 1414 o vým. 1.877 m2, p.č. 1415 o
vým. 1.278 m2, p.č. 1416 o vým.
1.764 m2, p.č. 1417 o vým.
4.961 m2, k.ú. Pisárky budou začleněny do katastrálního území
Nový Lískovec a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení
návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 6 pro, 1 proti, 4 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
proti

Dumbrovská
zdržela se

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
zdržel se

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
zdržela se

Schwab
zdržel se

Vaníček
pro

39. RMČ BS projednala dne 30.09.2019 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2019/39/27-1 Dispozice s majetkem /38/19/ - Změna
hranic katastrálního území Pisárky a Nový Lískovec
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s návrhem změny katastrální hranice (k.ú.
Pisárky a k.ú. Nový Lískovec) a správní hranice mezi MČ Brnostřed a MČ Brno-Nový Lískovec:
část pozemku p.č. 1417, na kterém se nachází pietní místo a
část pozemku p.č. 1412 (pro zarovnání navrhované hranice),
k.ú. Pisárky budou začleněny do katastrálního území Nový
Lískovec a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení
návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 4 pro, 0 proti, 7 se zdržel
Usnesení nebylo přijato.
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Bořecký
zdržel se

Dumbrovská
zdržela se

Jílková
pro

Komárek
zdržel se

Kotěra
pro

Landa
zdržel se

Mandát
zdržel se

Mencl
pro

Oulehlová
zdržela se

Schwab
zdržel se

Vaníček
pro

Usnesení RMČ/2019/39/27-2 Dispozice s majetkem /38/19/ - Změna
hranic katastrálního území Pisárky a Nový Lískovec
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s návrhem změny katastrální hranice (k.ú.
Pisárky a k.ú. Nový Lískovec) a správní hranice mezi MČ Brnostřed a MČ Brno-Nový Lískovec:
pozemek p.č. 2333 o vým. 484 m2 v k.ú. Pisárky bude začleněn
do katastrálního území Nový Lískovec a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení
návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro

Vaníček
pro

Usnesení RMČ/2019/39/27-3 Dispozice s majetkem /38/19/ - Změna
hranic katastrálního území Pisárky a Nový Lískovec
doporučuje
ZMČ BS souhlasit s návrhem změny katastrální hranice (k.ú.
Pisárky a k.ú. Nový Lískovec) a správní hranice mezi MČ Brnostřed a MČ Brno-Nový Lískovec:
pozemek p.č. 519/1 o vým. 7.894 m2, k.ú. Nový Lískovec bude
začleněn do katastrálního území Pisárky a
ukládá
vedoucí odboru dopravy a majetku ÚMČ BS zajistit předložení
návrhu na nejbližší zasedání ZMČ BS.
Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

12. Majetková
s výsledkem:

Komárek
pro

komise

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

RMČ

BS

projednala

dne

Schwab
pro

Vaníček
pro

18.09.2019

Usnesení 12.2019.12.12.:
doporučuje
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RMČ BS souhlasit s návrhem změny katastrální hranice (k.ú.
Pisárky a k.ú. Nový Lískovec) a správní hranice mezi MČ Brnostřed a MČ Brno-Nový Lískovec:
část pozemku p.č. 1417, na kterém se nachází pietní místo a
část pozemku p.č. 1412 (pro zarovnání navrhované hranice),
k.ú. Pisárky budou začleněny do katastrálního území Nový
Lískovec,
doporučuje
RMČ BS souhlasit s návrhem změny katastrální hranice (k.ú.
Pisárky a k.ú. Nový Lískovec) a správní hranice mezi MČ Brnostřed a MČ Brno-Nový Lískovec:
pozemek p.č. 2333 o vým. 484 m2 v k.ú. Pisárky bude začleněn
do katastrálního území Nový Lískovec a
doporučuje
RMČ BS souhlasit s návrhem změny katastrální hranice (k.ú.
Pisárky a k.ú. Nový Lískovec) a správní hranice mezi MČ Brnostřed a MČ Brno-Nový Lískovec:
pozemek p.č. 519/1 o vým. 7.894 m2, k.ú. Nový Lískovec bude
začleněn do katastrálního území Pisárky.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Kylbergerová

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

omluvena

pro

pro

zdržel se

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

/38/19/
k.ú. Pisárky:
p.č. 1411 - obecní – svěřeno, správce OŽP ÚMČ BS, dle
„Statutu“
p.č. 1417 - obecní – svěřeno, správce OŽP ÚMČ BS, dle
„Statutu“
( pomník OSM MMB)
p.č. 1412 - obecní – svěřeno, správce OD ODM ÚMČ BS, dle
„Statutu“
p.č. 1413, p.č. 1414 a p.č. 1415 – ve vlastnictví společnosti
DRACO CAPITAL, a.s.
p.č. 2333 – ve vlastnictví ČR – ŘSD
k.ú.
p.č.
p.č.
p.č.

Nový Lískovec:
520/2 - obecní
438/1, 519/1 – ve vlastnictví Masarykovy univerzity
520/1 – ve vlastnictví s.p. Lesy České republiky

39. RMČ BS dne 30.09.2019 projednala žádosti Majetkového
odboru MMB a Městské části Brno-Nový Lískovec, týkající se
změny katastrální a správní hranice mezi Městskou částí Brnostřed a Městskou částí Brno-Nový Lískovec a souhlasila s
návrhem dle žádosti MO MMB a u návrhu na změnu hranice dle
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žádosti MČ Brno-Nový Lískovec (pietní místo) nebylo přijato
usnesení.
Následně obdržela Městská část Brno-střed doplňující a
spřesňující návrh změny katastrální a správní hranice od
Městské části Brno-Nový Lískovec (příloha č. 1) a žádá o nové
projednání k záměru změny hranic mezi mezi Městskou částí
Brno-střed a Městskou částí Brno-Nový Lískovec v lokalitě, kde
se nachází pietní místo.

Původní žádost předložená 39. RMČ BS dne 30.09.2019:
I. Žádost MČ Brno-Nový Lískovec
Městská část Brno-Nový Lískovec žádá o vyjádření k záměru
změny hranic mezi MČ Brno-střed a MČ Brno-Nový Lískovec.
Pozn. MO ODM ÚMČ BS:
Po změně katastrální hranice mezi katastrálním územím Pisárky
a katastrálním územím Nový Lískovec se změní správní hranice
mezi MČ Brno-střed a MČ Brno-Nový Lískovec.
Pozemky na území MČ Brno-střed, které mají přejít MČ Brno-Nový
Lískovec:
p.č.
druh
o
výměře
(m2)
1411
ostatní plocha, zeleň
358
1412
ostatní plocha, ostatní komunikace
602
1413
ostatní plocha, zeleň
601
1414
zastavěná plocha a nádvoří
1877
1415
ostatní plocha, sportoviště a rekr. plocha
1278
1416
lesní pozemek
1764
1417
ostatní plocha, zeleň
4961
2333
ostatní plocha, silnice
484
vše k.ú. Pisárky
Pozemky p.č. 1411 p.č. 1412 a p.č. 1417 jsou ve vlastnictví
statutárního města Brna a jsou svěřeny MČ Brno-střed do správy
dle „Statutu“ čl. 22 a čl. 30.
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Pozemky p.č. 1413, p.č. 1414 a p.č. 1415 jsou ve vlastnictví
společnosti DRACO CAPITAL, a.s., která připravuje rekonstrukci
bývalé „Hošnovy vily“.
Pozemek p.č. 2333 je ve vlastnictví ČR – Ředitelství silnic a
dálnic ČR a nachází se na něm komunikace ul. Bítešská.
Pozemky na území MČ Brno-Nový Lískovec, které mají přejít MČ
Brno-střed:
p.č.
druh
o
výměře
(m2)
438/1
ostatní plocha, jiná plocha
526
519/1
ostatní plocha, neplodná půda
7894
520/1
ostatní plocha, jiná plocha
701
520/2
lesní pozemek
10
vše k.ú. Nový Lískovec
Pozemek p.č. 520/2 je ve vlastnictví statutárního města Brna.
Pozemky p.č. 438/1 a p.č. 519/1 jsou ve vlastnictví Masarykovy
univerzity.
Pozemek p.č.
republiky.

520/1

je

ve

vlastnictví

s.p.

Lesy

České

II. Žádost MO MMB
Současně Magistrát města Brna – Majetkový odbor žádá o
vyjádření k návrhu nového vedení katastrální a správní hranice
v prostoru silnice I/23 Bítešská, a to po pravé hraně
silničního tělesa (situační plánek).
Pozemek p.č. 519/1, k.ú. Nový Lískovec by byl začleněn do k.ú.
Pisárky a převeden do správního obvodu městské části Brnostřed.
Pozemek p.č. 2333, k.ú. Pisárky by byl naopak začleněn do k.ú.
Nový Lískovec a převeden do správního obvodu městské části
Brno-Nový Lískovec.
(Jedná se o totožné pozemky, které jsou obsaženy v žádosti MČ
Brno-Nový Lískovec, viz výše část I).
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Žádost vychází z návrhu ČR – ŘSD, který logicky řeší umístění
nové hranice v prostoru silnice I/23 Bítešská a změna se
dotýká k.ú. Nový Lískovec, k.ú. Pisárky a dále také k.ú. Starý
Lískovec a k.ú. Bohunice.
Oproti žádosti MČ Brno-Nový Lískovec ŘSD navrhuje, aby pozemek
p.č. 438/1, k.ú. Nový Lískovec byl převeden do MČ BrnoBohunice.
Pozemky p.č. 520/1 a p.č. 520/2 k.ú. Nový Lískovec (dle
žádosti MČ Brno-Nový Lískovec) se žádost MO MMB nezabývá
z důvodu nezjištěného stavu (část se nachází nad tunelem).
Z výše uvedeného žádá MO MMB o vyjádření ke změně hranic.

Související usnesení:
44. RMČ BS dne 02.11.2015, č. usn. 144.06.:
bere na vědomí
dopis starostky MČ Brno-Nový Lískovec ve věci sjednání nápravy
v rámci potřebné péče o pietní místo a okolí a změny hranic
mezi městskými částmi Brno-střed a Brno- Nový Lískovec a
pověřuje
3. místostarostku Mgr. Flamikovou jednáním s městskou částí
Brno-Nový Lískovec ve věci údržby pietního místa a okolí a
následným předložením návrhu řešení samosprávným orgánům MČ
Brno-střed.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Oplatek
pro

Flamiková
pro

Bartík
pro

Kalousek

Hollan

Dumbrovská

Landa

Schwab

Bořecký

Švachula

Dvořák

nehlasoval

omluven

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

Pozn. MO ODM ÚMČ BS:
Dle zjištěných informací následně proběhlo osobní setkání za
účasti paní místostarostky, vedoucího OŽP ÚMČ BS, zástupců OSM
MMB, spol. Lesy města Brna a.s. a zástupců MČ Brno-Nový
Lískovec.
Na schůzce se dohodly pouze provozní záležitosti ohledně
úklidu pietního místa.
Změna hranic nebyla dohodnuta.

Projednávání v samosprávných orgánech MČ BS:
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11. Majetková komise RMČ BS dne 14.08.2019:
Usnesení 11.2019.08.09.:
odkládá do příští komise.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel.
Usnesení bylo přijato.
Bradáč

Oulehlová

Čebiš

Dvořák

Herosch

Horák

Kylbergerová

Oplatek

Pelikán

Pertl

Urubek

pro

pro

pro

pro

pro

pro

pro

omluven

pro

pro

omluven

Doplnění:
RMČ Brno-Nový Lískovec na svém mimořádném zasedání dne
05.05.2019 projednala vedení katastrální hranice s výsledkem:
- souhlasí s navrhovaným řešením dle MO MMB v případě pozemků
p.č. 1681/18, 1680/4, 1681/19, 1681/58, 1681/111, 1680/7,
1680/5, 1680/6, 1680/15, 1680/14, 1680/16, 1681/110,
1681/108 k.ú. Starý Lískovec (oblast kruhového objezdu),
- nesouhlasí s řešením vést katastrální a správní hranici po
pravé straně silničního tělesa, od pozemku p.č. 438/1 po
pozemek p.č. 2598/1 k.ú. Nový Lískovec, tak jak je navržen v
dopise
z Majetkového odboru Magistrátu města Brna, který je přílohou
č. 3 zápisu,
- navrhuje převedení pozemku p.č. 519/1 k.ú. Nový Lískovec do
k.ú. Pisárky, a převedení pozemku p.č. 2333 k.ú. Pisárky do
k.ú. Nový Lískovec.
Dále vést katastrální hranici tak jak je nyní, tj. na hranici
pozemků p.č. 438/1, 437/12, 436, 435, 434/1, 433/2, 381/2,
381/7, 375/7, 375/2, 2601/1, 375/1, 2601/4, 381/6, 381/13,
381/14, 381/11, 372/1, 381/1, 381/12, 370/1, 381/5. Oblast
kruhového objezdu vést pozemky p.č. 1680/39, 1680/6, 1680/5,
1680/38, 1680/40,1681/167,1681/166,1681/165, 1681/19 vše k.ú.
Nový Lískovec, poté podél pravé hrany silnice na pozemku p.č.
2281/1 k.ú. Nový Lískovec, tak jak je nyní vedena a zobrazena
v příloze, která je přílohou č. 4 zápisu.
Schváleno jednomyslně.
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