
Městský úřad Slavkov u Brna, odbor investic a rozvoje, poskytl přípisem ze dne 13. 10. 
2014 žadateli tyto informace: 
 

 

1/ „Zda je v orgánech města projednávána jakákoliv dispozice (kupní smlouva, nájem, podnájem, 

smlouva o provedení úprav pozemků, jakékoliv využití a užívání pozemku, služebnost) s pozemkem 

p.č. 1238/1, k.ú. Slavkov u Brna, či zda je takové projednávání připravováno a pokud ano, pak o 

sdělení“ 

„a/podstaty takové dispozice“ 

V orgánech města byla projednávána smlouva o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury 

řešící realizaci stavebních objektů dopravní infrastruktury na dotčeném pozemku, způsob realizace, 

časové plnění a finanční plnění.  

„b/poskytnutí kopie návrhu takové dispozice (záměru, návrhu smlouvy)“ 

Text smlouvy o spolupráci a budoucích převodech infrastruktury, který byl předložen 
k projednání orgánům města s tím, že rada města schválila úpravu smlouvy, která je 
obsažena v usnesení rady (zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona o svobodném přístupu 
k informacím pouze tuto doprovodnou informaci). 
 

„c/ uvedení osob, které budou na základě dispozice popsané shora oprávněny či povinny 

s pozemkem p.č. 1238/1, k.ú. Slavkov u Brna, disponovat či jej nabudou do svého vlastnictví.“ 

Není nám známo žádné smluvní ujednání, které by řešilo změnu vlastnického vztahu k danému 

pozemku.  

„d/uvedení orgánu města Slavkov u Brna, příslušného k projednání a schválení takové dispozice,“ 

O smlouvě uvedené v odstavci 1b/ rozhoduje zastupitelstvo města po předchozím projednání v radě 

města. 

„e/uvedení současného stavu projednání takové dispozice v orgánech města Slavkov u Brna, včetně 

stanovisek komisí, rad a výborů zastupitelstva města.“ 

Poslední usnesení přijaté na 91. schůzi rady města dne 8.10.2014 hovoří o tom, že problematikou 

obytného komplexu „Kaunicův dvůr“ se budou zabývat  až nové orgány vzešlé z komunálních voleb. 

„f/poskytnutí kopií stanovisek komisí, rad a výborů zastupitelstva města Slavkov u Brna k takové 

dispozici,“ 

Usnesení komise pro rozvoj města ze dne 21. 7. 2014 (zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona o 
svobodném přístupu k informacím pouze tuto doprovodnou informaci). 
Usnesení z rady a zastupitelstva města v této věci jsou zveřejněna na webových stránkách města 

www.slavkov.cz.  Výbory zastupitelstva města se touto problematikou nezabývaly. 

 

http://www.slavkov.cz/


„g/ uvedení příslušného odboru Městského úřadu města Slavkov u Brna či jiné organizační složky 

města Slavkov u Brna či Městského úřadu města Slavkov u Brna, který je pověřen přípravou 

materiálů a podkladů pro takovouto dispozici a odpovídá za její projednání v orgánech města 

Slavkov u Brna, včetně spisové značky, pod kterou je tam věc vedena.“ 

Přípravou podkladů pro projednání věci obytného komplexu „Kaunicův dvůr“, kde je investorem 

společnost SKR stav, s.r.o. je odbor investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna. Vedeno pod spisovou 

značkou 2724-14. 

„2/ Zda je v orgánech města projednáváno jakékoliv stanovisko či právní jednání (kupní smlouva, 

nájem, podnájem, smlouva o provedení úprav pozemku, jakékoliv využití a užívání pozemku, 

služebnost, smlouva o spolupráci) v souvislosti s výstavbou v oblasti tzv. Kaunicova dvora, tedy na 

pozemcích p.č. 1237/1 a p.č. 1237/2, k.ú. Slavkov u Brna, či zda je takové projednání připravováno 

a pokud ano, pak o sdělení“ 

„a/ podstaty takového stanoviska či právního jednání,“ 

V radě města byla projednávána dohoda o podmínkách provedení přípojek a sjezdu řešící umístění 

přípojek plynovodu, vodovodu, kanalizace, NN a sjezdu k plánované výstavbě obytného komplexu na 

parc.č. 1237/1 a parc.č. 1237/2, kde investorem je společnost SKR stav, s.r.o. Vzhledem k tomu, že 

otázka je nejasná, uvádíme pouze tento návrh dohody z toho důvodu, že nám není jiný právní akt 

znám.  

„b/ poskytnutí kopie návrhu takového stanoviska či právního jednání,“ 

Text dohody o podmínkách provedení přípojek a sjezdu (zde uvádí v souladu s § 5 odst. 3 zákona 
o svobodném přístupu k informacím pouze tuto doprovodnou informaci). 
 

„c/ uvedení orgánu města Slavkov u Brna, příslušného k projednání a schválení takového 

stanoviska či právního jednání,“ 

Rada města, a pokud si to zastupitelstvo vymíní, tak i zastupitelstvo města. 

„e/ uvedení současného stavu projednání takového stanoviska či právního jednání v orgánech 

města Slavkov u Brna, včetně stanovisek komisí, rad a výborů zastupitelstva města Slavkov u 

Brna,“ 

Poslední usnesení přijaté na 91. schůzi rady města dne 8.10.2014 hovoří o tom, že problematikou 

obytného komplexu „Kaunicův dvůr“ se budou zabývat  až nové orgány vzešlé z komunálních voleb. 

„f/ poskytnutí kopií stanovisek komisí, rad a výborů zastupitelstva města Slavkov u Brna 

k takovému stanovisku či právnímu jednání,“ 

Dohoda neprošla jednáním komise města i výbory zastupitelstva. Usnesení z rady města jsou 

zveřejněna na webových stránkách města Slavkov u Brna www.slavkov.cz a z toho důvodu Vám je 

neposkytujeme touto písemnou formou. 

 

http://www.slavkov.cz/


 

„g/ uvedení příslušného odboru městského úřadu města Slavkov u Brna či jiné organizační složky 

města Slavkov u Brna či Městského úřadu města Slavkov u Brna, který je pověřen přípravou 

materiálů a podkladů pro takovouto dispozici a odpovídá za její projednání v orgánech města 

Slavkov u Brna, včetně spisové značky, pod kterou je tam věc vedena.“ 

Přípravou podkladů pro projednání věci obytného komplexu „Kaunicův dvůr“, kde je investorem 

společnost SKR stav, s.r.o., je odbor investic a rozvoje MěÚ Slavkov u Brna. Vedeno pod spisovou 

značkou 2724-14. 

 

 


