
Informace pořadatele k opakovaným veřejným projednáním Návrhu ÚPmB 

Opakovaná veřejná projednání návrhu Územního plánu města Brna včetně Vyhodnocení vlivu na 

udržitelný rozvoj území budou konána dne 21. a 22. června 2021 vždy od 15:00. 

Prezenční forma proběhne v Pavilonu E, areálu Veletrhy Brno, a.s., na adrese Výstaviště 405/1, 603 

00 Brno-střed.  

- Pavilon E, sál E1 

- Přístup z ulice Křížkovského, brána 4, 

- Dopravní spojení: linka 44, 84,35 (zastávka Velodrom). 

Distanční podoba formou online přenosu na:  

- https://upmb.brno.cz/stream-uzemni-plan/, 

- https://www.facebook.com/brnomycity/, 

- https://www.youtube.com/user/cityofbrno.  

V rámci opakovaných veřejných projednání budou dodržována zvýšená hygienická opatření (dezinfekce 

rukou, zakrytí úst a nosu) - Pořadatel upozorňuje, že se konkrétní podoba hygienických opatření může 

změnit, bude se řídit, podle aktuálně vyhlášených opatření ve dnech 21. a 22. 6. 2021.  

K dispozici bude drobné občerstvení – konzumace je povolena výhradně mimo sál. 

Před zahájením opakovaného veřejného projednání odevzdá každý účastník čestné prohlášení týkající 

se bezinfekčnosti a souhlas se zpracováním údajů, případně jej na místě vyplní a podepíše. 

Program veřejného projednání1 

Před zahájením veřejného projednání 

14:00-14:30 - Veřejnosti bude umožněn vstup do pavilonu E; podpis prezenční listiny; odevzdání 

čestného prohlášení; možnost občerstvit se v předsálí, využít WC a dezinfikovat si ruce; v předsálí bude 

umožněno seznámit se s listinnou podobou Návrhu ÚPmB. 

14:30 – 15: 00 bude umožněn vstup do sálu 

Blok 1 

15:00 - zahájení veřejného projednání 

15:00 – 16:00 prezentace pořizovatele, odborný výklad zpracovatele 

Blok 2 

16:00 – 18:00 vystoupení osob v sálu, pokládání dotazů 

16:00 – 18:00 nahrávání hovorů, které budou zodpovídány v bloku 3 

Blok 3 

18:15 – 23:45 - přehrávání a zodpovídání dotazů uplatněných telefonicky; následně opětovná možnost 

pro vystoupení osob v sálu, pokládání dotazů 

Přestávky (15 min)  

18:00 -18:15; 22:00 - 22:15, 23:45 - 00:00 (ukončení projednání) 

                                                           
1 Jednotlivé časy, vyjma zahájení projednání od 15h, ukončení nahrávání tel. hovorů v 18h a ukončení projednání 

o půlnoci, jsou orientační a závislé na průběhu projednání.  

https://upmb.brno.cz/stream-uzemni-plan/
https://www.facebook.com/brnomycity/
https://www.youtube.com/user/cityofbrno

