
XI. zasedání ZMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora,
konané dne 17. 9. 2020

Věc: Žádost o vyjádření k prodeji části pozemku p. Č. 225/54 v k. ú. Řečkovice při
ulici Renčově

Zpráva obsahuje:

- návrh usnesení
- průvodní sdělení
- kopii žádosti SVJ ze 17. 6. 2020
- vyjádření Odboru územního plánování a rozvoje MmB + foto požadovaného místa
- situační zákres širších vztahů

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora

nesouhlasí

s prodejem části pozemku p. č. 225/54 o výměře cca 16 m2 v k. ú. Řečkovice při ulici Renčově pro
možnost vybudování společného stanoviště pro umístění odpadových nádob na odpadky pro bytové
domy Renčova 19, 21 a 23

ukládá
vedoucímu odboru správy majetku Ing. L. Stloukalovi informovat o usnesení Majetkový odbor
Magistrátu města Brna a žadatele
úkol č. XI/20/
termín: ihned
odpovídá: vedoucí odboru správy majetku

Zpracoval: Ing. Libor Stloukal, vedoucí OSM
Předkládá: RMČ

VBrnědne27. 8. 2020

ř



Průvodní sdělení:

Úřad městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora byl dne 17. 6. 2020 požádán zástupcem SVJ
Řečkovice 1669 (bytový dům Renčova 19) o vyjádření k podání č. j. 5295/20/2700 ve věci prodeje
nebo pronájmu části pozemku p. č. 225/54 o výměře cca 16 m2 v k. ú. Rečkovice při ulici Renčově.

Dotčený pozemek není MC svěřen, je však V její správě. Nachází se u severní štítové zdi
objektu bytového domu Renčova 23. Pro jednání ve věci majetkové dispozice předložil plnou moc
stávající žadatel (Ing. Petr Zajíček) i pro bytové domy Renčova 21 a 23.

Důvodem žádosti o prodej nebo pronájem uvedené části pozemku města Brna je vybudování
společného stanoviště pro umístění odpadových nádob na odpadky pro bytové domy Renčova 19,
21 a 23. Jejich současné stanoviště pro odpadové nádoby je vlivem změny vlastníka objektu kotelny
Renčova 17a zrušeno. Dle dostupných informací nemá nový vlastník zájem prodloužit smlouvu na
umístění nádob na odpad. Proto je předložena žádost, která by vyřešila problematiku s umístěním na
pozemku města Brna. Pokud by nedošlo k odprodeji uvažované části, byla by dotčená část pozemku
pronajata. Teprve po odsouhlasení některé z variant dispozice s majetkem města Brna by SVJ dále
jednalo o umístění kontejnerových stání se stavebním úřadem.

Na základě vyjádření Odboru územního plánování a rozvoje MmB je zřejmé, že z územně
plánovacího hlediska se nedoporučuje prodej části výše uvedeného pozemku. K případnému
pronájmu nemá tento odbor námitky.

Navržené místo se nachází u komunikace, kde je provoz svozového vozu zajištěn viz situační
zákres.

Žádost byla projednána na 12. schůzi komise majetkové a rozvoje dne 13. 8. 2020. Komise
doporučila RMC 1) nesouhlasit s prodejem části pozemku p. Č. 225/54 o výměře cca 16 m2 v k.
ú. Rečkovice při ulici Renčově pro možnost vybudování společného stanoviště pro umístění
odpadových nádob na odpadky pro bytové domy Renčova 19, 21 a 23, 2) souhlasit
s pronájmem části pozemku p. č. 225/54 o výměře cca 16 m2 v k. ú. Rečkovice při ulici
Renčově pro možnost vybudování společného stanoviště pro umístění odpadových nádob na
odpadky pro BD Renčova 19,21 a 23.

RMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora projednala uvedenou majetkovou dispozici dne 26. 8. 2020 na
své 25. schůzi a doporučila ZMC nesouhlasit s prodejem části pozemku p. č. 225/54 o výměře
cca 16 m2 v k. ú. Rečkovice při ulici Renčově pro možnost vybudování společného stanoviště
pro umístění odpadových nádob na odpadky pro bytové domy Renčova 19,21 a 23.
RMC souhlasila s pronájmem části pozemku p. č. 225/54 o výměře cca 16 m2 v k. ú. Rečkovice
při ulici Renčově pro možnost vybudování společného stanoviště pro umístění odpadových
nádob na odpadky pro bytové domy Renčova 19, 21 a 23, nedojde-li k jeho prodeji.
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1. Navrhovatel dispozice:

fyzická osoba:
jméno a příjmení (titul):

adresa - ulice, číslo:
- obec (vč. PSČ)

zická osoba (podnikatel):
jméno a příjmení (titul):
adresa - ulice, číslo:

- obec (vč. PSČ)

podpis:

razítko:

STATUTA íTÓ EP1O
‚ ‚městská část Áočkovoe a Mokrá Hor

atum podai 1 Por, :tNf

_______

datum narození
datum narození

telefonlfax:
e-mail:

podpis:

datum narození
telefonlfax:
e-mail:

podpis:

právnická osoba:
název a forma: J‘2c/

16
D3ič-- ICO:

adresa - ulice, číslo‘

_________________________________

telefonlfax:
- obec (vč.PSČ) ť2i‘ O ‚ e-mail: //O/4(,‘(d

jednatel/právní zástupce b
adresa - ulice, číslo: co ť79 V

- obec (vč.PSČ) r1

J V Y

/%
2. Předmět dispozice: ?E7/PPcfl7E‘7 Í

katastrální území:

pozemek parcelní číslo (dle KN)

budova číslo popisné

s pozemkem

ulice

část (m2)
Vď

číslo orientační

J

Majetkový odbor
Magistrátu města Brna

Návrh na dispozici s majetkem města

Došlodne: 17. 06. 2020
Číslo

pcčet stu Pd:1 PočtPotj Suovy 255k:

Statutární město Brno
Magistrát města Brna

MMB102434 18/2020
listy: I přílohy
druh:

IH IIII hIhI IIIfIh I QII II IIIIII 1 I
rnrnb1es7739cifO DoručGno: 15.06.202C

Č

razítko: podpis:

telefon!fax:

__________________

e-mail: ‚\ /

celý (m2)

bez pozemku
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Vyjádření Odboru územního plánování a rozvoje MmB:

Cst pO/nKu (viz píoht) ptr. 225/53 v L Ú. kečhovice, obec Brno, požadoii;. t :odej! ho oonaln;u,
z h.cc[isk/ Izcnního iánn Bu:i. ( UTujrtH ) ouást stvebni t:[zovanc;i icchz re:o s podrob

ft) ‘‘\ /III ‘t ‘L ‘iJ 1t1 I H T 1‘ p pOLh i uteIi j I dleni B( ) Dt 1 tLI

\ LrJ‘ Ik r in I ‘L e L 1 Q I. I I i C 2 c O I t L 1‘ . Hl 1 j‘fl kOnt r(l)

‘T C/9. L 1 J UI“ 1 J H 1 I Hl J UL‘ Ifl\ii LI L h Tt L ti C‘ Zc II l T TI

se ejicb vvItživani To Jin Ú kronič připa.do zárn ho U.Í\‘cflÍ, Kteie je UpFa.\ ono Lvhfai:ůu mósta Brna o

I 11 ru oU eb < K O O ioni fl i C J Ii i I flO (lU‘( O L 1L )1 L 1i lij t

c vi.astniet i statutarníiio nKsa Brna.
Znvěr: Odbor íizeinniho l)lÚnoválIí n ruzvoje }.Jagistrůtu tr.ta Hrna z ÚzeILI1i piÚnovnciho hlediska
nedoporučuje prodej části pozemku par. č. 2Z5/54 L. Ú. Rečkovico. obec Brno. K případnému pruI;újJnlJ

netiIL OUPI( MNI 13 z ťlzenlně pkL1ovaeího hlediska flÍrIi.

4. Vyjádření OJooru územního plánování a rozvoje

Magistrátu města Brna, Kounicova 67:

— I( ľ ( in, lri. .12 174
ííJrvJ\:[j\:S( i12 174(52

Bľnl (inc :i,I2.()—(I(-)--79

ť /
ta. nich. Paok Pciiwvá
\:OíJ1!(f OJI;ci.i úzeniwho Pl10\i01 a rozvoje hM.íi ĺ

V BIi
-

______

nodris razítko

LAGlST RAT MS1‘A 3

Odbor územního DláflO‘ ar
Kaunicova 67

č)Ĺ ‚7a/tC)

NP
zvojc

Foto požadovaného místa
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