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MMB/0260967/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadována změna výškové úrovně v ploše výroby a skladování zahrnujících 
pozemky v majetku podatele na území bývalého průmyslového areálu Zetor v Líšni.  
Jedná se o stabilizovanou plochu výroby a skladování P/a3 mezi ulicí Trnkovou a Stránskou 
skálou. Jde o tradiční průmyslovou lokalitu, která zůstala z části nevyužívána, ale s postupem 
času se zde výroba transformuje a proměňuje v průmyslový park, kde se nachází větší 
množství různorodých aktivit. 
Námitce je možné vyhovět a výškovou úroveň v ploše nastavit ze stávající 3 na 4, tj. výškové 
rozpětí 9-22 m (3-7 podlaží), která více odpovídá aktuálnímu stavu území. 
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MMB/0260971/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V předmětné stabilizované ploše komerční vybavenosti při ulici Dornych, jejíž součástí jsou 
pozemky parc. č. 585/1, 593 a další, k.ú. Trnitá je již realizována stavba o výšce 40 m, přičemž 
jsou pravomocně povoleny další dvě obdobné stavby. Plocha se nachází v lokalitě s dobrou 
dopravní dostupností, přičemž v širším území jsou navrhovány výškové úrovně zástavby 3 až 
6. Vzhledem k těmto okolnostem je vhodné změnit výškovou úroveň zástavby v předmětné 
ploše na hodnotu 4, ve které jsou přípustné lokální dominanty do 40 m výšky, přičemž základní 
výšková úroveň zástavby je 9 až 22 metrů, a jedná se o výškovou úroveň v lokalitě 
akceptovatelnou.  Stanovení výškové úrovně 6, jak požaduje podatel, není, s ohledem na 
skutečnost, že tato výšková úroveň je vymezována pouze v dlouhodobě sledovaných a 
prověřených lokalitách (viz odůvodnění návrhu ÚPmB), přičemž předmětná lokalita takto 
vyhodnocena nebyla, vhodné.  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Navržená plocha zeleně navazuje na tok Ponávky, kde se dlouhodobě uvažuje o jeho 
revitalizaci. V projednaném konceptu územního plánu byla tato lokalita plochou 
vodohospodářskou s vymezenou Bratislavskou radiálou. Tato trasa již však v návrhu nového 
územního plánu není aktuální, a proto zde zpracovatel územního plánu v souladu se svým 
odborným názorem a dle dostupných podkladů k revitalizaci toku vymezil plochu městské 
zeleně (viz podklad Komplexní revitalizační studie Staré Ponávky, úsek CTP, bývalá 
škrobárna). Textová část odůvodnění (návrhu pro 2. opakované veřejné projednání) také 
uvádí, že vodní toky (např. Svratka, Svitava, Ponávka) jsou významnými krajinotvornými prvky 
a že je třeba tyto hodnoty krajinného a přírodního prostředí nezbytné chránit a rozvíjet. Proto 
zde není žádoucí plochu komerční vybavenosti rozšiřovat. 
 

https://gismb.brno.cz/registry/ren-gdpr/parcely/report_output.php?ID=1543408702&REPORT=info
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MMB/0260974/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zařazení pozemku p.č. 2632/42, k.ú. Bystrc do plochy pro veřejnou vybavenost V/a3 vychází 
z varianty č. II. Konceptu připravovaného ÚPmB, která byla upravována na základě Pokynů 
pro vypracování návrhu ÚPmB. Pokyny pro zpracování Návrhu ÚPmB schválilo Zastupitelstvo 
města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. Ve stávajícím ÚP 
je na předmětném pozemku návrhová plocha bydlení čistého BC. Z toho důvodu a z důvodu 
nepotřebnosti předmětné funkční plochy pro veřejnou vybavenost dává Pořizovatel za pravdu 
námitce. Na výše zmíněném pozemku a okolních pozemcích bude vymezena návrhová 
funkční plocha bydlení B/r2. 











MMB/0260976/2020  MMB/0260976/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0260976/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
K předmětné části návrhové plochy bydlení, zahrnuté do rozvojové lokality Ob-4 uplatnila MČ 
Brno - Maloměřice a Obřany připomínku s požadavkem na ponechání plochy zahrádek (I). 
Pořizovatel požadavek akceptuje a dává v tomto smyslu pokyn. Tím je vyhověno i námitce.  
Rozvojová lokalita Ob-4 byla podrobena vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení 
environmentálních limitů a rizik (zátěží). Svahová nestabilita dle veřejně dostupných zdrojů 
(Geoportál MMB Georizika, registr svahových nestabilit ČGS) není v lokalitě evidována.  
Posouzení zakládacích podmínek pro konkrétní stavby je předmětem územního řízení, resp. 
posouzení vlivů na životní prostředí na úrovni záměru se znalostí konkrétního technologického 
řešení projektu. 
Pořizovatel při vyhodnocení vzal v potaz fakt, že Česká geologická služba a Odbor životního 
prostředí MMB lokalitu Ob-4 z hlediska svahové nestability posoudil a neuplatnil připomínky. 
Ani tyto subjekty neposkytly OÚPR MMB k této lokalitě žádné "údaje o území" o svahové 
nestabilitě pro probíhající aktualizaci ÚAP smB 2020. Z uvedeného důvodu není nutné 
předmětnou část území vyjímat z rozvojové lokality Ob-4. Avšak vzhledem k pohledové 
exponovanosti této části území a bezprostřední návaznosti na již vymezenou plochu zahrádek, 
lze připomínce vyhovět a ve vyznačené části území dle grafické přílohy 1b) z vyjádření MČ 
plochu pro zahrádky (I) vymezit a nazahrnovat území do lokality Ob-4.  
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MMB/0260978/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové území NL-2 v oblasti nad ulicí Petra Křivky je dlouhodobě sledováno pro rozvoj 
bydlení již v platném ÚPmB. V roce 2020 vydána změna platného ÚPmB č. B54/15-0/Z ve 
východní oblasti, která měnila rozsah rozvojových ploch na podkladu Územní studie Kamenný 
vrch II (atelier Zlámal z roku 2009)   
Návrh nového ÚP tak respektuje stav nyní platného ÚPmB a ponechává území pro rozvoj 
zástavby pro bydlení a plochami pro zeleň. Nejde o nový návrh stavebního využití v území, 
které není určeno ke stabilizaci zahrádek v celém rozsahu. Zahrádky zůstávají ponechány 
pouze v severní části západní poloviny území, při ulici Travní.  Kvaliitu přírodního prostředí 
bude zajišťovat střední část lokality s plochami městské a krajinné zeleně pro lesopark 
přírodního charakteru i park městského charakteru Rozsah stavebního i nestavebního využití 
je tak vymezen ve vyváženém poměru. Nestavební plochy v dostatečné míře nabídnou zázemí 
pro volnočasové a rekreační využití pro budoucí obyvatel v lokalitě NL-2 i pro stávající 
obyvatele ze sídliště. 
Námitce proti cílovému stavebnímu využití pro bydlení nelze vyhovět.  
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MMB/0260990/2020 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
-  Zastoupení zeleně v různých typech ploch 
Zastoupení zeleně v plochách s rozdílným způsobem využití je v návrhu nového ÚPmB řešeno 
stanovením povinného minimálního plošného zastoupení zeleně na rostlém terénu v plochách 
bydlení, v plochách smíšených obytných, v plochách rekreace, a v plochách zahrádek pro 
disponibilní pozemky stavebního záměru a pro plochu současně (od podmínky splnit 
zastoupení současně i pro funkční plochu bude upuštěno). 
Pořizovatel bude také požadovat stanovit toto zastoupení v podmínkách využití území i pro 
plochu komerční vybavenosti - W. V případě ploch výroby a skladování (P) a lehké výroby (E) 
bude požadavek na minimální zastoupení zeleně doplněn do karet rozvojových lokalit těchto 
ploch. 
Vámi navrhované řešení koeficientů zeleně se nejeví účelné z následujících důvodů: 
Územní plán má stanovit základní koncepci rozvoje území obce, ochranu jeho hodnot, jeho 
plošného a prostorového uspořádání (tj. urbanistickou koncepci), uspořádání krajiny a 
koncepci veřejné infrastruktury, vymezit zastavěné území, plochy a koridory, zejména 
zastavitelné plochy a plochy přestavby, veřejně prospěšné stavby a veřejně prospěšná 
opatření a územní rezervy. A stanovit podmínky pro využívání těchto ploch a koridorů. 
Posláním územních plánů je stanovit pravidla udržitelného rozvoje a využívání území, nikoliv 
regulace jednotlivých pozemků. Územní plán nesmí obsahovat podrobnosti náležejícím svým 
obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. Lze pořídit územní plán s těmito 
regulačními prvky, ale tato skutečnost musí být v rozhodnutí zastupitelstva o pořízení nebo 
zadání územního plánu výslovně uvedena. 
Regulace v podrobnosti na jednotlivé druhy vegetačních prvků, kultivar, či materiálové 
provedení povrchů jednotlivých vegetačních prvků není v podrobnosti, která náleží územnímu 
plánu. Problematické se jeví aplikování tohoto principu v praxi, při posuzování záměru při 
vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování a také následný monitoring těchto 
podmínek. 
Návrh nového územního navrhuje odlišnou koncepci, která však také stanovuje podíl 
nezastavěné plochy, rostlého terénu, umožňující však dešťové vody k ploše pozemku. 
Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu není nutné dodržet pouze v odůvodněných 
případech. 
Pořizovatel však udělí pokyn problematiku stanovení minimálního plošného zastoupení zeleně 
prověřit a upravit. 
- Ochrana zeleně v jiných plochách s RZV 
Z důvodů zvoleného měřítka výkresů a podrobnosti Územního plánu byla stanovena minimální 
velikost plochy RZV na 0,5 ha (5 000 m2) a v níže definovaných případech na 0,2 ha (2 000 
m2) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Ve výjimečných případech, 
pokud si to vymezení a koncepce Územního plánu vyžaduje, jsou zobrazované plochy RZV 
menší. Takto zvolená velikost ploch RZV vychází z principu koncepce a měřítka výkresů, kde 
kresba nemůže zachycovat nepřiměřený detail. Pokud existují pozemky stejného účelu využití, 
ale tvoří plochu podměrečnou, tj menší než 0,5 ha, jsou zpravidla agregovány do jiných ploch 
RZV s jiným využitím. Tato skutečnost vychází také z projednaného konceptu územního plánu. 
V textové části odůvodnění je uvedeno, že plochami, které jsou vymezované ve velikosti 0,2-
0,5 ha jsou plochy městské a krajinné zeleně, zvláště pak pro plochy městské zeleně uvedené 
ve Vyhlášce o zeleni města Brna (Nejvýznamnější plochy městské zeleně). 
Pořizovatel je názoru, že je vzhledem k výše uvedenému je agregovaná zeleň v rámci jiných 
ploch nedostatečně chráněna ve vztahu k umisťování záměrů, udělí tedy pokyn doplnit obecný 
regulativ, který tuto skutečnost ošetří. Dále jsou uděleny pokyny na základě připomínek a 
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námitek k návrhu ÚPmB konkrétní plochy zeleně z aktuálně platného ÚPmB vymezit, pokud 
budou graficky čitelné v měřítku hlavního výkresu. 
- Vymezení ploch přírodních  
Hlavní výkres návrhu nového územního plánu obsahuje grafické vyznačení prvků systému 
ÚSES (biokoridory a biocentra) a současně také vymezené plochy přírodní (plochy lesní a 
plochy krajinné zeleně). 
Zvláště chráněná území, Evropsky významné lokality a registrované významné krajinné prvky 
jsou pro potřeby územního plánování obsaženy jako limit využití území (od poskytovatelů 
údajů) v územně analytických podkladech. Jejich přímá ochrana vyplývá z jiné legislativy, 
především zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Nebudou tedy závazně 
vymezeny v hlavním výkrese, ale obsaženy jsou ve výkrese koordinačním (M1:10 000, 
grafická část odůvodnění). 
- Předepsání izolační zeleně 
V dokumentu Vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území je v kapitole A.VII.12 Kumulativní 
a synergické vlivy uvedeno: 
V této souvislosti nebylo identifikováno synergické resp. kumulativní spolupůsobení 
vymezených rozvojových zón s územním soustředěním ploch výroby vůči plochám bydlení v 
souvisejícím území z důvodů vhodného zasazení ploch průmyslu v jednotlivých případech z 
hlediska vzdáleností k chráněným objektům, možnostem dopravního napojení ploch výroby a 
vhodného členění funkcí v území umožňujícího odclonění rezidenčních zón od zón výrobních 
plochami s možnostmi umístění jiné než rezidenční zástavby např. plochy smíšené, veřejná 
prostranství, izolační zeleň nebo občanská vybavenost. Zároveň návrh ÚP stanovuje 
regulativy využití ploch průmyslové výroby a lehké výroby tak, aby tyto nepredisponovaly 
negativní vliv působící vlastní vymezenou plochu. Umisťované záměry je třeba prověřit 
jednotlivě v rámci navazujících fází projektové přípravy.  
Pořizovatel doporučí řešit problematiku izolační zeleně na rozhraní případných možných 
konfliktních hranicích ploch v rámci jednotlivých karet rozvojových lokalit a zapracovat 
následující cílená opatření: 
Při zastavování ploch výroby v návaznosti na volnou krajinu je třeba dbát na vhodné zapojení 
ploch do krajiny prostřednictvím pásů izolační zeleně na rozhraní zastavitelného území a volné 
krajiny. 
-  Modrozelená infrastruktura 
Všechna vedení technické infrastruktury a prvků modrozelené infrastruktury jako součást 
veřejně prospěšné infrastruktury jsou z hlediska jejich prostorové koordinace rovnocenná. 
Tomuto požadavku tedy nelze vyhovět. V kapitole 4.2 Technická infrastruktura (závazné 
textové části) je uvedeno, že v zastavěném území města se sítě technické infrastruktury 
zpravidla umísťují do společných tras nebo do souběhu se stávajícími trasami technické a 
dopravní infrastruktury. Ve veřejných prostranstvích je nutné koordinovat všechny prvky zde 
umísťované. Důležitým hlediskem při posuzování priorit jednotlivých součástí veřejných 
prostranství při jejich koordinaci je celkový pohled na provoz a fungování města. Při návrhu 
tras technické infrastruktury je důležité sdružování sítí do koridorů a jejich účelné prostorové 
uspořádání. Pro všechny navržené trasy technické infrastruktury je závazné jejich směrové 
vedení. Upřesnění tras, polohy objektů a zařízení, určení místa napojení, způsobu technického 
provedení a vedení přípojných tras bude provedeno při zpracování podrobnější územně 
plánovací nebo projektové dokumentace, a to za podmínek obecně závazných právních 
předpisů. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Územní plán pro plochy bydlení stanovuje podmínky využití jednotně na celém území města, 
tj. i pro plochy s různou prostorovou specifikací struktury zástavby.  Taktéž podmínky 
zastoupení zeleně v plochách bydlení je stanovena jednotně pro všechny plochy B na území 
města. Není cílem ani účelem ÚP regulovat odlišně plochy pro vybrané části území.  
Zpracovatel nového ÚP provedl revizi stávajících struktur bydlení s výsledkem, že skutečně u 
kompaktních struktur není takto vysoké % zastoupení zeleně splněno, a proto je nezbytné 
regulativ nastavit tak, aby reflektovat i stávající stav v plochách bydlení kompaktního 
(blokového) charakteru zástavby). 
Pro plochy bydlení zůstane regulativ zastoupení 30 % zeleně.  Výlukový regulativ bude u ploch 
bydlení uveden pro strukturu "k" kompaktní, u které základní 30% požadavek nebude možno 
vždy u jednotlivých záměrů splnit, tím ani v celé ploše dodržet. U "k" struktur bude výlukový 
regulativ směrován i na další formy zastoupení zeleně, nejen na terénu.  
Podmínky a způsob využití vnitrobloků bude v textové části ÚP doplněn, regulativy upraveny 
a vše bude předloženo v upraveném návrhu k opakovanému veřejnému projednání.  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Není zcela zřejmé, zda se námitka týká grafické či textové části nového ÚP, vztaženo je v 
námitce pro území Masarykovy čtvrti.  
Územní plán definuje stabilizované plochy v kap. 3.3.1. textové části Výroku a stanovuje 
podmínky využití pro možné "dostavby" jednotně na celém území města, tj. jednotně pro 
plochy s různou urbanistickou funkcí a různou prostorovou specifikací struktury zástavby.   
O zástavbě "proluk" se v uvedené kapitole výslovně nehovoří. 
V textové části Odůvodnění, u struktura zástavby rezidenční nízkopodlažní, v kap. 5.5.1.3.  
výslovně uvádí Masarykovu čtvrť s vilami a domky v soukromých zahradách jako příklad 
rezidenční nízkopodlažní zástavby "r" - charakteru "zahradního města".   Struktura "r" může 
vykazovat více způsobů zástavby, viz obr. 36 a 37 v uvedené kapitole. Není cílem ani účelem 
ÚP regulovat odlišně možné dostavby rezidenčních ploch bydlení pro vybrané části území, 
zde na území Masarykovy čtvrti. Zda je či není konkrétní urbanistická situace "prolukou" v 
zástavbě struktury "r" bude záviset na skutečném charakteru zástavby v předmětném území.     
Podmínky využití jsou nastaveny obecně pro stabilizované plochy, pro dané struktury zástavby 
na celém území města.    
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 4203 v k.ú. Žebětín je dlouhodobě určen primárně pro nestavební využití. 
V aktuálně platném územním plánu jde o plochu zemědělského půdního fondu, který je určen 
především pro hospodaření se zemědělskou půdou a změnu kultury zahradu, sad nebo vinici 
se připouští pouze v plochách ZPF s objekty pro individuální rekreaci. 
Tento pozemek spolu s dalšími v lokalitě byly jako návrhová plocha zeleně projednány ve 
všech třech variantách konceptu nového územního plánu. Návrh nového územního plánu 
plochu městské zeleně potvrzuje. Jedním z důvodů je návaznost plochy městské zeleně (Z) 
na stabilizovanou plochu krajinné zeleně (K), na které je vymezen biokoridor LBK ZE02. 
Vymezení návrhové plochy městské zeleně není náhodné, neboť pozemek parc. č. 4203 v k.ú. 
Žebětín je součástí přírodního zázemí v krajině. 
Jedním z cílů územního plánování je zajistit udržitelný rozvoj území, tudíž vyvážený rozvoj 
všech složek, tedy i veřejné zeleně pro širokou skupinu obyvatel. Tento stav je výhledový. Do 
doby realizace zeleně (jejíž podmínkou je i majetkové vypořádání) a která může být 
uskutečněna v dlouhodobém časovém horizontu, bude možné pozemek užívat v souladu 
s obecnými podmínkami využití území (viz kap. 6.2. závazné textové části). Současně platí, 
že v nezastavěném území nejsou vyloučeny záměry přípustné podle právní úpravy pro 
nezastavěné území 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky požaduje změnit plochu krajinné zeleně vymezenou na pozemku p.č. 7992/16 
a 7995/42 v k.ú. Židenice na plochu bydlení. 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání 
(dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 
z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání daného území. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě uvedeného, své odbornosti, aktuálních podkladů a 
Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením 
č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl řešení funkčního využití části 
pozemku p.č. 7992/16 a 7995/42 v k.ú. Židenice resp. předmětného území. V Návrhu ÚPmB 
je tak v předmětné lokalitě zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně 
plánovací dokumentace (ve všech variantách Konceptu ÚPmB je vymezena městská zeleň a 
v platném ÚPmB krajinná zeleň) a v souladu s právními předpisy navržena plocha krajinné 
zeleně. 
Dále uvádíme, že předmětné území je obklopeno objekty ochrany přírody a krajiny (NATURA 
2000, zvlášť chráněná území, významný krajinný prvek, skladebné prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES) apod., které jsou definované také jako limity využití území 
vyplývající z jiných právních předpisů) a samotné území vykazuje cennější hodnoty krajinného 
a přírodního prostředí. Toto jedinečné krajinné a přírodní prostředí patří k nejvýznamnějším 
hodnotám města Brna, vytváří neopakovatelnou atmosféru obrazu města a jejich ochrana je 
jedním ze základních principů rozvoje města. Ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot 
jakožto nezastavitelného zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních 
předpisů a již v současném ÚP jsou vyjádřeny "zelenými horizonty, klíny a krajinnými 
komplexy", jsou v Návrhu ÚPmB vymezeny v podobě prostorově specifikovaného přírodního 
zázemí města. Toto přírodní zázemí je chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, 
který by ohrozil existenci stávajících hodnot. V koncepci ÚP jsou hodnoty krajinného a 
přírodního prostředí tedy předmětné přírodní zázemí členěno na přírodní zázemí v krajině, 
přírodní zázemí v zástavbě, k ochraně jejich konektivity (spojitosti) jsou vymezeny osy 
propojení přírodního zázemí a dále také pohledově významné plochy a chráněné pohledy na 
vedutu města. Tyto různorodé hodnoty jsou prostorově specifikovány tak, aby jejich územní 
rozsah byl prezentován jednoduchým, přehledným a srozumitelným způsobem (tyto 
"překryvné a ochranné režimy" jsou v Návrhu ÚPmB graficky vyjádřené ve výkrese 5.0 Principy 
uspořádání krajiny – schéma).  
Návrhem ÚPmB jsou tak náležitě plněny cíle územního plánování, zejména dle § 18 odst. 4, 
5 a 6, jež ukládají v procesu územního plánu dbát na ochranu nezastavěného území, přírody 
a krajiny. 
Mimo to je třeba poznamenat, že jakýkoliv vlastník pozemku nemá v obecné rovině právní 
nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy, zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, 
které by plně vyhovovaly jeho soukromoprávním zájmům, neboť cílem územního plánování je 
dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (§ 
18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi soukromým 
zájmem a zájmem veřejným. Uvedený závěr vyplývá např. také z rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 28. 3. 2008, č. j. 2 Ao 1/2008-51, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že 
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„z žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva 
vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost 
zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití.“ 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB pozemek p.č. 7992/16 a 7995/42 v k.ú. Židenice 
resp. celé předmětné území důvodně určeno jako plocha krajinné zeleně s vymezenými 
"překryvnými a ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a pohledově významné plochy) 
a není účelné a opodstatněné toto vymezení měnit. Závěrem upozorňujeme, že v předmětné 
lokalitě de facto nedochází ke změně územního plánu oproti platnému stavu. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Územní plán pro plochy bydlení stanovuje podmínky využití jednotně na celém území města, 
tj. i pro plochy s různou prostorovou specifikací struktury zástavby.  Taktéž podmínky 
zastoupení zeleně v plochách bydlení je stanovena jednotně pro všechny plochy B na území 
města. Není cílem ani účelem ÚP regulovat odlišně plochy pro vybrané části území.  
Zpracovatel nového ÚP provedl revizi stávajících struktur bydlení s výsledkem, že skutečně u 
kompaktních struktur není takto vysoké % zastoupení zeleně splněno, a proto je nezbytné 
regulativ nastavit tak, aby reflektovat i stávající stav v plochách bydlení kompaktního 
(blokového) charakteru zástavby). 
Pro plochy bydlení zůstane regulativ zastoupení 30 % zeleně.  Výlukový regulativ bude u ploch 
bydlení uveden pro strukturu "k" kompaktní, u které základní 30% požadavek nebude možno 
vždy u jednotlivých záměrů splnit, tím ani v celé ploše dodržet. U "k" struktur bude výlukový 
regulativ směrován i na další formy zastoupení zeleně, nejen na terénu.  
Podmínky a způsob využití vnitrobloků bude v textové části ÚP doplněn, regulativy upraveny 
a vše bude předloženo v upraveném návrhu k opakovanému veřejnému projednání.  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Není zcela zřejmé, zda se námitka týká grafické či textové části nového ÚP, vztaženo je v 
námitce pro území Masarykovy čtvrti.  
Územní plán definuje stabilizované plochy v kap. 3.3.1. textové části Výroku a stanovuje 
podmínky využití pro možné "dostavby" jednotně na celém území města, tj. jednotně pro 
plochy s různou urbanistickou funkcí a různou prostorovou specifikací struktury zástavby.   
O zástavbě "proluk" se v uvedené kapitole výslovně nehovoří. 
V textové části Odůvodnění výslovně uvádí Masarykovu čtvrť s vilami a domky v soukromých 
zahradách jako příklad rezidenční nízkopodlažní zástavby "r" - charakteru "zahradního města".    
Není cílem ani účelem ÚP regulovat odlišně možné dostavby rezidenčních ploch bydlení pro 
vybrané části území, zde na území Masarykovy čtvrti.   







































MMB/0261056/2020  MMB/0261056/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261056/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky jsou dlouhodobě součástí plochy plánované pro realizaci veřejné zeleně, 
v současném ÚPmB (od r. 1994).  Plochy zeleně mají být veřejně přístupné a sloužit jako 
náhrada za původní přírodní prostředí a jako zázemí pro odpočinek a rekreační aktivity. Čemuž 
odpovídá zahrnutí všech uvedených pozemků do návrhové plochy rekreační zeleně (ZR), ve 
které jsou podmíněně přípustné např. jednotlivé stavby služeb a veřejného stravování za 
podmínky, že mají doplňkovou funkci, slouží potřebám rekreační funkce plochy a nemají 
charakter uzavřeného klubového zařízení, tzn. že slouží široké veřejnosti. Plochy rekreační 
zeleně jsou přitom dle stávajícího územního plánu součástí ploch nestavebních-volných, ve 
kterých je podmíněně přípustné dočasné využití existujících objektů a volných ploch pro funkci, 
která nebude v rozporu s funkčním využitím okolních ploch za podmínky, že způsob umožní 
bezodkladné navrácení pozemku pro realizaci zeleně. Dočasné umístění nových stavebních 
objektů v návrhových plochách určených pro zeleň je nepřípustné. Fakt, že se na některých 
uvedených pozemcích (parc. č. 3673/3, 3670, 3667, 3668, vše v k.ú. Řečkovice) nachází 
stavby rodinných domů na výše uvedeném využití nic nemění a uvedené stavby rodinných 
domů jsou zde umístěny evidentně v rozporu s platným územním plánem.  
Plocha změny – městské zeleně Z je zde vymezena také v souladu s již projednaným 
konceptem územního plánu a návrh nového ÚPmB dodržel tuto kontinuitu. Zastavitelné plochy 
se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. V lokalitě 
je v současné době vymezena pro bydlení např. rozvojová lokalita R-9 Rumperk, určená 
k rozvoji sportu a rezidenčního nízkopodlažního bydlení. Změna na plochu bydlení se tedy jeví 
v současné chvíli jako neopodstatněná. Pozemky bude možné nadále využívat v souladu s 
obecnými podmínkami využití území (viz. kap 6.2 závazné textové části).  
Konečně je třeba podotknout, že v souladu s § 7 odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb. platí, že pro 
každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo 
smíšené obytné se vymezuje s touto zastavitelnou plochou související plocha veřejného 
prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní 
komunikace. Proto je třeba, aby byla v sousedství rozvojové lokality R-9 Rumperk vymezena 
plocha městské zeleně (Z). 
Co se týká argumentu, že zastupitelstvo městské části Brno – Řečkovice a Mokrá Hora na 
svém jednání 21. 5. 2020 schválilo žádost o změnu stávajícího územního plánu, je třeba 
podotknout, že ke změně nedošlo a že změnu územního plánu města Brna schvaluje 
zastupitelstvo statutárního města Brna – nikoli zastupitelstvo městské části. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je uveden požadavek na změnu plochy dopravní infrastruktury D/v2 mezi ulicí 
Bítešskou a Akademickou na plochy smíšené obytné C/v7. 
Původní vyhodnocení z r. 2020:  
„Řešení mezi ulicí Bítešskou a Akademickou bude v rámci návrhu pro opakované veřejné 
projednání upraveno, ale mezi zatíženými komunikacemi není primárně využití území pro 
funkci bydlení vhodné. Z výše uvedených důvodů nelze požadavku vyhovět.“  
 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. Původně vymezený rozsah plochy D/v2 zůstal 
zachován, ale ve výsledném řešení Návrhu nového ÚPmB je navrženo využití plochou 
komerční vybavenosti W/v4. V této souvislosti byla rovněž rozšířena rozvojová lokalita SL-3. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu vyhodnocení požadavku podatele. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadavek na omezení rozsahu rozvojové lokality R-4 pouze pro území nad ulicí Lacinova po 
vodojem uplatnila v připomínce MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Pořizovatel požadavek 
akceptuje a dává v tomto smyslu pokyn. Tím je zčásti vyhověno i námitce, a to v rozsahu 
území nad zástavbou v ulicí K Západi, které bude ponecháno jako funkční plocha zahrádek (I) 
s územní rezervou pro bydlení.  
Podkladem pro návrh nového ÚP v lokalitě R-4 byla pořízená Územní studie (ÚS) Lacinova - 
K Západi (2018). ÚS ověřila komplexnost návrhu, v souladu s cíli a úkoly územního plánování, 
proto řešení z ÚS nový ÚP převzal jako cílové řešení do lokality R-4.  
Na základě výsledků projednání návrhu ÚP bude omezen navržený rozsah lokality R-4 a 
využití pro rozvoj bydlení redukováno pouze do oblasti nad ulicí Lacinova.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je k západní části lokality Be-
1 uvedeno také mezitímní pracovní odůvodnění, tj. vyhodnocení z r. 2020:  
K lokalitě Be-1 uplatnila připomínky MČ Brno-Bohunice s požadavkem na zachování stavu dle 
platného ÚPmB na území jižně ulice Lány (zachování nestavební plochy ZPF) a ke způsobu 
a rozsahu využití ploch bydlení jižně ulice Dvořiště, a nesouhlas se stavebním rozvojem jižně 
ulice Dvořiště uplatnila MČ Brno-Starý Lískovec. Pořizovatel MČ vyhovuje v níže popsaném 
rozsahu takto:   
S ohledem na požadavek MČ Brno-Bohunice dává pořizovatel pokyn v části lokality Be-1 
(území jižně ulice Lány) v Návrhu nového ÚPmB ponechat pouze stabilizovanou plochu V/v3 
a plochu přestavby C/k4 včetně ploch veřejných prostranství kolem těchto ploch s tím, že 
plocha C/k4 bude vymezená jako C/k3. Místo zastavitelné plochy B/r2, B/v3 a B/k4 budou 
vymezeny nestavební plochy s územní rezervou pro bydlení. Ponechána bude pouze část 
plochy B/r2 v zastavěném území u nároží plochy komunikace a prostranství místního významu 
(zahrnující zčásti pozemek parc. č.911/11 k. ú. Bohunice), a to v rozsahu, který odpovídá 
stabilizované ploše BC v platném ÚPmB. Dořešeny budou zbytkové plochy stávající 
stabilizované plochy OS z platného ÚPmB tak, aby neznemožnily sledovat budoucí záměry v 
lokalitě. 
 
U západní části lokality Be-1 se pořizovatel ztotožňuje s požadavkem MČ Brno-Starý Lískovec 
na zachování nestavebního využití pro plochu zeleně alespoň na území MC Brno-Starý 
Lískovec. Pro rozvoj jižně ulice Dvořiště by mělo být určeno pouze území MČ Brno-Bohunice, 
k. ú. Bohunice. S ohledem na hlukové podmínky v území by plochy měly být vymezeny plochy 
smíšené obytné C, které umožňují bydlení. 
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB č. R8/127 
zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro 
územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního plánu 
města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) zákona č. 
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podnět, 
aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením RMB. RMB 
doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
I přesto, že by bylo možné odborně doporučit řešení popisované výše s ponecháním plochy 
městské zeleně a namítajícímu vyhovět, pořizovatel dává pokyn: 
- vymezit v západní části lokality Be-1 na k.ú. Starý Lískovec místo plochy B/v4 plochu 
smíšenou obytnou C/v4 a omezit průjezd prodloužené ulice Dvořiště směrem k ulici U Leskavy; 
- změnit podél jižní strany ul. Dvořiště a Vyhlídalova (na k. ú. Bohunice a části k. ú. Starý 
Lískovec) změnit plochu B/v2 na B/r2, 
vše v souladu s podnětem určeného zastupitele. 
 
K další úpravě návrhu ÚP oproti výše uvedenému došlo po 1. opakovaném veřejném 
projednání v západní části lokality Be-1. Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto 
rozhodnutí se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
K lokalitě Be-1 uplatnila připomínky MČ Brno-Bohunice s požadavkem na zachování stavu dle 
platného ÚPmB na území jižně ulice Lány (zachování nestavební plochy ZPF) a ke způsobu 
a rozsahu využití ploch bydlení jižně ulice Dvořiště, a nesouhlas se stavebním rozvojem jižně 
ulice Dvořiště uplatnila MČ Brno-Starý Lískovec. Pořizovatel MČ vyhovuje v níže popsaném 
rozsahu takto:   
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S ohledem na požadavek MČ Brno-Bohunice dává pořizovatel pokyn v části lokality Be-1 
(území jižně ulice Lány) v Návrhu nového ÚPmB ponechat pouze stabilizovanou plochu V/v3 
a plochu přestavby C/k4 včetně ploch veřejných prostranství kolem těchto ploch s tím, že 
plocha C/k4 bude vymezená jako C/k3. Místo zastavitelné plochy B/r2, B/v3 a B/k4 budou 
vymezeny nestavební plochy s územní rezervou pro bydlení. Ponechána bude pouze část 
plochy B/r2 v zastavěném území u nároží plochy komunikace a prostranství místního významu 
(zahrnující zčásti pozemek parc. č.911/11 k. ú. Bohunice), a to v rozsahu, který odpovídá 
stabilizované ploše BC v platném ÚPmB. Dořešeny budou zbytkové plochy stávající 
stabilizované plochy OS z platného ÚPmB tak, aby neznemožnily sledovat budoucí záměry v 
lokalitě. 
Západní část lokality Be-1 byla na základě podnětu určeného zastupitele (viz popsáno výše) 
pro 1. opakované veřejné projednání upravena.  
Na základě připomínek MČ doručených při 1. opakovaném veřejném projednání se určený 
zastupitel navrženým řešením  západní části lokality Be-1 znovu zabýval a uplatnil v procesu 
vyhodnocování výsledků projednání dopisem 0553430/2021 ze dne 25.10.2021 (doplňujícím 
doporučení uplatněná dopisy č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 a č.j. 
MMB/0526164/2021 ze dne 8.10.2021)  k lokalitě Be-1 na základě doporučení RMB R8/177 
ze dne 20.10 2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno – Bohunice a MČ Brno-
Starý Lískovec, a to na omezení rozsahu návrhové stavební plochy C/v4 při západním okraji 
lokality a vymezení návrhové plochy městské zeleně. Městské části jsou dle Statutu města 
Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy obou městských částí MČ Brno-Bohunice 
a MČ Brno - Starý Lískovec alespoň částečně zohledněny a Návrh pro 2. opakované veřejné 
projednání byl upraven.  
Redukcí rozsahu původně vymezených stavebních ploch ve východní části lokality Be-1 
(obsaženo již v I. upraveném návrhu) i touto úpravou v západní části lokality předloženou ve 
II. upraveném návrhu je částečně vyhověno námitce. 
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MMB/0261126/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky upozorňuje, aby do textové části ÚPmB byla doplněna plocha těžby nerostů 
v rozsahu DP Černovice I.  
V územním plánu nejsou speciálně vymezeny plochy pro dobývání nerostných surovin. Tam, 
kde je těžba nebo dobývání povoleno podle příslušných právních předpisů, je v území obecně 
přípustnou činností. Řešení územního plánu obecně nepředpokládá další rozvoj těžební 
činnosti na území města po dokončení těžby nerostných surovin v rámci stávajících 
dobývacích prostorů, vyznačených v grafické části odůvodnění ÚPmB O.1 Koordinační výkres, 
a to především s ohledem na jiné preference koncepce rozvoje území města.  
V souladu s požadavky zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, ÚPmB respektuje chráněná ložisková území a dobývací 
prostory, a neohrožuje vytěžitelnost všech zásob výhradních ložisek nerostných surovin. Tato 
území jsou dle údajů České geologické služby zobrazena v grafické části odůvodnění ÚPmB 
O.1 Koordinační výkres. Dle věcného obsahu námitky se jeví důvodné vyznačit v 
Koordinačním výkrese chráněné ložiskové území dle přiložených podkladů. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Na pozemcích p.č. 2646/4,2646/12,2646/5,2647/2,2647/3,2648/7,2711/6, k.ú Černovice ve 
vlastnictví podatele námitky je DP Černovice I s nedotěženými zásobami. V souladu se 
schváleným provozním řádem zde probíhá recyklace stavební sutě (SETRA, spol. s r.o.).  
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0 a zčásti 
nestavební plochy zemědělského půdního fondu.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB celý součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání 
(dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 
z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání daného území. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě výše uvedeného a své odbornosti opětovně prověřil 
nejvhodnější možné řešení funkčního využití jednotlivých pozemků resp. předmětného i 
přiléhající území a vyhodnotil, že požadavek podatele tedy vymezení plochy technické 
infrastruktury "T" s využitím pro kompostárnu příp. recyklaci stavební suti s marginálním 
rozsahem,  které je v území v podstatě již stávající, by nemělo mít v této okrajové části města 
dostatečně vzdálené od zastavěného území negativní, rušivé či kolizní dopady na okolní 
zejména zastavěné území.  Pozemek p.č. 3290 a část 3285 (dle současného využití) k.ú. 
Chrlice tak budou v upraveném Návrhu ÚPmB vymezeny jako plocha technické infrastruktury 
"T". 





MMB/0261144/2020  MMB/0261144/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261144/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uveden také mezitímní 
pracovní výrok a odůvodnění, tj. vyhodnocení z r. 2020: Námitce bylo v roce 2020 vyhověno 
částečně. 
Části pozemků p.č. 696/14,696/15,696/17,696/20 v k.ú, Trnitá vymezených v Návrhu nového 
ÚPmB v plochách veřejných prostranství jsou součástí plochy komunikace a prostranství 
místního významu již v platném ÚPmB. Byla tak respektována zásada kontinuity územního 
plánování. V Návrhu nového ÚPmB však budou provedeny úpravy rozhraní vymezení využití 
pozemků dle územní studie "Přestavbová zóna Špitálka a okolí" (zpracovatel Atelier ERA, 
2021). Tzn., že dojde k rozšíření plochy C/k4 požadovaným východním směrem, ale současně 
ke zmenšení plochy C/k4 ve prospěch plochy dopravní infrastruktury D na ulici Zvonařka. Tím 
bude námitce z části vyhověno. Podle výroku nového ÚPmB lze stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Mezi dopravní 
infrastrukturu dle výkladu pojmů patří i stavby pro parkování a odstavování vozidel. Využití 
území pro parkování v případě realizace komunikace lze pak řešit v rámci organizace dopravy.  
 
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Při 1. opakovaném veřejném projednání uplatnil dotčený orgán, Ministerstvo dopravy 
požadavek na rozšíření ploch dopravní infrastruktury D o 10 m severním směrem pro zajištění 
potřeb přestavby ŽUB. Rozšíření plochy dopravní infrastruktury D vyvolalo další úpravy 
navazujících ploch tak, aby byla zajištěna dostatečná šířka pro veřejné prostranství. 
V důsledku toho bude nutné: upravit funkční využití části ploch veřejných prostranství na 
plochy dopravní infrastruktury D, zmenšit část plochy smíšené obytné C/k4 ve prospěch  
plochy veřejných prostranství, upravit  rozsah rozvojové lokality  Tr-4" a  rozsah  plochy VPS 
Vy/O/0328. Na základě stanoviska dotčeného orgánu bude tedy dán pokyn  na úpravu Návrhu 
ÚPmB pro druhé veřejné opakované projednání a Návrh tak bude upraven.   
Tím je námitce vyhověno dále jen z části jak je uvedeno výše. Oproti upravenému návrhu pro 
1. opakované veřejné projednání však dochází nově v jižním směru ke zmenšení plochy C/k4 
ve prospěch plochy veřejných prostranství.  
 
 
 







MMB/0261145/2020  MMB/0261145/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261145/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB celý součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261146/2020  MMB/0261146/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261146/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
 





MMB/0261149/2020  MMB/0261149/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261149/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání 
(dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 
z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání daného území. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě výše uvedeného a své odbornosti opětovně prověřil 
nejvhodnější možné řešení funkčního využití jednotlivých pozemků resp. předmětného i 
přiléhající území a vyhodnotil, že požadavek podatele tedy vymezení plochy technické 
infrastruktury "T" s využitím pro kompostárnu příp. recyklaci stavební suti s marginálním 
rozsahem,  které je v území v podstatě již stávající, by nemělo mít v této okrajové části města 
dostatečně vzdálené od zastavěného území negativní, rušivé či kolizní dopady na okolní 
zejména zastavěné území.  Pozemek p.č. 3290 a část 3285 (dle současného využití) k.ú. 
Chrlice tak budou v upraveném Návrhu ÚPmB vymezeny jako plocha technické infrastruktury 
"T". 
 







MMB/0261150/2020  MMB/0261150/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261150/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261151/2020  MMB/0261151/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261151/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261157/2020  MMB/0261157/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261157/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB celý součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261159/2020  MMB/0261159/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261159/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261161/2020  MMB/0261161/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261161/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261169/2020  MMB/0261169/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261169/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s návrhem územního plánu v souvislosti s vymezením 
ploch dopravní infrastruktury D v místě a podél stávající železniční trati Brno - Přerov pro 
řešení výhledové dopravní infrastruktury, a tím případného ovlivnění staveb rodinných domů 
nacházejících se v kontaktní zóně části ulice Kšírovy, Přerovské, Dufkovo nábřeží, 
Hněvkovského a Sazenice; nesouhlas s komunikací tzv. „Nová Vodařská“ (HH/3), případným 
rušením  „Jižanského dvorku“ a zelených ploch, obava ze snížení hodnoty a kvality bydlení a 
navýšení hlukové zátěže. 
Trasy výhledových dopravních staveb HH/1, C/1 a Kv/1 (přeložek silnic I. třídy - sil. I/41 
Bratislavská radiála a I/42 – Velký městský okruh) byly takto prověřeny v souvislosti s řešením 
nadřazené komunikační sítě města Brna nezávisle na realizaci nového nádraží v poloze u 
Řeky.  
Dostředné vedení Bratislavské radiály směrem k ulici Dornych se ukázalo jako nevhodné a 
není dále sledováno. Umístění mimoúrovňové křižovatky s ulicí Černovickou je s ohledem na 
okolní zástavbu problematické a nemožné hlukově odclonit a tím pozbývá účelnosti i vedení 
VMO pod Mariánským náměstím a řekou Svratkou. Z těchto důvodů nelze původní řešení dále 
sledovat.  
S ohledem k výše uvedenému je od roku 2013 prověřována úprava vedení VMO v souběhu 
se stávající železniční tratí, která by měla být výhledově snesena. Konkrétní dotčení pozemků, 
způsob případného dotčení okolních stávajících objektů a protihluková opatření budou známy 
až na základě projektové dokumentace a zvolené etapizace realizace výhledových dopravních 
staveb. 
Pokud se jedná o stávající využití území, tak není sledováno jako cílové a již platný územní 
plán má zakotvenu koncepci rozvoje bydlení kolem komunikace „Nová Vodařská“, která vytváří 
novou urbanizační osu v území. 
Pokud se jedná o obavy z hlukového zatížení, tak uvádíme, že obecně jakýkoliv nový záměr 
umisťovaný v území musí splnit předepsané limity a tomu musí být uzpůsobeno i technické 
řešení, které bude známo až při zpracování projektové dokumentace.  
Z hlediska přeložek silnic I. třidy se jedná o prioritní dopravní stavby celoměstského významu 
ve veřejném zájmu, jejichž existence má přímý vliv na složky udržitelného rozvoje území. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavku vyhovět. 
 







MMB/0261173/2020  MMB/0261173/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261173/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261174/2020  MMB/0261174/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261174/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261175/2020  MMB/0261175/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261175/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB celý součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261180/2020  MMB/0261180/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261180/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261182/2020  MMB/0261182/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261182/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB celý součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261183/2020  MMB/0261183/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261183/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261186/2020  MMB/0261186/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261186/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261187/2020  MMB/0261187/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261187/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 





MMB/0261188/2020  MMB/0261188/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261188/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V podání je vyjádřen nesouhlas s tím, aby propojení v rozvojové lokalitě Or-2 na ulici U 
zvoničky bylo průjezdné. Toto propojení je vymezeno jako plocha veřejných prostranství. 
Ucelená soustava veřejných prostranství je nedílnou součástí urbanistických struktur ve 
městě, zajišťuje prostupnost města, snadnou orientaci v městské krajině a spolupodílí se na 
vytváření charakteristického obrazu města. Územní plán vymezuje nová veřejná prostranství 
v případě, že je jejich umístění zřejmé nebo předepisuje prověření umístění veřejného 
prostranství prostřednictvím územní studie. Vymezuje je přednostně na pozemcích města. 
Kromě hlavní sítě ulic, městských tříd a náměstí jsou zobrazovány i žádoucí prostupy územím. 
Veřejné prostranství rovněž slouží k definování urbanistických struktur, k vymezování 
významných pěších tras a napojení území. Konkrétní využití prostupu územím prodloužením 
ulice U Zvoničky bude řešeno v rámci předepsané územní studie ÚS -02 Ořešín Klimešova - 
Jasná, která bude sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. 
Předpokladem pro zajištění prostupu územím je dořešení majetkoprávních vztahů k 
předmětným pozemkům.  
 
 
 
 







MMB/0261190/2020  MMB/0261190/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261190/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0 a zčásti 
nestavební plochy zemědělského půdního fondu.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261191/2020  MMB/0261191/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261191/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261192/2020  MMB/0261192/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261192/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0 a zčásti 
nestavební plochy zemědělského půdního fondu.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   







MMB/0261193/2020  MMB/0261193/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261193/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0 a zčásti 
nestavební plochy zemědělského půdního fondu.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261194/2020  MMB/0261194/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261194/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261196/2020  MMB/0261196/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261196/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0 a zčásti 
nestavební plochy zemědělského půdního fondu.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261198/2020  MMB/0261198/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261198/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261201/2020  MMB/0261201/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261201/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261202/2020  MMB/0261202/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261202/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky v této lokalitě jsou aktuálně platným územním plánem vymezeny jako stavební 
návrhová plocha pro dopravu - hromadné odstavné a parkovací garáže. Vzhledem 
k obecnému deficitu parkovacích míst ve městě a kvůli zachování kontinuity územního 
plánování, se pořizovatel přiklání k názoru ponechat zde plochu pro dopravu. Proto byla 
plocha městské zeleně Z, vymezená v návrhu nového ÚPmB pro veřejné projednání v roce 
2020, redukována a v návrhu nového ÚPmB pro opakované veřejné projednání v roce 2021 
byla v předmětném území vymezena plocha přestavby plocha dopravní infrastruktury D/v3. 
Tím bylo námitce vyhověno. 
 
 
 







MMB/0261203/2020  MMB/0261203/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261203/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261204/2020  MMB/0261204/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261204/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
 





MMB/0261207/2020  MMB/0261207/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261207/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrhová plocha B/v4 při ulici U penzionu vymezená v rámci rozvojové lokality SL-3 je 
převzata z platného ÚPmB, kde je také vymezena návrhová plocha bydlení s IPP 2,4. Nejde 
proto o změnu ve stavu využití oproti dnes platnému stavu. Lokalita s pozemky v majetku smB 
je dlouhodobě určena pro výstavbu bydlení a řešení potřeb výstavby obecního bytového fondu; 
požadované nové vymezení jako plocha pro dopravu (parkování) není v souladu se záměry 
města. Výstavba bydlení v ploše B/v4 je žádoucí i s ohledem na probíhající investici-  
prodloužení TT tratě, která zajistí obyvatelům komfortní dostupnost na VHD. 
Předmětná návrhová plocha B/v4 nebude vyjmuta z rozvojové lokality SL-3. Návrhové plochy 
stavební jsou vždy součástí rozvojových lokalit z důvodu, aby mohly být podmínky jejich využití 
definovány v příslušné kartě lokality, která je součástí výroku nového ÚP.  
K plochám C a W doplněno dle dílčích námitek 3962.2 a 3962.3: 
V rámci námitky je upozorněno na nedostatek parkování a potřeba využívání odstavování 
vozidel v návrhové ploše C a W, tj. plochách možného záměru. 
Z hlediska územního plánu je tento požadavek nad rámec podrobnosti územního plánu. 
Obecně parkovací stání jsou přípustná ve všech stavebních plochách a jejich případnou 
náhradu nebo nadkapacitu bude možné řešit v rámci konkrétního záměru zástavby. 
Jedná se o lokalitu s dobrou dopravní dostupností, jak MHD, tak IAD. Lokalita je proto pro 
komerční využití vhodná. Zachování parkovacích míst lze uvést, že plochy komerční 
vybavenosti i plochy smíšené obytné toto umožňují. Vzhledem ke skutečnosti, že předmětné 
pozemky jsou ve vlastnictví města Brna, tedy zadavatele ÚPmB, lze konstatovat, že vlastník 
pozemku s návrhem souhlasí. Je tedy pouze věcí vlastníka, zda parkovací stání zachová.  







MMB/0261209/2020  MMB/0261209/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261209/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB celý součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261210/2020  MMB/0261210/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261210/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261212/2020  MMB/0261212/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261212/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261214/2020  MMB/0261214/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261214/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261216/2020  MMB/0261216/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261216/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB celý součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261220/2020  MMB/0261220/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261220/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261221/2020  MMB/0261221/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261221/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261222/2020  MMB/0261222/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261222/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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MMB/0261226/2020  MMB/0261226/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261226/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Hlavní cílem regulace v plochách rekreace je omezení plošného záboru (nezávisle na velikosti 
disponibilního pozemku) z důvodu zachování přírodního charakteru rekreačních oblastí při 
současném umožnění rekreace. Stanovení indexu zastavění (tedy závislosti zastavěné plochy 
na velikosti disponibilního pozemku) jde proti chráněnému zájmu, tedy zachování přírodního 
charakteru rekreačního zázemí. Tyto plochy nejsou určeny pro bydlení, proto je plocha 80 m2 
považována za dostatečnou. Zvětšení limitu pro velikost staveb) jde proti přírodnímu 
charakteru ploch rekreace a znamenalo by posun k nepřípustnému využití plochy, tedy 
bydlení. Z uvedeného se námitce nevyhovuje.  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Ačkoliv jsou plochy rekreace R zařazeny pod koncepci uspořádání krajiny, jedná se dle 
výkladů pojmů (str. 12 a následující závazné textové části návrhu pro první veřejné projednání) 
o plochy zástavby. Do koncepce krajiny jsou plochy rekreace zařazeny s ohledem na bod I. 
odst. 1, písm. e) přílohy č. 7 k vyhlášce 500/2006 Sb., která upravuje obsahové náležitosti 
územního plánu.  Ze samotného zařazení ploch rekreace R do koncepce krajiny neplynou 
žádná omezení práv majitele pozemku. Způsob využití je dán zejména kapitolou 6 závazné 
textové části, která pro plochy rekreace R stanoví možnost výstavby rekreačních objektů při 
splnění daných podmínek. Z uvedeného je patrné, že plochy rekreace jsou určeny k zastavění, 
při respektování přírodního charakteru rekreačních lokalit. Vždy je tedy nutné, aby byly 
naplněny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem využití, pouze je nutné přihlédnout 
k zásadám pro plochy rekreace (str. 49 závazné textové části návrhu pro první veřejné 
projednání). Také zastavěné pozemky objektů rekreace budou, vzhledem ke skutečnosti, že 
naplňují podmínky dle § 58 stavebního zákona, nadále zahrnovány pod zastavěné území. K 
tvrzení podatele, že stávající plochy pro rekreaci mají spíše charakter rezidenční lze uvést 
pouze toliko, že ani současný územní plán neumožňuje v plochách rekreace trvalé bydlení.  







MMB/0261227/2020  MMB/0261227/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261227/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261228/2020  MMB/0261228/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261228/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261229/2020  MMB/0261229/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261229/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB celý součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261230/2020  MMB/0261230/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261230/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB celý součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261231/2020  MMB/0261231/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261231/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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MMB/0261233/2020  MMB/0261233/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261233/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s návrhem územního plánu v souvislosti s vymezením 
ploch dopravní infrastruktury D v místě a podél stávající železniční trati Brno - Přerov pro 
řešení výhledové dopravní infrastruktury, a tím případného ovlivnění staveb rodinných domů 
nacházejících se v kontaktní zóně části ulice Kšírovy, Přerovské, Dufkovo nábřeží, 
Hněvkovského a Sazenice; nesouhlas s komunikací tzv. „Nová Vodařská“ (HH/3), případným 
rušením  „Jižanského dvorku“ a zelených ploch, obava ze snížení hodnoty a kvality bydlení a 
navýšení hlukové zátěže. 
Trasy výhledových dopravních staveb HH/1, C/1 a Kv/1 (přeložek silnic I. třídy - sil. I/41 
Bratislavská radiála a I/42 – Velký městský okruh) byly takto prověřeny v souvislosti s řešením 
nadřazené komunikační sítě města Brna nezávisle na realizaci nového nádraží v poloze u 
Řeky.  
Dostředné vedení Bratislavské radiály směrem k ulici Dornych se ukázalo jako nevhodné a 
není dále sledováno. Umístění mimoúrovňové křižovatky s ulicí Černovickou je s ohledem na 
okolní zástavbu problematické a nemožné hlukově odclonit a tím pozbývá účelnosti i vedení 
VMO pod Mariánským náměstím a řekou Svratkou. Z těchto důvodů nelze původní řešení dále 
sledovat.  
S ohledem k výše uvedenému je od roku 2013 prověřována úprava vedení VMO v souběhu 
se stávající železniční tratí, která by měla být výhledově snesena. Konkrétní dotčení pozemků, 
způsob případného dotčení okolních stávajících objektů a protihluková opatření budou známy 
až na základě projektové dokumentace a zvolené etapizace realizace výhledových dopravních 
staveb. 
Pokud se jedná o stávající využití území, tak není sledováno jako cílové a již platný územní 
plán má zakotvenu koncepci rozvoje bydlení kolem komunikace „Nová Vodařská“, která vytváří 
novou urbanizační osu v území. 
Pokud se jedná o obavy z hlukového zatížení, tak uvádíme, že obecně jakýkoliv nový záměr 
umisťovaný v území musí splnit předepsané limity a tomu musí být uzpůsobeno i technické 
řešení, které bude známo až při zpracování projektové dokumentace.  
Z hlediska přeložek silnic I. třidy se jedná o prioritní dopravní stavby celoměstského významu 
ve veřejném zájmu, jejichž existence má přímý vliv na složky udržitelného rozvoje území. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavku vyhovět. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh stavebního v lokalitě  HH-7 , podél budoucí městské třídy Nová Vodařská, je vymezen 
již v platném ÚPmB, nový ÚP tento rozvoj přebírá  v kontinuitě s platným ÚPmB  a vymezenými 
více  návrhovými plochami  bydlení a plochami smíšenými  s IPP pro vícepodlažní zástavbu.   
Protipovodňová ochrana území v loklaitě HH-7, která jsou dnes dotčena vymezeným 
záplavovým územím, je v novém ÚP komplexně řešena ve výkrese 4.0 Koncepce 
protipovodňové ochrany. Proto i výkres koordinační vyznačuje záplavová území v kontextu 
navržených PPO. Návrhové plochy bydlení leží mimo vyznačená záplavová území..  
 







MMB/0261234/2020  MMB/0261234/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261234/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB celý součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261237/2020  MMB/0261237/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261237/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB celý součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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MMB/0261239/2020  MMB/0261239/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261239/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s návrhem územního plánu v souvislosti s vymezením 
ploch dopravní infrastruktury D v místě a podél stávající železniční trati Brno - Přerov pro 
řešení výhledové dopravní infrastruktury, a tím případného ovlivnění staveb rodinných domů 
nacházejících se v kontaktní zóně části ulice Kšírovy, Přerovské, Dufkovo nábřeží, 
Hněvkovského a Sazenice; nesouhlas s komunikací tzv. „Nová Vodařská“ (HH/3), případným 
rušením  „Jižanského dvorku“ a zelených ploch, obava ze snížení hodnoty a kvality bydlení a 
navýšení hlukové zátěže. 
Trasy výhledových dopravních staveb HH/1, C/1 a Kv/1 (přeložek silnic I. třídy - sil. I/41 
Bratislavská radiála a I/42 – Velký městský okruh) byly takto prověřeny v souvislosti s řešením 
nadřazené komunikační sítě města Brna nezávisle na realizaci nového nádraží v poloze u 
Řeky.  
Dostředné vedení Bratislavské radiály směrem k ulici Dornych se ukázalo jako nevhodné a 
není dále sledováno. Umístění mimoúrovňové křižovatky s ulicí Černovickou je s ohledem na 
okolní zástavbu problematické a nemožné hlukově odclonit a tím pozbývá účelnosti i vedení 
VMO pod Mariánským náměstím a řekou Svratkou. Z těchto důvodů nelze původní řešení dále 
sledovat.  
S ohledem k výše uvedenému je od roku 2013 prověřována úprava vedení VMO v souběhu 
se stávající železniční tratí, která by měla být výhledově snesena. Konkrétní dotčení pozemků, 
způsob případného dotčení okolních stávajících objektů a protihluková opatření budou známy 
až na základě projektové dokumentace a zvolené etapizace realizace výhledových dopravních 
staveb. 
Pokud se jedná o stávající využití území, tak není sledováno jako cílové a již platný územní 
plán má zakotvenu koncepci rozvoje bydlení kolem komunikace „Nová Vodařská“, která vytváří 
novou urbanizační osu v území. 
Pokud se jedná o obavy z hlukového zatížení, tak uvádíme, že obecně jakýkoliv nový záměr 
umisťovaný v území musí splnit předepsané limity a tomu musí být uzpůsobeno i technické 
řešení, které bude známo až při zpracování projektové dokumentace.  
Z hlediska přeložek silnic I. třidy se jedná o prioritní dopravní stavby celoměstského významu 
ve veřejném zájmu, jejichž existence má přímý vliv na složky udržitelného rozvoje území. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavku vyhovět. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh stavebního v lokalitě  HH-7 , podél budoucí městské třídy Nová Vodařská, je vymezen 
již v platném ÚPmB, nový ÚP tento rozvoj přebírá  v kontinuitě s platným ÚPmB  a vymezenými 
více  návrhovými plochami  bydlení a plochami smíšenými  s IPP pro vícepodlažní zástavbu.   
Protipovodňová ochrana území v loklaitě HH-7, která jsou dnes dotčena vymezeným 
záplavovým územím, je v novém ÚP komplexně řešena ve výkrese 4.0 Koncepce 
protipovodňové ochrany. Proto i výkres koordinační vyznačuje záplavová území v kontextu 
navržených PPO. Návrhové plochy bydlení leží mimo vyznačená záplavová území..  







MMB/0261240/2020  MMB/0261240/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261240/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
 







MMB/0261242/2020  MMB/0261242/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261242/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB celý součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB celý součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou zeleně a požaduje plochu zahrádek. 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání 
(dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 
z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání daného území. Pouze druh pozemku či způsob využití pozemku vyplývající z KN 
nejsou pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v územním plánu primárním a 
jediným kritériem. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě výše uvedeného a své odbornosti prověřil, 
vyhodnotil a navrhl nejvhodnější možné řešení funkčního využití jednotlivých pozemků resp. 
předmětného území v k.ú. Jundrov. Při tvorbě vycházel zejména z aktuálních podkladů a 
Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením 
č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. V Návrhu ÚPmB je tak v předmětné 
lokalitě zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a 
v souladu s právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně s vymezeným ochranným 
překryvným režimem územního systému ekologické stability (ÚSES) a protipovodňových 
opatření ve stejném rozsahu a lokaci jako ve var. II Konceptu ÚPmB, která byla vybrána na 
výše uvedeném zastupitelstvu jako výsledná varianta Konceptu ÚPmB pro úpravu Návrhu 
ÚPmB. 
Předmětné plochy krajinné zeleně jsou zde určeny zejména z důvodu vymezených 
ochranných režimů územního systému ekologické stability (ÚSES) - regionálního biocentra 
ÚSES - RBC JM10 a protipovodňových opatření, jenž vyplývají z nadřazené územně plánovací 
dokumentace Zásad územního rozvoje  Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), která je dle § 36 
odst. (5) "stavebního zákona" závazná pro pořizování a vydávání územního plánu a dle § 54 
odst. 6 Stavebního zákona je obec povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní 
plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního 
rozvoje.   
Z Návrhu ÚPmB je sice zřejmé, že plochy ÚSES mohou tvořit překryvný režim nad různými 
plochami s rozdílným způsobem využití, nicméně pokud to územní podmínky umožňují (např. 
dosud nestavební pozemky bez intenzivní zástavby), je žádoucí pro překryvný režim ÚSES 
primárně vymezovat právě plochy krajinné zeleně, které nejlépe reflektují požadavky pro 
existenci a optimální funkčnost skladebných částí ÚSES, protože jsou určeny pro ochranu, 
rozvoj a zachování přírodních a krajinných hodnot území.  
Úkolem územního plánu je také vytvořit na základě zpracovaných podkladů podmínky pro 
možnost vybudování protipovodňové ochrany. Koridor POP 10 pro realizaci protipovodňové 
ochrany na území města Brna je v ZÚR JMK vymezen v rámci koncepce ochrany před 
povodněmi v souladu s Politikou územního rozvoje (pozn. nutno zajistit soulad s § 36 odst. (5) 
a § 54 odst. (6) stavebního zákona - viz výše). Opatření protipovodňové ochrany (PPO) byla 
v Návrhu ÚPmB zpřesněna na základě základního koncepčního dokumentu Generelu 
odvodnění města Brna – část Vodní toky (Pöyry Environment, DHI/2009) a podrobnější Studie 
přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolních niv hlavních brněnských toků – 
pořizovatel Povodí Moravy, s.p., zpracovatel Aquatis, 2015). Ohrázování je navrženo za 
účelem ochrany plochy pro bydlení, tzn. ochrany obyvatel a jejich majetku. Tam, kde jsou pro 
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to vhodné podmínky, je umožněn rozliv, zastavěné oblasti jsou ohrázovány. Vymezení 
retenčního prostoru je nutné pro kompenzaci omezení rozlivu vlivem ohrázování.  
Územní plán musí dále dle § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), respektovat řešení obsažené v politice územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentaci kraje (Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje). Je-li 
v územním plánu respektována plocha pro veřejně prospěšnou stavbu obsažená v územně 
plánovací dokumentaci vyššího územního celku, nelze zkoumat test proporcionality ve vztahu 
k územnímu plánu obce (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2009, sp. 
zn. 4 Ao 2/2009).  
Předmětné území nebylo prověřováno pro účel zahrádek či rekreace ani aktuálně 
zpracovanou územní studií (ÚS) "Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna" 
(Atelier ERA, 2018), která se ve své "návrhové" části věnovala pouze lokalitám, které byly 
Konceptem ÚPmB určeny jako plocha zahrádek, a proto se jejím dalším využitím "návrhová" 
část předmětné ÚS již nezabývala; také z toho důvodu zde nyní nelze potvrdit a vymezit 
neprověřené funkční využití pro rekreace.  
Co se týče existence oplocení pozemků, jež jsou součástí vymezeného ÚSES, sama tato 
skutečnost nezpůsobuje nefunkčnost ÚSES, neboť ta závisí především až na realizační fázi 
ÚSES, která následuje po jeho vymezení. Tento závěr byl ostatně potvrzen již vícekrát v 
judikatuře soudů (viz např. nedávný rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 20. 5. 2021, č. 
j. 51 A 17/2021-47 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2020, č. j. 7 As 
363/2019-67). Zároveň je třeba podotknout, že zahrnutí pozemků do ÚSES v žádném případě 
neznamená jakékoliv zpřístupnění veřejnosti, jelikož Návrh ÚPmB nic takového ani ve spojení 
s jinými právními předpisy nestanovuje. 
Zároveň je třeba podotknout, že zahrnutí pozemků do ÚSES v žádném případě neznamená 
jakékoliv jejich zpřístupnění veřejnosti či dokonce možnost vyvlastnění, neboť Návrh ÚPmB 
nic takového ani ve spojení s jinými právními předpisy nestanovuje. 
Na základě uvedeného není účelné měnit plochu krajinné zeleně "K" s vymezeným ochranným 
režimem ÚSES a protipovodňovou ochranou či její rozsah, která je v lokalitě "Žabovřeských 
luk" vymezena zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a k zajištění veřejného zájmu na úseku ochrany přírody a krajiny (pozn.: dle § 4 
zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je totiž ochrana systému 
ekologické stability povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho 
vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.. ) a za 
účelem ochrany stávajících a návrhových ploch zástavby před ničivými účinky povodní.  
Pro informaci uvádíme, že v rámci uvedených překryvných režimů, jsou na základě 
doplňujících podmínek využití území (viz kap. 5 a dále kap. 6) respektovány stávající objekty 
a podmíněně přípustné takové využití příp. změny staveb, které neomezí funkčnost ÚSES a 
podstatně neovlivní odtokové poměry v ploše rozlivu. 
I přes uvedené závěrem ještě upozorňujeme, že momentálně nedochází k rušení zahrádek, 
které fungují již v současné době dle platného ÚPmB v plochách krajinné zeleně a rovněž celá 
lokalita je součástí biocentra ÚSES již podle platného stavu. De facto v předmětné lokalitě 
nedochází ke změně územního plánu oproti platnému stavu. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB celý součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale zčásti je součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 -2,0.  
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s protipovodňovým valem. 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání 
(dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 
z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání daného území. Pouze druh pozemku či způsob využití pozemku vyplývající z KN 
nejsou pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v územním plánu primárním a 
jediným kritériem. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě výše uvedeného a své odbornosti prověřil, 
vyhodnotil a navrhl nejvhodnější možné řešení funkčního využití jednotlivých pozemků resp. 
předmětného území v k.ú. Komín. Při tvorbě vycházel zejména z aktuálních podkladů a 
Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením 
č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. V Návrhu ÚPmB je tak v předmětné 
lokalitě zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a 
v souladu s právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně s vymezeným ochranným 
překryvným režimem územního systému ekologické stability (ÚSES) a protipovodňových 
opatření ve stejném rozsahu a lokaci jako ve var. II Konceptu ÚPmB, která byla vybrána na 
výše uvedeném zastupitelstvu jako výsledná varianta Konceptu ÚPmB pro úpravu Návrhu 
ÚPmB. 
Předmětné plochy krajinné zeleně jsou zde určeny zejména z důvodu vymezených 
ochranných režimů územního systému ekologické stability (ÚSES) - biokoridoru ÚSES - RK 
1473/K1 a protipovodňových opatření, jenž vyplývají z nadřazené územně plánovací 
dokumentace Zásad územního rozvoje  Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), která je dle § 36 
odst. (5) "stavebního zákona" závazná pro pořizování a vydávání územního plánu a dle § 54 
odst. 6 Stavebního zákona je obec povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní 
plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního 
rozvoje.   
Z Návrhu ÚPmB je sice zřejmé, že plochy ÚSES mohou tvořit překryvný režim nad různými 
plochami s rozdílným způsobem využití, nicméně pokud to územní podmínky umožňují (např. 
dosud nestavební pozemky bez intenzivní zástavby), je žádoucí pro překryvný režim ÚSES 
primárně vymezovat právě plochy krajinné zeleně, které nejlépe reflektují požadavky pro 
existenci a optimální funkčnost skladebných částí ÚSES, protože jsou určeny pro ochranu, 
rozvoj a zachování přírodních a krajinných hodnot území.  
Úkolem územního plánu je také vytvořit na základě zpracovaných podkladů podmínky pro 
možnost vybudování protipovodňové ochrany. Koridor POP 10 pro realizaci protipovodňové 
ochrany na území města Brna je v ZÚR JMK vymezen v rámci koncepce ochrany před 
povodněmi v souladu s Politikou územního rozvoje (pozn. nutno zajistit soulad s § 36 odst. (5) 
a § 54 odst. (6) stavebního zákona - viz výše). Opatření protipovodňové ochrany (PPO) byla 
v Návrhu ÚPmB zpřesněna na základě základního koncepčního dokumentu Generelu 
odvodnění města Brna – část Vodní toky (Pöyry Environment, DHI/2009) a podrobnější Studie 
přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolních niv hlavních brněnských toků – 
pořizovatel Povodí Moravy, s.p., zpracovatel Aquatis, 2015). Ohrázování je navrženo za 
účelem ochrany plochy pro bydlení, tzn. ochrany obyvatel a jejich majetku. Tam, kde jsou pro 
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to vhodné podmínky, je umožněn rozliv, zastavěné oblasti jsou ohrázovány. Vymezení 
retenčního prostoru je nutné pro kompenzaci omezení rozlivu vlivem ohrázování.  
Územní plán musí dále dle § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), respektovat řešení obsažené v politice územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentaci kraje (Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje). Je-li 
v územním plánu respektována plocha pro veřejně prospěšnou stavbu obsažená v územně 
plánovací dokumentaci vyššího územního celku, nelze zkoumat test proporcionality ve vztahu 
k územnímu plánu obce (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2009, sp. 
zn. 4 Ao 2/2009).  
Předmětné území nebylo prověřováno pro účel zahrádek či rekreace ani aktuálně 
zpracovanou územní studií (ÚS) "Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna" 
(Atelier ERA, 2018), která se ve své "návrhové" části věnovala pouze lokalitám, které byly 
Konceptem ÚPmB určeny jako plocha zahrádek, a proto se jejím dalším využitím "návrhová" 
část předmětné ÚS již nezabývala; také z toho důvodu zde nyní nelze potvrdit a vymezit 
neprověřené funkční využití pro rekreace.  
Co se týče existence oplocení pozemků, jež jsou součástí vymezeného ÚSES, sama tato 
skutečnost nezpůsobuje nefunkčnost ÚSES, neboť ta závisí především až na realizační fázi 
ÚSES, která následuje po jeho vymezení. Tento závěr byl ostatně potvrzen již vícekrát v 
judikatuře soudů (viz např. nedávný rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 20. 5. 2021, č. 
j. 51 A 17/2021-47 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 5. 2020, č. j. 7 As 
363/2019-67). Zároveň je třeba podotknout, že zahrnutí pozemků do ÚSES v žádném případě 
neznamená jakékoliv zpřístupnění veřejnosti, jelikož Návrh ÚPmB nic takového ani ve spojení 
s jinými právními předpisy nestanovuje. 
Zároveň je třeba podotknout, že zahrnutí pozemků do ÚSES v žádném případě neznamená 
jakékoliv jejich zpřístupnění veřejnosti či dokonce možnost vyvlastnění, neboť Návrh ÚPmB 
nic takového ani ve spojení s jinými právními předpisy nestanovuje. 
Na základě uvedeného není účelné měnit plochu krajinné zeleně "K" s vymezeným ochranným 
režimem ÚSES a protipovodňovou ochranou či její rozsah, která je v lokalitě "Komínských luk" 
vymezena zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a k zajištění veřejného zájmu na úseku ochrany přírody a krajiny (pozn.: dle § 4 
zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je totiž ochrana systému 
ekologické stability povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků tvořících jeho základ; jeho 
vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát.. ) a za 
účelem ochrany stávajících a návrhových ploch zástavby před ničivými účinky povodní.  
Pro informaci uvádíme, že v rámci uvedených překryvných režimů, jsou na základě 
doplňujících podmínek využití území (viz kap. 5 a dále kap. 6) respektovány stávající objekty 
a podmíněně přípustné takové využití příp. změny staveb, které neomezí funkčnost ÚSES a 
podstatně neovlivní odtokové poměry v ploše rozlivu. 
I přes uvedené závěrem ještě upozorňujeme, že momentálně nedochází k rušení zahrádek, 
které fungují již v současné době dle platného ÚPmB v plochách krajinné zeleně a rovněž celá 
lokalita je součástí biocentra ÚSES již podle platného stavu. De facto v předmětné lokalitě 
nedochází ke změně územního plánu oproti platnému stavu. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy.  Namítaný pozemek je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy BP. Sousední návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB (východně 
tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení koridoru 
veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých nemovitostí. 
Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace byla 
vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 2833/18 
k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro rozšíření 
ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. č. 2826/9 
k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261263/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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MMB/0261266/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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MMB/0261267/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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MMB/0261268/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vlastník parcely p.č. 995, k.ú. Medlánky namítá proti vymezení plochy jako plochy 
vodohospodářské, která je určena pro vybudování poldru. Žádá zahrnout do plochy pro 
bydlení, vzhledem k tomu, že pozemek slouží jako zahrada. Tato plochy je plochou 
vodohospodářskou určenou pro vybudování poldru na Medláneckém potoce pro ochránění 
zejména zástavby ležící níže po toku. Její vymezení vzniklo na základě vodohospodářské 
studie z r. 1996 a následné dokumentace pro územní rozhodnutí z r. 1997. Regulační plán 
Medlánky z roku 1999 jeho lokalizaci potvrdil. Je zanesena v platném územním plánu města 
Brna, je součástí Generelu odvodnění města Brna. V současné době vázne realizace 
protipovodňové hráze, byly provedeny dílčí úpravy (výpustný objekt, částečné navezení 
zeminy), ale práce jsou pozastaveny v důsledku nevypořádaných majetkových poměrů. Od 
záměru realizace však nelze upustit, protože obec má za úkol tato protipovodňová opatření 
zajišťovat. Do budoucna nelze vyloučit, že po realizaci hráze, jejíž umístění je patrné ve 
výkrese Regulačního plánu Medlánky 
(https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Pod
robnejsi_UPD/Podrobnejsi_UPD_vykresy_texty/RP_Medlanky/anonym/po_uprave_1_20/2_
Hl_vykres_a_5_2_2020.pdf)  nedojde k upřesnění  vymezení plochy VH - k jejímu zmenšení.  
Do té doby se jeví problematické plochu určenou k realizaci poldru zmenšovat. Co se týká 
existujících staveb pro rekreační využití, které se umístily v ploše VH, nelze v současné chvíli 
jednoznačně vyhodnotit, zda jsou zde umístěny natrvalo. 
Na základě obecných podmínek využití území Návrhu ÚPmB lze lokalitu resp. pozemek i 
nadále využívat stávajícím způsobem: "Jestliže způsob využití dosavadních staveb a zařízení 
(popř. způsob využití území), legálně umístěných nebo povolených ke dni účinnosti tohoto 
územního plánu, neodpovídají hlavnímu, přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití 
základní plochy, nebo prostorové parametry neodpovídají stanoveným prostorovým 
regulativům jsou tyto stavby a zařízení (popř. způsob využití území) přípustné. Záměry na 
změny těchto staveb a zařízení (včetně případných úprav dosavadního způsobu využití) a 
doplňkové stavby ke stavbě hlavní jsou podmíněně přípustné za podmínky, že buď nedojde k 
podstatnému narušení nebo znemožnění využití stanoveného hlavního nebo přípustného 
využití, nebo není jejich rozsah nepřiměřený dosavadnímu způsobu využití nebo míře zátěže 
nebo hmotovému řešení (objemu, velikosti, rozsahu) stavby nebo zařízení a je zachováno 
stanovené minimální plošné zastoupení zeleně." a "Jestliže bylo do doby účinnosti tohoto 
územního plánu vydáno územní rozhodnutí (popř. jiný správní akt, kterým je stavba nebo 
záměr umísťován nebo povolován), ke kterému bylo vydáno kladné závazné stanovisko 
orgánu územního plánování o souladu s územně plánovací dokumentací, jsou tyto záměry 
přípustné. To neplatí, pokud dojde ke zrušení podkladového stanoviska úřadu územního 
plánování opravnými či jinými přezkumnými postupy. Na tyto záměry se rovněž vztahují 
pravidla pro práci s integrovanými jevy.", a dále pak může být uplatňována také podmínka: " V 
plochách lze podmíněně připustit dočasné využití území a realizaci dočasných staveb (a to i 
mimo rámec podmínek stanovených pro příslušnou plochu s rozdílným způsobem využití) za 
splnění následujících podmínek:  
• jejich existence nebude v rozporu s funkčním a prostorovým využíváním okolních pozemků 
a jejich provoz nebude narušovat funkční využití navazujícího území realizovaného v souladu 
s regulativy ploch s rozdílným způsobem využití;  
• jejich existence bude umožňovat realizaci trvalých staveb na sousedních pozemcích;  
• objemové a architektonické řešení staveb nebude v rozporu se stávajícím charakterem 
území;  

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Podrobnejsi_UPD/Podrobnejsi_UPD_vykresy_texty/RP_Medlanky/anonym/po_uprave_1_20/2_Hl_vykres_a_5_2_2020.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Podrobnejsi_UPD/Podrobnejsi_UPD_vykresy_texty/RP_Medlanky/anonym/po_uprave_1_20/2_Hl_vykres_a_5_2_2020.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Podrobnejsi_UPD/Podrobnejsi_UPD_vykresy_texty/RP_Medlanky/anonym/po_uprave_1_20/2_Hl_vykres_a_5_2_2020.pdf


MMB/0261268/2020  MMB/0261268/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

• v plochách, ve kterých je stanoveno minimální plošné zastoupení zeleně, musí být stanovený 
podíl zastoupení zeleně zachován;  
• doba jejich dočasného užívání bude odpovídat předpokládané době realizace staveb s funkcí 
dle územního plánu; pokud tato doba není známá, je možné dočasnou stavbu nebo dočasné 
využití území povolit pouze na 5 let;  
• případná změna využití povolené dočasné stavby musí být znovu posuzována podle výše 
uvedených kritérií." 







MMB/0261269/2020  MMB/0261269/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0261269/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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MMB/0261272/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně.  
Odůvodnění: 
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního 
prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 v rozsahu 
var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB územní rezerva B-6) 
a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od komunikačního propojení 
řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB rozvojová lokalita Me-4) a západně od 
komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení v rozsahu dle var. II.  (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). V bezprostředním okolí měla být navazující rozvojová 
lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena obdobným způsobem - východně od 
komunikačního propojení rozvoj území dle var. III Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB rozvojová 
lokalita R-3), západně od komunikace územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v daném 
území zcela naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a dotčený orgán MŽP ČR v této 
fázi pořizované dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením Návrhu ÚPmB z hlediska 
záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Uvádíme také, že územní rozvoj v ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice vyplývá ze Zadání, 
které je tímto způsobem konzistentně naplňováno. Tento rozvoj souvisí s trasováním D43 a 
předmětné územní rezervy bude možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o výsledné variantě řešení D43 na území města. Při 
návrhu řešení pak musí být zohledněny a zapracovány i případné další dopady a souvislosti, 
které nyní nelze dopředu předjímat. 
Ovšem je nutné uvést, že v k.ú. Medlánky téměř nedochází v Návrhu ÚPmB k vymezení 
nových zastavitelných (návrhových) ploch oproti platnému ÚPmB, vyjma zastavitelných ploch 
na východní straně prodloužené ulice V Újezdech. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy B-6 a B-7 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění (např. právě předmětná B-
6 a B-7)“. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel dává pokyn územní rezervu B-6 a B-7 z návrhu ÚPmB 
vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele.  
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Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Tangenciální propojení městských částí Brno-Komín a Brno - Bystrc s MČ Brno-Medlánky je 
dlouhodobě sledované už v platném ÚPmB, pro které je zde vymezena plocha komunikací a 
prostranství místního významu s navazující plochou krajinné zeleně pro možnost umístění 
stromořadí či jiného krajinného prvku v rekreačně využívaném území. V Návrhu nového ÚPmB 
se rovněž v kontinuitě se stávajícím ÚPmB vymezuje plocha veřejného prostranství, která 
kopíruje stávající zpevněnou cestu vedoucí přes předmětné území (agreguje částečně i 
návrhovou plochu krajinné zeleně KV ze stávajícího ÚPmB, což je dáno měřítkem nového 
ÚPmB) a která vytváří podmínky pro žádoucí prostupnost územím. Z hlediska koncepce 
uspořádání dopravy slouží tato plocha pro vedení samostatné cyklotrasy. Zajišťuje dopravní 
obsluhu pro rozvojovou část brněnské ZOO ze strany Brna-Bystrce a stabilizovaného areálu 
Pily ČR, dále pak stabilizovaného areálu Policie ČR a medláneckého letiště ze strany Brna-
Medlánek. Převážná část území je však určena pro nestavební využití, které negeneruje 
dopravní zatížení. Koridor již v současné době plní funkci obsluhy navazujících pozemků a 
jeho vymezení je nezbytné. Jeho šířka neznamená „výstavbu“ komunikace v celé šíři, ale 
umožňuje „kultivaci“ nevyhovujícího stavu a doplnění např. oboustranného stromořadí a 
zvýšení kvality prostupnosti pro pěší a cyklisty. To, jakým způsobem bude upraven provoz na 
tomto propojení nebo případně rozdělení na provozně nezávislé úseky není předmětem řešení 
územního plánu, ale úpravy organizace dopravy, která stanoví podmínky provozu, případně 
zamezí průjezdu nebo omezí některé nežádoucí pohyby. 
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB) konané na schůzi RMB č.R8/127 zahájené 
dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro územní 
plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního plánu města 
Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) zákona č. 
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podnět, 
aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením RMB.  Co se týče 
problematické oblasti rozvoje města RMB doporučila komunikační propojení Komín - 
Medlánky  řešit jako návrhovou plochu veřejného prostranství O s tím, že část tohoto koridoru 
v prostoru od odbočky k rozvojové ploše ZOO k areálu Policie ČR bude stabilizován v rozsahu 
platného ÚPmB (bez integrace  plochy zeleně).  
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na vypuštění komunikačního propojení mezi 
Medlánkami a Ivanovicemi, od ulice V Újezdech, označeným ve výkrese 2.2 jako R/1. 
Vyhodnocení z r. 2020: 
„Záměr R/1 má přímou souvislost s rozvojem MČ Brno-Řečkovice a MČ Brno-Ivanovice a tento 
záměr nelze vypustit, ale jeho podoba dozná změn. 
V upraveném návrhu budou doplněny plochy rozvoje na k.ú. Ivanovice a záměr R/1 nebude 
propojován na k.ú. Medlánky a bude veden v koridoru ulice Terezy Novákové (záměr R/31).“   
 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. Ve výsledném řešení Návrhu nového ÚPmB byla 
poloha záměru R/1 upravena a záměr je připojen na ulici Žilkovu v MČ Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora. S územím MČ Brno-Medlánky není propojen. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu vyhodnocení požadavku podatele. 
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Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vypuštění plánované komunikace mezi Technologickým 
parkem (ul. Purkyňovou a ulicí Hudcovou, ústící naproti ZŠ (záměr Me/1). 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uvedeno také mezitímní 
vyhodnocení z r. 2020:  
Požadavku nebylo v roce 2020 vyhověno, protože: „ÚPmB vymezuje doplnění komunikaci 
sběrného významu Me/1 z ul. Purkyňova do ul. Hudcova, která je nezbytná pro rozvoj lokality 
Technologický park Me-1. Společně s další komunikační sítí v navazujícím území doplňuje 
dopravní skelet pro odvedení dopravy z této části území.“ 
Konečné vyhodnocení podání se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Návrh Územního plánu města Brna pro opakované veřejné projednání (06/2021) byl upraven. 
Záměr Me/1 byl přetrasován do souběžné polohy s ulicí Hradeckou. Do ulice Hudcovy naproti  
ZŠ tedy není připojen.  
Tímto je požadavek zohledněn. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB vymezuje O-6 jako územní rezervu k prověření možnosti napojení lokality 
bydlení vymezené v územní rezervě B-6 na komunikační síť ve směru Medlánky 
(Technologický park)– Hudcova – Řečkovice – Ivanovice tak, aby byl přiměřeně doplněn 
chybějící dopravní skelet, přičemž je možné aktivovat územní rezervu pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o trasování D43 na území města Brna. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy O-6 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění. 
Vzhledem k nesouhlasu s původním vedením územní rezervy O-5 a výše uvedenému 
doporučení RMB na vypuštění koridoru územní rezervy O-6 a O-5 centrem Medlánek byla 
následně naznačena možnost změny jejího trasování. Jejich úpravu však nebylo možné 
z časových důvodů prověřit v potřebné podrobnosti a s podrobnějším vyhodnocením dopadů 
a vlivů na území. 
Aby bylo možné podrobněji prověřit toto území jednak z hlediska koncepce dopravy (Odboru 
dopravy MMB) a z hlediska územních dopadů (Odboru územního plánování a rozvoje MMB), 
bylo z pozice pořizovatele rozhodnuto o potřebě jejího dalšího vymezení. 
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Z tohoto důvodu bude územní rezerva O-6 v Návrhu ponechána beze změny a územní rezerva 
O-5 bude upravena do koridoru v návaznosti od územní rezervy O-6 po propojení se záměrem 
R/1. 
Závěrem uvádíme, že vzhledem k tomu, že se jedná pouze o územní rezervy, tak aktuálně 
nedochází k žádné změně ÚPmB v souvislosti s těmito dopravními koridory. Po zpracování 
podrobnějších prověřovacích studiích budou vyhodnoceny dopady do území a až následně na 
základě doporučení bude rozhodnuto o těchto územních rezervách a případném konkrétním 
vedení tohoto komunikačního propojení. 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB vymezuje O-5 centrem Medlánek jako územní rezervu k prověření možnosti 
napojení lokality bydlení vymezené v územní rezervě B-6 na komunikační síť ve směru 
Medlánky (Technologický park)– Hudcova – Řečkovice – Ivanovice tak, aby byl přiměřeně 
doplněn chybějící dopravní skelet. 
Dále viz odůvodnění námitky č.5 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno zrušení dopravního propojení mezi ulicemi V Újezdech a K 
Babě v rozvojové ploše Me-3.  
Původní vyhodnocení z r. 2020: 
„Komunikace v ulici V Újezdech je vymezena plochou dopravní infrastruktury D, komunikace 
v ulici K Babě je vyznačeno plochou veřejného prostranství. Rozvojová lokalita Me-3 není 
s ulicí V Újezdech přímo propojena. Přímé propojení je možné v rámci obecných podmínek 
využití území, ovšem vzhledem k realizované zástavbě je obtížně realizovatelné a nevhodné. 
V rámci prostupnosti území je vhodné do karty lokality doplnit podmínku propojení pouze pro 
pěší a cyklisty.“ 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. Ve výsledném řešení Návrhu nového ÚPmB byla 
poloha záměru R/1 upravena a na k.ú. Medlánky již není vymezen. Komunikace v ulici 
V Újezdech již není vymezena plochou dopravní infrastruktury D, ale plochou veřejných 
prostranství. V kartě rozvojové lokality Me-3 je doplněna podmínka zajištění prostupu územím 
pro pěší a cyklisty. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu původního vyhodnocení podání. 
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnit plánovanou výstavbu na polích mezi Medlánkami, Řečkovicemi 
a Ivanovicemi (rozvojové lokality R-3 a Me-4) výhradně na méně intenzivní nízkopodlažní 
zástavbu, případně požaduje významné rozšíření ploch zeleně. 
Rozvojová lokalita Me-4 bude na základě doporučení samosprávy města k vypořádání námitek 
a připomínek doručených k projednanému Návrhu nového ÚP upravena následovně:  
Návrhové stavební plochy bydlení (B) a smíšená obytná (C) budou vymezeny jako plocha 
zemědělská (A). Zůstane tak zachováno stávající funkční využití dle platného ÚPmB – pro 
zemědělský půdní fond. Původně vymezená plocha městské zeleně pro nový park nebude 
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vymezena. Rozvojová lokalita Me-4 bude zredukována a zůstane pouze jižní část 
s návrhovými plochami pro veřejnou vybavenost (V). 
Rozvojová lokalita R-3 měla původně zůstat bez úprav. Věcný obsah námitky k rozvojové 
lokalitě R-3 byl však uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání. Podnět 
na změnu regulativu u předmětné plochy B/k3 na B/r2 podala mimo jiné MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora. Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního 
zákona uplatnil v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. 
MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 
1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a to u 
plochy bydlení v lokalitě Díly (mezi areálem kasáren a zástavbou v ul. Žilkova) snížit výšku 
zástavby na 2; tj. na místo uvedené B/k3 změnit regulativ na B/r2. Městské části jsou dle 
Statutu města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno-Řečkovice zohledněny 
a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven (u předmětné plochy dojde 
ke změně regulativu z B/k3 na B/r2 a k vymezení plochy smíšené obytné C/k3 podél budoucí 
městské třídy). Touto úpravou je částečně reagováno také na požadavek podatele.  
V rámci předmětné lokality je v aktuálním návrhu ÚPmB samostatně vymezena jedna plocha 
městské zeleně a o dalších se neuvažuje. Platí však to, že u ploch bydlení i ploch smíšených 
obytných je dle regulativu povinnost dodržet minimální plochu zeleně v rozsahu 30 % pro 
disponibilní pozemky stavebního záměru. Zeleň tedy musí být, jak požaduje podatel, výraznou 
součástí ploch C. 
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plochy pro veřejnou vybavenost v rozvojové lokalitě Me-4 jsou určeny pro výstavbu MŠ. V 
dotčeném území se vyskytují převážně plochy bydlení. Rozvojová lokalita proto řeší doplnění 
ploch veřejné vybavenosti na severním okraji MČ Medlánky, které navážou na přírodně 
rekreační území kolem Medláneckého rybníka. MČ Medlánky dlouhodobě postrádá novou 
mateřskou školu, část plochy pro veřejnou vybavenost je proto vhodné využít právě tímto 
účelem. Z toho důvodu je vhodné ponechat pro ni vymezené plochy. 
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadujete pro rozvojovou lokalitu Me-4 podmínku prověření územní studií. Jako důvod 
uvádíte především prostup do sousedících rekreačních a sportovních oblastí. 
Podmínka tohoto prostupu je uvedena v kartě lokalit, nemůže být tedy opomenuta. Územní 
studie se předepisuje zpravidla ve větších rozvojových plochách pro řešení vybraných 
problémů, případně pro variantní řešení. Na své náklady může územní studii zpracovat také 
ten, který změnu v území inicioval a realizuje ji. Plocha této lokality je však pro zadání 
samostatné územní studie příliš malá a okruh problémů příliš omezený na to, aby se nová 
výstavba ÚS podmiňovala. 
Rozvojová lokalita Me-4 byla téměř celá zrušena. 
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Námitka č.11 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro lokalitu R-8 požadujete zásadní snížení intenzity využití území. Uprostřed stabilizovaných 
ploch pro bydlení se nachází zahrádkářská kolonie, nevyužívané objekty a výšková stavba 
bývalé Geofyziky. Návrh nového ÚP počítá s využitím zahrádek pro plochu veřejné městské 
zeleně, která může plnit i funkci veřejného prostranství. Zbytek ploch je určený pro bydlení 
nebo jako plocha smíšená obytná s volnou zástavbou s výškovou úrovní v/3 (6-16 m). Toto je 
nejnižší možná výšková úroveň vhodná pro městskou zástavbu, obytná sídliště a areály. Nižší 
zástavba s nižší intenzitou osídlení 1 nebo 2 je vhodná pro rezidenční nízkopodlažní zástavbu, 
tedy samostatné nebo řadové rodinné domy. Nově navrhovaná zástavba bude navazovat 
svým charakterem spíše na zástavbu mezi ulicemi Podpěrova a Jabloňová také s výškovou 
úrovní v3. Větší výšková úroveň v/5 je navržena pouze pro stávající výškovou budovu 
Geofyziky. Snižování výškové úrovně zástavby pod úroveň 3 a s tím snižování intenzity využití 
území není možné. Výšková úroveň 3 je pro volnou bytovou zástavbu nejnižší možná, nižší 
zástavba rodinnými domy (rezidenční zástavba) v lokalitě není vhodná. 
 
Námitka č.12 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadavek na vymezení propojení ulice Renčovy a Terezy Novákové 
formou veřejně prospěšných staveb. 
Ve výkresu 2.2 Souhrnný výkres dopravy a 3.0 Veřejně prospěšných staveb jsou vymezeny 
plochou dopravní infrastruktury D prvky systému komunikací, tvořící základní komunikační 
systém města Brna (komunikace sběrné, nadsběrné, rychlostní a dálnice).  
Komunikace, které jsou vymezeny plochou veřejných prostranství jsou součástí místní sítě a 
zajišťují doplňkové propojení v rámci městské části. Tímto způsobem je vyznačeno i propojení 
Renčova – Terezy Novákové.  
Z hlediska nastavených principů vyznačení prvků (viz výše) nelze požadavku na doplnění 
vymezení propojení Renčova – Terezy Novákové ve výkresu 2.2 a 3.0 vyhovět, protože se 
jedná především o síť obslužných komunikací vymezených plochou veřejných prostranství. 
 
Námitka č.13 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky je požadavek na vypuštění územních rezerv pro bydlení B-6 a B-7.   
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního 
prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 v rozsahu 
var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB územní rezerva B-6) 
a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od komunikačního propojení 
řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB rozvojová lokalita Me-4) a západně od 
komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení v rozsahu dle var. II.  (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). V bezprostředním okolí měla být navazující rozvojová 
lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena obdobným způsobem - východně od 
komunikačního propojení rozvoj území dle var. III Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB rozvojová 
lokalita R-3), západně od komunikace územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v daném 
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území zcela naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a dotčený orgán MŽP ČR v této 
fázi pořizované dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením Návrhu ÚPmB z hlediska 
záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Uvádíme také, že územní rozvoj v ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice vyplývá ze Zadání, 
které je tímto způsobem konzistentně naplňováno. Tento rozvoj souvisí s trasováním D43 a 
předmětné územní rezervy bude možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o výsledné variantě řešení D43 na území města. Při 
návrhu řešení pak musí být zohledněny a zapracovány i případné další dopady a souvislosti, 
které nyní nelze dopředu předjímat. 
Ovšem je nutné uvést, že v k.ú. Medlánky téměř nedochází v Návrhu ÚPmB k vymezení 
nových zastavitelných (návrhových) ploch oproti platnému ÚPmB, vyjma zastavitelných ploch 
na východní straně prodloužené ulice V Újezdech. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy B-6 a B-7 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel dává pokyn územní rezervu B-6 a B-7 z návrhu ÚPmB 
vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele.  
 
Námitka č.14 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) je v Návrhu ÚPmB v souladu s 
odborným oborovým dokumentem – plánem ÚSES, který je nezbytným podkladem pro 
vymezování ÚSES v ÚPD. Dle plánu ÚSES jsou v předmětné lokalitě vymezeny interakční 
prvky, které nahrazují lokální biokoridor ve dně údolí Medláneckého potoka nad Medlánkami 
vymezený v platném ÚPmB. K hlavním důvodům nahrazení předmětného biokoridoru 
interakčními prvky patří jeho nízký biogeografický význam bez možnosti začlenění do ucelené 
hydrofilní větve místního ÚSES s vymezením funkčně odpovídajících biocenter. 
Pro informaci uvádíme, že interakční prvek je obecně doplňkovou skladebnou částí lokálního 
ÚSES, která posiluje interakci ekologicky stabilnějších a méně stabilních ekosystémů, a tím ty 
méně stabilní pomáhá stabilizovat. Konkrétně zprostředkovává příznivé působení lokálních 
(místních) biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Skutečnost, že 
jde o doplňkové skladebné části místního ÚSES, znamená, že představují doplněk k vymezení 
biocenter a biokoridorů a není až tak podstatná jejich funkce pro ochranu přirozeného 
genofondu. Vymezování interakčních prvků není na rozdíl od biocenter a biokoridorů nikterak 
vázáno na biogeografické členění krajiny, a naopak daleko více vychází z aktuálního stavu 
krajiny. Návrh soustavy interakčních prvků má v zásadě doporučující charakter a nemá 
zákonnou podporu.  



MMB/0261277/2020  MMB/0261277/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

Ve vztahu k územnímu plánu jsou interakční prvky obecně "podměrečnou" kategorií, tj. 
takovou kategorií prvků, jejichž vymezení je pod rozlišovací možnosti územního plánu a 
povinnost jeho vymezení ani nevyplývá z právních předpisů. Nicméně o existenci interakčních 
prvků či o existenci jejich návrhu by měl mít zpracovatel územně plánovací dokumentace 
povědomí, aby svým řešením zbytečně funkční prvky nelikvidoval a u dosud neexistujících či 
nedostatečně funkčních neznemožnil provedení navržených opatření. 
Na základě uvedeného je zřejmý důvod, pro který v dané lokalitě není v Návrhu ÚPmB 
vymezena a ani není vhodné vymezovat skladebnou část ÚSES – lokální biokoridor. Nicméně 
zpracovatel svým návrhem – vymezením příslušných ploch návrhové zeleně v předmětné 
lokalitě zajistil další existenci a funkčnost daných interakčních prvků. 
V případě pozemku p.č. 1818 k.ú. Medlánky uvádíme, že by se jeho vymezením jako 
samostatné plochy krajinné zeleně vytvořila podměrečná plocha, která nemá zákonné ani 
koncepční opodstatnění, protože předmětné krajinotvorné prvky s ekologicko-stabilizační a 
také estetickou funkcí v podobě aleje jsou přirozenou součástí mimoprodukčních funkcí 
zemědělské plochy (viz Odůvodnění Návrhu ÚPmB). Pro informaci ještě uvádíme, že na 
základě požadavku a dohody s dotčeným orgánem Odborem životního prostředí Magistrátu 
města Brna, bude do závazné textové části doplněna regulace zajišťující větší a zřejmější 
ochranu výše uvedených krajinotvorných prvků. V souvislosti s plánovanou budoucí 
urbanizací území není vymezení ploch krajinné zeleně žádoucí; vymezení těchto ploch má 
význam ve volné krajině.      
 
Námitka č.15 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Objekty a plochy pro plnění funkce veřejné vybavenosti a sportu mohou být připuštěny i v 
plochách pro bydlení B nebo smíšených obytných C. 
Sběrná střediska odpadů nejsou vzhledem ke svému charakteru a rozloze v územním plánu 
vymezena. Umístění sběrných středisek odpadů statutárního města Brna je přípustné v 
plochách bydlení, smíšených obytných, komerční vybavenosti, nákupních a zábavních center 
a zvláštních areálů, výroby a skladování, lehké výroby, podmíněně přípustné v plochách 
technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a na veřejném prostranství, pokud toto 
umístění nenaruší jejich funkci. 
Námitce je vyhověno jiným způsobem. 
 
Námitka č.16 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Skutečný způsob využití předmětného pozemku, tj. pobytová louka s ekologickou, 
komunikační a rekreační funkcí je realizovatelný a přípustný i v rámci plochy zemědělské, a to 
zejména z důvodu, že plní mimoprodukční funkce zemědělské plochy. Dané využití je také v 
souladu s § 18 odst. (5) stavebního zákona, jehož záměry Návrh ÚPmB z důvodu veřejného 
zájmu nevylučuje.  
Nicméně vzhledem k tomu, že je předmětný pozemek ve vlastnictví Statutárního města Brna, 
jeho grafická čitelnost je v měřítku zpracování nového ÚPmB, skutečné využití nejlépe 
reflektuje právě plocha krajinné zeleně a pozemek nebude tvořit nesmyslnou enklávu v daném 
území, protože plynule navazuje na okolní plochy krajinné zeleně, jeví se důvodné změnit 
pozemek na plochu krajinné zeleně "K".  
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Námitka č.17 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky je požadavek na zachování stávající prostupu územím mezi ul. 
Turistickou a Vycházkovou a z toho důvodu pozemky parc.č. 1033/1 a 1033/12, k.ú. Medlánky 
definovat jako zeleň Z, tj. neměnit na plochu zahrádek I.  Námitce nelze zcela vyhovět, neboť 
se jedná o pozemky v soukromém vlastnictví, kdy jeho vlastnici požadují jiné funkční využití, 
kterému nelze v současné době vyhovět. To však nevylučuje i v plochách zahrádek zachovat 
stávající prostup územím, pokud bude na tomto řešení s vlastníkem pozemků nalezena shoda.   
Pro informaci závěrem uvádíme fakt, že dle obecných podmínek závazné části „Návrhu ÚPmB 
(2020)“: „Záměry na změny v území musí zachovávat a posilovat prostupnost v území; ve 
stabilizovaných plochách musí být zachovány pěší trasy zajišťující průchodnost území a 
přístup k jednotlivým pozemkům. V plochách změn musí být navrhována řešení, která zajistí 
prostupnost v území, zejména návaznost na zastavěné území či zastavitelné plochy nebo pěší 
průchodnost do krajiny.“, a dále „Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury lze 
umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. V případě ploch zástavby lze 
stavby a zařízení dopravní infrastruktury umístit, pokud záměr není zjevně nepřiměřený vůči 
návazným či dotčeným plochám. V případě volných ploch lze stavby a zařízení dopravní a 
technické infrastruktury umístit za podmínky minimalizace jejich plošného a prostorového 
střetu s příslušnou plochou a minimalizace negativního vlivu na funkčnost plochy vyplývající z 
hlavního využití, pokud není v podmínkách využití typů ploch stanoveno jinak.“, a také „Veřejná 
prostranství lze umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití.“ 
Na základě uvedeného je zřejmé, že není nutná požadovaná změna funkčního využití pro 
zajištění prostupu, která by jako taková měla být zajištěna regulacemi území danými v textové 
části Návrhu ÚPmB (2020). 
 
Námitka č.18 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Skutečný stav (stromová kaple sloužící jako místo spočinutí a rozjímání na procházkách, k 
venkovním bohoslužbám, k oddávání snoubenců v přírodě nebo třeba pro pořádání koncertů 
a určené pro širokou veřejnost), a předpokládaný způsob využití předmětného pozemku 
(vzpomínkový háj s možností pohřbívání ke kořenům) neodpovídá funkčnímu využití 
navrženému v Návrhu ÚPmB pro plochy zahrádek "I". Vzhledem k tomu, že se část výše 
uvedených aktivit v daném místě realizuje již nyní, nepředpokládá se konfliktní působení na 
okolní plochy. Dále uvádíme, že se jedná o pozemky ve vlastnictví města Brna a jde o záměr 
městské části podporovaný městem. Na základě uvedeného je vhodné vymezit předmětný 
pozemek p.č. 1353 v k.ú. Medlánky na plochu, která nejlépe reflektuje reálný i budoucí způsob 
využití a to na plochu veřejné vybavenosti „V/x/h (lze považovat za plochu v krajině bez 
nutnosti navázání této plochy na plochu veřejného prostranství).  
 
Námitka č.19 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: 
Pozemek parc. č. 1000/11 k. ú. Medlánky je dle platného ÚPmB sice součástí plochy 
vodohospodářské, dle stavu v území je také spolu s pozemkem parc. č.1012/12 zahrnut do 
společného oplocení u RD Rysova 2b, s přístupem z ulice Rysova. Jejich vymezení jako 
součást stabilizované plochy B/r2 je žádoucí. 
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Oproti tomu pozemek parc. č. 994/1 a s ním i pozemky parc. č. .994/2, 994/3, 984/5, 1012/11 
a 1012/20 k. ú. Medlánky jsou  dle platného ÚPmB součástí plochy vodohospodářské, dle 
stavu v území jsou přístupné pouze cestou kolem rybníka a nesouvisejí s nemovitostí určenou 
pro bydlení.  Není proto důvod je nyní v novém ÚP zahrnovat do stabilizované plochy bydlení, 
využití pozemků takovému funkčnímu využití neodpovídá. V tomto rozsahu se tímto námitce 
částečně vyhovuje.   
 
Námitka č.20 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: Na 
částech pozemků v majetku smB parc. č. 985/1 a 985/19 k. ú. Medlánky při ulici Rysova je v 
ÚP vymezena plocha ke stavebnímu využití pro bydlení, stejně tak je na části pozemků 
návrhová plocha městské zeleně. Pořizovatel preferuje ponechat možnost stavebního využití, 
tj. nevymezovat zde pouze plochu zeleně. Ta je vyjádřena na částech pozemků v rozsahu 
návrhové plochy Z. Byť je MČ preferované stavební využití pro domov pro seniory přípustné i 
v ploše bydlení, garancí takového cílového využití je právě plocha veřejné vybavenosti V. S 
ohledem na vlastnictví pozemků smB je také vhodné plochu pro veřejný účel jednoznačně v 
novém ÚP vymezit odpovídající funkcí, tj. plochou V. 
 
Námitka č.21 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: 
Požadované vymezení samostatné plochy V na částech pozemků parc. č. 985/1, 985/2 a 
985/21 v jižním konci ulice Rysova, při kruhovém objezdu není s ohledem na metodiku 
zpracování nového ÚP vhodné: jednalo by se o podměrečnou plochu, kterou je problematické 
v novém ÚP samostatně vymezit za současného zachování čitelnosti hlavního výkresu - 
rozsah plochy a zápis kódu stavební plochy. Záměr nového objektu radnice MČ lze realizovat 
i v rámci plochy bydlení. Přesto pořizovatel s přihlédnutím k místním zájmům městské části 
dává pokyn zpracovateli, aby požadavek MČ na plochu V prověřil.  
Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou vymezení samostatné funkční 
plochy zabýval a −z pozice odborného garanta správnosti řešení− v upraveném návrhu ÚP  
nakonec vymezil rozsah plochy V/v2 tak, aby byla plocha vymezena přehledným způsobem. 
Ve výsledku je námitce vyhověno. 
 
Námitka č.22 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel odůvodnil takto:  
Území mezi bytovými domy jabloňová 22-28 a ulicí Kuřimskou, které je využíváno jako volné 
prostranství - zeleň má výměru pod limit 0,2 ha pro samostatné funkční vymezení; plocha 
zeleně v platném ÚPmB dnes zahrnuje větší území, i to, které je již stavebně využito. Po 
zpřesnění využití dle skutečného stavu není samostatné vymezení plochy městské zeleně Z v 
návrhu nového ÚP účelné, území bude nadále užíváno jako volné prostranství v rámci 
stabilizované plochy bydlení.   
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Námitka č.23 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavek zohlednil takto: 
Oproti platnému ÚPmB a řešení obsaženému v Konceptu ÚP není v Návrhu ÚP zástavba RD 
v ulici Za Parkem a Hujíčkova zahrnuta do návrhové plochy, ale je již stabilizována. Proto je 
žádoucí stabilizovanou plochu bydlení vymezit dle skutečného stavu v území a městské 
pozemky 855, 856 a jižní část pozemku 711/1 (s cestou ve stopě ulice Hujíčkova) vše k. ú. 
Medlánky vymezit jako stabilizovanou plochu zeleně - součást zámeckého parku. Návrh ÚP 
totiž vymezení jižní stopy ulice Hujíčkova jako plochy veřejného prostranství dle Konceptu ÚP 
nepřebírá. 
Je žádoucí zachovat na městském pozemku parc. č. 710/1 k. ú. Medlánky návrhovou plochu 
městské zeleně, lze připustit oproti projednanému Konceptu ÚP (i platnému ÚPmB) redukci 
jejího rozsahu do podoby dle návrhu nového ÚP. Plocha zeleně je v daném místě podstatná 
pro kvalitní propojení od stávajícího zámeckého parku k budoucí tramvajové smyčce do 
dalšího území v lokalitě Me-1. Návrhová plocha Z byla pro tento účel v Návrhu ÚP 
(projednávaném v červnu 2020) vymezena v dostatečném rozsahu, proto pořizovatel 
neshledal žádoucí požadavku MČ na její rozšíření vyhovět. 
Na základě doporučení samosprávy města k vypořádání námitek a připomínek doručených k 
projednanému Návrhu nového ÚP (v červnu 2020) bude na pozemku parc. č. 710/1 k. ú. 
Medlánky v majetku města doplněna plocha veřejné vybavenosti (V) ve vazbě na ZŠ Hudcova. 
Tento požadavek na plochu V nakonec vyplynul z interních jednání s MČ, která tímto chce 
zajistit na městském pozemku plochu pro sportovního zařízení k ZŠ Hudcova. Takto je 
formulován i konkrétní požadavek na řešení uvedený u stanovené ÚS-8 v kap. 12 textové části 
ÚP a v kartě lokality Me-1. MČ je nakonec vyhověno v rozsahu tohoto požadavku.   
V rozvojové lokalitě Me-1 lze další propojení pásem městské zeleně od navrhované 
tramvajové smyčky realizovat v rámci vymezených stavebních ploch, Návrh nového ÚP 
jednotlivé pásy liniové zeleně nevymezuje. Taktéž stezka pro pěší a cyklista je nad podrobnost 
řešení v novém ÚP. Jejich realizace spolu s pásem zeleně je podél budoucí trati Me/31 na 
základě obecných regulativů možná ve všech stavebních plochách, tudíž i v ploše dopravy D, 
či sousední ploše smíšené obytné C. V této části není požadavku MČ vyhověno. 
Námitce se částečně vyhovuje v rozsahu vyhovění shodným požadavkům MČ.  
 
Námitka č.24 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavek zohlednil takto:  
V rozvojové lokalitě Me-1 lze další požadované využití pro veřejnou vybavenost (školství, 
centrum volného času), komerční vybavenost (sport), hřiště realizovat v rámci vymezených 
smíšených obytných ploch C. Pořizovatel neshledává účelné vymezením funkční plochy V či 
S předjímat jejich konkrétní lokalizaci. Pro území lokality Me-1 je předepsáno zpracování ÚS-
8, ta prověří potřebu občanského vybavení a navrhne na území využití funkčních ploch C ve 
větší podrobnosti. Viz požadavky na řešení v ÚS uvedené v textové části v kap. 12 a v 
příslušné kartě lokality Me-1.  
S odkazem na text vyhodnocení u připomínky č.23 je požadavek MČ na plochu pro sportovní 
zařízení pro ZŠ Hudcova řešen vymezením plochy V na městském pozemku parc. č. 710/1 k. 
ú. Medlánky  
Samospráva města na Poradě vedení dne 10.12.2020 odsouhlasila podnět na úpravu rozsahu 
funkčních ploch bydlení v předmětné lokalitě ve prospěch smíšeného využití s volnou 
strukturou zástavby a v plochách pro smíšené využití úpravu výškových hladin zástavby dle 
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Případové studie lokality Technologický park (KAM, 2020) pro účely úpravy Návrhu nového 
ÚPmB.  
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB č.R8/127 
zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro 
územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního plánu 
města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) zákona č. 
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podnět, 
aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením RMB. RMB 
doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru. 
Doporučení se týkalo i rozvojové lokality Me-1 Technologický park. Proto pořizovatel dal 
pokyny na úpravu návrhu ÚP v lokalitě Me-1 pro 1. opakované veřejné projednání (v červnu 
2021), vše v souladu s podnětem určeného zastupitele. 
 
K další úpravě návrhu ÚP oproti výše uvedenému došlo v lokalitě Me-1 po 1. opakovaném 
veřejném projednání.  
Na základě připomínek MČ doručených při 1. opakovaném veřejném projednání se určený 
zastupitel navrženým řešením v severní části lokality Me-1 znovu zabýval a uplatnil v procesu 
vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 k 
lokalitě Me-1 na základě doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9. 2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno - Medlánky, a to na navrácení původní plochy W/v3 a rozšíření plochy 
B/r2 na úkor plochy C/v3. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny uplatňovat 
právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části MČ Brno-Medlánky alespoň 
částečně zohledněny a Návrh pro 2. opakované veřejné projednání byl upraven. 
Námitce je vyhověno částečně, promítnutím požadavků na konkretizaci využití lokality Me-1 
pro občanskou vybavenost do požadavků k řešení do vymezené ÚS-8.   
 
Námitka č.25 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vymezení propojení mezi územím Technologického parku a 
průmyslovou zónou v Kuřimi.  
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uvedeno také mezitímní 
vyhodnocení z r. 2020:  
Požadavku bylo v roce 2020 vyhověno částečně, protože: „Úkolem územního plánu je vytvářet 
územní podmínky pro možnost umístění záměrů, nikoliv zajistit „bezproblémovou“ realizaci 
všech záměrů a znát podrobné technické provedení jednotlivých úseků. Obecně územní plán 
stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a 
prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury a stanovuje 
podmínky pro využití území. Nový Územní plán města Brna (ÚPmB) pracuje s méně 
podrobným měřítkem hlavního výkresu 1:10 000, než tomu je u současného (1:5000). 
V rámci stanovení podmínek využití ploch v kap. 6.2. a kap. 6.3.3.10 závazné textové části je 
umožněno umístění cyklistické infrastruktury ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.  
Z hlediska požadavku na zakreslení dalších propojení uvádíme, že v rámci cyklistické dopravy 
byl zvolen obecnější přístup.  
Ve výkrese 2.2. Souhrnný výkres dopravy jsou vyznačeny „vybrané samostatné cyklotrasy“, 
kterými jsou zpřesněny záměry ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Ve výkresu 
odůvodnění O.6 Cyklistická doprava – schéma jsou k výše uvedenému jevu navíc vyznačeny 
„vybrané pouliční cyklotrasy“, které naznačují možná vybraná propojení území města, která 
však již nejsou závazná a je možné jej operativně upravovat nebo dále doplňovat. 
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Obecně ve výkrese odůvodnění O.6 nejsou trasy vymezeny závazně a umístění jakýchkoliv 
cyklistických tras nebo stezek je možná v souvislosti s obecnými podmínkami uvedenými 
v kapitolách 6.1 až 6.5 Výroku ve všech plochách.“ 
Konečné vyhodnocení podání se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Návrh Územního plánu města Brna pro opakované veřejné projednání (06/2021) byl upraven 
a požadované propojení cyklostezkou Technologický park - Kuřim bylo doplněno o tuto trasu 
do výkresu 2.2. a Odůvodnění. 
Tímto je požadavek zohledněn. 
 
Námitka č.26 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto:  
Stávající zástavba RD ve východním konci ulice Turistická byla zahrnuta do stabilizované 
plochy městské zeleně Z - zámecký park- již v Konceptu nového ÚP. Existence stávající 
zástavby zahrnuté do jiné funkční plochy nestavební je ošetřena obecným regulativem a 
neznamená její vymístění a dotvoření celého území jako park.  
Zástavba RD dotváří charakter území u křižovatky ulic Turistická a Hudcova a zasahuje území 
o rozloze cca 0,24 ha. Proto je možné pro zástavbu vymezit samostatnou stavební funkční 
plochu v souladu s požadavkem § 3 odst 1 vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění.     
Obdobně lze postupovat v případě zástavby komerčními objekty a v ulici Hudcova 2,2a, které 
zahrnují území o rozloze  cca 0,31 ha. 
Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou vymezení odpovídající stavební 
plochy pro zástavbu RD na ul. Turistická a zástavbu vybavenosti na ul. Hudcova znovu zabýval 
a −z pozice odborného garanta správnosti řešení− vymezil jednu stabilizovanou plochu 
smíšenou obytnou. 
Ve výsledku je námitce vyhověno. 
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MMB/0261279/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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MMB/0261283/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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MMB/0261284/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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MMB/0261285/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Namítaný pozemek není dle platného ÚPmB součástí plochy předměstského bydlení, jak 
uvádí podatel, ale součástí návrhové plochy čistého bydlení s IPP 0,5 - 2,0. V novém ÚP je 
část stavebně využitého území při ulici Jámy vymezena jako stabilizovaná plocha B/r1. 
Rozvojové možnosti navrhované v novém ÚP v lokalitě By-5 v oblasti při ulici Jámy jsou dle 
skutečného stavu využití ovlivněny realizovanými novostavbami RD (zejména na pozemku 
parc. č. 1545/1, 1546/5 k. ú. Bosonohy), které neumožní realizaci navržené plochy veřejného 
prostranství s propojením do ulice Jámy, i zástavbu realizovanou v rozsahu mezi pozemky 
parc. č. 1559, 1560 a pozemky 1576 a 1577 vše k. ú. Bosonohy přístupnou od severu z ulice 
Jámy, která ovlivňuje možnost využití návrhové plochy B/r1 pro další zástavbu. Proto dává 
pořizovatel pokyn na úpravu návrhu řešení v této oblasti s ohledem na stav zástavby v 
rozvojovém území. Upravený návrh nového ÚP bude předložen do opakovaného veřejného 
projednání a budou k němu moci být uplatněny námitky či připomínky.  
Zároveň dává pořizovatel pokyn respektovat skutečný stav realizované zástavby a uličního 
prostranství v západním úseku ulice Jámy. Návrhová plocha bydlení dle platného ÚPmB 
(východně tohoto úseku ulice) je v novém ÚP již stabilizována, nicméně dochází k vymezení 
koridoru veřejného prostranství na úkor soukromých pozemků předmětných přilehlých 
nemovitostí.  Stav v území byl realizován v souladu s platným ÚPmB, kde plocha komunikace 
byla vymezena v menším rozsahu na městském pozemku 1527/1 a navazujícím pozemku 
2833/18 k. ú. Bosonohy. Není proto důvodné ve stabilizovaném území navrhovat zábor pro 
rozšíření ulice na úkor stávajících nemovitostí v rozsahu od pozemku parc. č. 1529/1 po parc. 
č. 2826/9 k. ú. Bosonohy.   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadavek na omezení rozsahu rozvojové lokality R-4 pouze pro území nad ulicí Lacinova po 
vodojem uplatnila v připomínce MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. Pořizovatel požadavek 
akceptuje a dává v tomto smyslu pokyn. Území nad zástavbou v ulicí K Západi bude 
ponecháno jako funkční plocha zahrádek (I) s územní rezervou pro bydlení, nesouhlasu v 
námitce k zastavění na pozemku tím není vyhověno. Nicméně stavební využití pozemku je 
nabídkové a není vynutitelné, do rozvojové lokality je zahrnut z důvodu, že je možné jej k 
zástavbě spolu s ostatními pozemky využít.   
Podkladem pro návrh nového ÚP v lokalitě R-4 byla pořízená Územní studie (ÚS) Lacinova - 
K Západi (2018). ÚS ověřila komplexnost návrhu, v souladu s cíli a úkoly územního plánování, 
proto řešení z ÚS nový ÚP převzal jako cílové řešení do lokality R-4.  
Na základě výsledků projednání návrhu ÚP bude omezen navržený rozsah lokality R-4 a 
využití pro rozvoj bydlení redukováno pouze do oblasti nad ulicí Lacinova.   
Zatížení navazujícího území a stávající komunikační sítě nově generovanou dopravou byla 
prověřena v ÚS jako možná. Potřeby na dopravu včetně dopravy v klidu byly ověřeny a 
navrženy v ÚS v parametrech dle ČSN.  
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MMB/0261290/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně.  
Odůvodnění: 
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního 
prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 v rozsahu 
var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB územní rezerva B-6) 
a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od komunikačního propojení 
řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB rozvojová lokalita Me-4) a západně od 
komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení v rozsahu dle var. II.  (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). V bezprostředním okolí měla být navazující rozvojová 
lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena obdobným způsobem - východně od 
komunikačního propojení rozvoj území dle var. III Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB rozvojová 
lokalita R-3), západně od komunikace územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v daném 
území zcela naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a dotčený orgán MŽP ČR v této 
fázi pořizované dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením Návrhu ÚPmB z hlediska 
záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Uvádíme také, že územní rozvoj v ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice vyplývá ze Zadání, 
které je tímto způsobem konzistentně naplňováno. Tento rozvoj souvisí s trasováním D43 a 
předmětné územní rezervy bude možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o výsledné variantě řešení D43 na území města. Při 
návrhu řešení pak musí být zohledněny a zapracovány i případné další dopady a souvislosti, 
které nyní nelze dopředu předjímat. 
Ovšem je nutné uvést, že v k.ú. Medlánky téměř nedochází v Návrhu ÚPmB k vymezení 
nových zastavitelných (návrhových) ploch oproti platnému ÚPmB, vyjma zastavitelných ploch 
na východní straně prodloužené ulice V Újezdech. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy B-6 a B-7 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění (např. právě předmětná B-
6 a B-7)“. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel dává pokyn územní rezervu B-6 a B-7 z návrhu ÚPmB 
vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele.  
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Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Tangenciální propojení městských částí Brno-Komín a Brno - Bystrc s MČ Brno-Medlánky je 
dlouhodobě sledované už v platném ÚPmB, pro které je zde vymezena plocha komunikací a 
prostranství místního významu s navazující plochou krajinné zeleně pro možnost umístění 
stromořadí či jiného krajinného prvku v rekreačně využívaném území. V Návrhu nového ÚPmB 
se rovněž v kontinuitě se stávajícím ÚPmB vymezuje plocha veřejného prostranství, která 
kopíruje stávající zpevněnou cestu vedoucí přes předmětné území (agreguje částečně i 
návrhovou plochu krajinné zeleně KV ze stávajícího ÚPmB, což je dáno měřítkem nového 
ÚPmB) a která vytváří podmínky pro žádoucí prostupnost územím. Z hlediska koncepce 
uspořádání dopravy slouží tato plocha pro vedení samostatné cyklotrasy. Zajišťuje dopravní 
obsluhu pro rozvojovou část brněnské ZOO ze strany Brna-Bystrce a stabilizovaného areálu 
Pily ČR, dále pak stabilizovaného areálu Policie ČR a medláneckého letiště ze strany Brna-
Medlánek. Převážná část území je však určena pro nestavební využití, které negeneruje 
dopravní zatížení. Koridor již v současné době plní funkci obsluhy navazujících pozemků a 
jeho vymezení je nezbytné. Jeho šířka neznamená „výstavbu“ komunikace v celé šíři, ale 
umožňuje „kultivaci“ nevyhovujícího stavu a doplnění např. oboustranného stromořadí a 
zvýšení kvality prostupnosti pro pěší a cyklisty. To, jakým způsobem bude upraven provoz na 
tomto propojení nebo případně rozdělení na provozně nezávislé úseky není předmětem řešení 
územního plánu, ale úpravy organizace dopravy, která stanoví podmínky provozu, případně 
zamezí průjezdu nebo omezí některé nežádoucí pohyby. 
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB) konané na schůzi RMB č.R8/127 zahájené 
dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro územní 
plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního plánu města 
Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) zákona č. 
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podnět, 
aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením RMB.  Co se týče 
problematické oblasti rozvoje města RMB doporučila komunikační propojení Komín - 
Medlánky  řešit jako návrhovou plochu veřejného prostranství O s tím, že část tohoto koridoru 
v prostoru od odbočky k rozvojové ploše ZOO k areálu Policie ČR bude stabilizován v rozsahu 
platného ÚPmB (bez integrace  plochy zeleně).  
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na vypuštění komunikačního propojení mezi 
Medlánkami a Ivanovicemi, od ulice V Újezdech, označeným ve výkrese 2.2 jako R/1. 
Vyhodnocení z r. 2020: 
„Záměr R/1 má přímou souvislost s rozvojem MČ Brno-Řečkovice a MČ Brno-Ivanovice a tento 
záměr nelze vypustit, ale jeho podoba dozná změn. 
V upraveném návrhu budou doplněny plochy rozvoje na k.ú. Ivanovice a záměr R/1 nebude 
propojován na k.ú. Medlánky a bude veden v koridoru ulice Terezy Novákové (záměr R/31).“   
 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. Ve výsledném řešení Návrhu nového ÚPmB byla 
poloha záměru R/1 upravena a záměr je připojen na ulici Žilkovu v MČ Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora. S územím MČ Brno-Medlánky není propojen. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu vyhodnocení požadavku podatele. 
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Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vypuštění plánované komunikace mezi Technologickým 
parkem (ul. Purkyňovou a ulicí Hudcovou, ústící naproti ZŠ (záměr Me/1). 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uvedeno také mezitímní 
vyhodnocení z r. 2020:  
Požadavku nebylo v roce 2020 vyhověno, protože: „ÚPmB vymezuje doplnění komunikaci 
sběrného významu Me/1 z ul. Purkyňova do ul. Hudcova, která je nezbytná pro rozvoj lokality 
Technologický park Me-1. Společně s další komunikační sítí v navazujícím území doplňuje 
dopravní skelet pro odvedení dopravy z této části území.“ 
Konečné vyhodnocení podání se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Návrh Územního plánu města Brna pro opakované veřejné projednání (06/2021) byl upraven. 
Záměr Me/1 byl přetrasován do souběžné polohy s ulicí Hradeckou. Do ulice Hudcovy naproti  
ZŠ tedy není připojen.  
Tímto je požadavek zohledněn. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB vymezuje O-6 jako územní rezervu k prověření možnosti napojení lokality 
bydlení vymezené v územní rezervě B-6 na komunikační síť ve směru Medlánky 
(Technologický park)– Hudcova – Řečkovice – Ivanovice tak, aby byl přiměřeně doplněn 
chybějící dopravní skelet, přičemž je možné aktivovat územní rezervu pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o trasování D43 na území města Brna. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy O-6 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění. 
Vzhledem k nesouhlasu s původním vedením územní rezervy O-5 a výše uvedenému 
doporučení RMB na vypuštění koridoru územní rezervy O-6 a O-5 centrem Medlánek byla 
následně naznačena možnost změny jejího trasování. Jejich úpravu však nebylo možné 
z časových důvodů prověřit v potřebné podrobnosti a s podrobnějším vyhodnocením dopadů 
a vlivů na území. 
Aby bylo možné podrobněji prověřit toto území jednak z hlediska koncepce dopravy (Odboru 
dopravy MMB) a z hlediska územních dopadů (Odboru územního plánování a rozvoje MMB), 
bylo z pozice pořizovatele rozhodnuto o potřebě jejího dalšího vymezení. 
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Z tohoto důvodu bude územní rezerva O-6 v Návrhu ponechána beze změny a územní rezerva 
O-5 bude upravena do koridoru v návaznosti od územní rezervy O-6 po propojení se záměrem 
R/1. 
Závěrem uvádíme, že vzhledem k tomu, že se jedná pouze o územní rezervy, tak aktuálně 
nedochází k žádné změně ÚPmB v souvislosti s těmito dopravními koridory. Po zpracování 
podrobnějších prověřovacích studiích budou vyhodnoceny dopady do území a až následně na 
základě doporučení bude rozhodnuto o těchto územních rezervách a případném konkrétním 
vedení tohoto komunikačního propojení. 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB vymezuje O-5 centrem Medlánek jako územní rezervu k prověření možnosti 
napojení lokality bydlení vymezené v územní rezervě B-6 na komunikační síť ve směru 
Medlánky (Technologický park)– Hudcova – Řečkovice – Ivanovice tak, aby byl přiměřeně 
doplněn chybějící dopravní skelet. 
Dále viz odůvodnění námitky č.5 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno zrušení dopravního propojení mezi ulicemi V Újezdech a K 
Babě v rozvojové ploše Me-3.  
Původní vyhodnocení z r. 2020: 
„Komunikace v ulici V Újezdech je vymezena plochou dopravní infrastruktury D, komunikace 
v ulici K Babě je vyznačeno plochou veřejného prostranství. Rozvojová lokalita Me-3 není 
s ulicí V Újezdech přímo propojena. Přímé propojení je možné v rámci obecných podmínek 
využití území, ovšem vzhledem k realizované zástavbě je obtížně realizovatelné a nevhodné. 
V rámci prostupnosti území je vhodné do karty lokality doplnit podmínku propojení pouze pro 
pěší a cyklisty.“ 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. Ve výsledném řešení Návrhu nového ÚPmB byla 
poloha záměru R/1 upravena a na k.ú. Medlánky již není vymezen. Komunikace v ulici 
V Újezdech již není vymezena plochou dopravní infrastruktury D, ale plochou veřejných 
prostranství. V kartě rozvojové lokality Me-3 je doplněna podmínka zajištění prostupu územím 
pro pěší a cyklisty. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu původního vyhodnocení podání. 
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnit plánovanou výstavbu na polích mezi Medlánkami, Řečkovicemi 
a Ivanovicemi (rozvojové lokality R-3 a Me-4) výhradně na méně intenzivní nízkopodlažní 
zástavbu, případně požaduje významné rozšíření ploch zeleně. 
Rozvojová lokalita Me-4 bude na základě doporučení samosprávy města k vypořádání námitek 
a připomínek doručených k projednanému Návrhu nového ÚP upravena následovně:  
Návrhové stavební plochy bydlení (B) a smíšená obytná (C) budou vymezeny jako plocha 
zemědělská (A). Zůstane tak zachováno stávající funkční využití dle platného ÚPmB – pro 
zemědělský půdní fond. Původně vymezená plocha městské zeleně pro nový park nebude 
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vymezena. Rozvojová lokalita Me-4 bude zredukována a zůstane pouze jižní část 
s návrhovými plochami pro veřejnou vybavenost (V). 
Rozvojová lokalita R-3 měla původně zůstat bez úprav. Věcný obsah námitky k rozvojové 
lokalitě R-3 byl však uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání. Podnět 
na změnu regulativu u předmětné plochy B/k3 na B/r2 podala mimo jiné MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora. Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního 
zákona uplatnil v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. 
MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 
1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a to u 
plochy bydlení v lokalitě Díly (mezi areálem kasáren a zástavbou v ul. Žilkova) snížit výšku 
zástavby na 2; tj. na místo uvedené B/k3 změnit regulativ na B/r2. Městské části jsou dle 
Statutu města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno-Řečkovice zohledněny 
a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven (u předmětné plochy dojde 
ke změně regulativu z B/k3 na B/r2 a k vymezení plochy smíšené obytné C/k3 podél budoucí 
městské třídy). Touto úpravou je částečně reagováno také na požadavek podatele.  
V rámci předmětné lokality je v aktuálním návrhu ÚPmB samostatně vymezena jedna plocha 
městské zeleně a o dalších se neuvažuje. Platí však to, že u ploch bydlení i ploch smíšených 
obytných je dle regulativu povinnost dodržet minimální plochu zeleně v rozsahu 30 % pro 
disponibilní pozemky stavebního záměru. Zeleň tedy musí být, jak požaduje podatel, výraznou 
součástí ploch C. 
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plochy pro veřejnou vybavenost v rozvojové lokalitě Me-4 jsou určeny pro výstavbu MŠ. V 
dotčeném území se vyskytují převážně plochy bydlení. Rozvojová lokalita proto řeší doplnění 
ploch veřejné vybavenosti na severním okraji MČ Medlánky, které navážou na přírodně 
rekreační území kolem Medláneckého rybníka. MČ Medlánky dlouhodobě postrádá novou 
mateřskou školu, část plochy pro veřejnou vybavenost je proto vhodné využít právě tímto 
účelem. Z toho důvodu je vhodné ponechat pro ni vymezené plochy. 
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadujete pro rozvojovou lokalitu Me-4 podmínku prověření územní studií. Jako důvod 
uvádíte především prostup do sousedících rekreačních a sportovních oblastí. 
Podmínka tohoto prostupu je uvedena v kartě lokalit, nemůže být tedy opomenuta. Územní 
studie se předepisuje zpravidla ve větších rozvojových plochách pro řešení vybraných 
problémů, případně pro variantní řešení. Na své náklady může územní studii zpracovat také 
ten, který změnu v území inicioval a realizuje ji. Plocha této lokality je však pro zadání 
samostatné územní studie příliš malá a okruh problémů příliš omezený na to, aby se nová 
výstavba ÚS podmiňovala. 
Rozvojová lokalita Me-4 byla téměř celá zrušena. 
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Námitka č.11 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro lokalitu R-8 požadujete zásadní snížení intenzity využití území. Uprostřed stabilizovaných 
ploch pro bydlení se nachází zahrádkářská kolonie, nevyužívané objekty a výšková stavba 
bývalé Geofyziky. Návrh nového ÚP počítá s využitím zahrádek pro plochu veřejné městské 
zeleně, která může plnit i funkci veřejného prostranství. Zbytek ploch je určený pro bydlení 
nebo jako plocha smíšená obytná s volnou zástavbou s výškovou úrovní v/3 (6-16 m). Toto je 
nejnižší možná výšková úroveň vhodná pro městskou zástavbu, obytná sídliště a areály. Nižší 
zástavba s nižší intenzitou osídlení 1 nebo 2 je vhodná pro rezidenční nízkopodlažní zástavbu, 
tedy samostatné nebo řadové rodinné domy. Nově navrhovaná zástavba bude navazovat 
svým charakterem spíše na zástavbu mezi ulicemi Podpěrova a Jabloňová také s výškovou 
úrovní v3. Větší výšková úroveň v/5 je navržena pouze pro stávající výškovou budovu 
Geofyziky. Snižování výškové úrovně zástavby pod úroveň 3 a s tím snižování intenzity využití 
území není možné. Výšková úroveň 3 je pro volnou bytovou zástavbu nejnižší možná, nižší 
zástavba rodinnými domy (rezidenční zástavba) v lokalitě není vhodná. 
 
Námitka č.12 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadavek na vymezení propojení ulice Renčovy a Terezy Novákové 
formou veřejně prospěšných staveb. 
Ve výkresu 2.2 Souhrnný výkres dopravy a 3.0 Veřejně prospěšných staveb jsou vymezeny 
plochou dopravní infrastruktury D prvky systému komunikací, tvořící základní komunikační 
systém města Brna (komunikace sběrné, nadsběrné, rychlostní a dálnice).  
Komunikace, které jsou vymezeny plochou veřejných prostranství jsou součástí místní sítě a 
zajišťují doplňkové propojení v rámci městské části. Tímto způsobem je vyznačeno i propojení 
Renčova – Terezy Novákové.  
Z hlediska nastavených principů vyznačení prvků (viz výše) nelze požadavku na doplnění 
vymezení propojení Renčova – Terezy Novákové ve výkresu 2.2 a 3.0 vyhovět, protože se 
jedná především o síť obslužných komunikací vymezených plochou veřejných prostranství. 
 
Námitka č.13 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky je požadavek na vypuštění územních rezerv pro bydlení B-6 a B-7.   
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního 
prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 v rozsahu 
var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB územní rezerva B-6) 
a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od komunikačního propojení 
řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB rozvojová lokalita Me-4) a západně od 
komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení v rozsahu dle var. II.  (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). V bezprostředním okolí měla být navazující rozvojová 
lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena obdobným způsobem - východně od 
komunikačního propojení rozvoj území dle var. III Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB rozvojová 
lokalita R-3), západně od komunikace územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v daném 
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území zcela naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a dotčený orgán MŽP ČR v této 
fázi pořizované dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením Návrhu ÚPmB z hlediska 
záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Uvádíme také, že územní rozvoj v ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice vyplývá ze Zadání, 
které je tímto způsobem konzistentně naplňováno. Tento rozvoj souvisí s trasováním D43 a 
předmětné územní rezervy bude možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o výsledné variantě řešení D43 na území města. Při 
návrhu řešení pak musí být zohledněny a zapracovány i případné další dopady a souvislosti, 
které nyní nelze dopředu předjímat. 
Ovšem je nutné uvést, že v k.ú. Medlánky téměř nedochází v Návrhu ÚPmB k vymezení 
nových zastavitelných (návrhových) ploch oproti platnému ÚPmB, vyjma zastavitelných ploch 
na východní straně prodloužené ulice V Újezdech. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy B-6 a B-7 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel dává pokyn územní rezervu B-6 a B-7 z návrhu ÚPmB 
vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele.  
 
Námitka č.14 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) je v Návrhu ÚPmB v souladu s 
odborným oborovým dokumentem – plánem ÚSES, který je nezbytným podkladem pro 
vymezování ÚSES v ÚPD. Dle plánu ÚSES jsou v předmětné lokalitě vymezeny interakční 
prvky, které nahrazují lokální biokoridor ve dně údolí Medláneckého potoka nad Medlánkami 
vymezený v platném ÚPmB. K hlavním důvodům nahrazení předmětného biokoridoru 
interakčními prvky patří jeho nízký biogeografický význam bez možnosti začlenění do ucelené 
hydrofilní větve místního ÚSES s vymezením funkčně odpovídajících biocenter. 
Pro informaci uvádíme, že interakční prvek je obecně doplňkovou skladebnou částí lokálního 
ÚSES, která posiluje interakci ekologicky stabilnějších a méně stabilních ekosystémů, a tím ty 
méně stabilní pomáhá stabilizovat. Konkrétně zprostředkovává příznivé působení lokálních 
(místních) biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Skutečnost, že 
jde o doplňkové skladebné části místního ÚSES, znamená, že představují doplněk k vymezení 
biocenter a biokoridorů a není až tak podstatná jejich funkce pro ochranu přirozeného 
genofondu. Vymezování interakčních prvků není na rozdíl od biocenter a biokoridorů nikterak 
vázáno na biogeografické členění krajiny, a naopak daleko více vychází z aktuálního stavu 
krajiny. Návrh soustavy interakčních prvků má v zásadě doporučující charakter a nemá 
zákonnou podporu.  
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Ve vztahu k územnímu plánu jsou interakční prvky obecně "podměrečnou" kategorií, tj. 
takovou kategorií prvků, jejichž vymezení je pod rozlišovací možnosti územního plánu a 
povinnost jeho vymezení ani nevyplývá z právních předpisů. Nicméně o existenci interakčních 
prvků či o existenci jejich návrhu by měl mít zpracovatel územně plánovací dokumentace 
povědomí, aby svým řešením zbytečně funkční prvky nelikvidoval a u dosud neexistujících či 
nedostatečně funkčních neznemožnil provedení navržených opatření. 
Na základě uvedeného je zřejmý důvod, pro který v dané lokalitě není v Návrhu ÚPmB 
vymezena a ani není vhodné vymezovat skladebnou část ÚSES – lokální biokoridor. Nicméně 
zpracovatel svým návrhem – vymezením příslušných ploch návrhové zeleně v předmětné 
lokalitě zajistil další existenci a funkčnost daných interakčních prvků. 
V případě pozemku p.č. 1818 k.ú. Medlánky uvádíme, že by se jeho vymezením jako 
samostatné plochy krajinné zeleně vytvořila podměrečná plocha, která nemá zákonné ani 
koncepční opodstatnění, protože předmětné krajinotvorné prvky s ekologicko-stabilizační a 
také estetickou funkcí v podobě aleje jsou přirozenou součástí mimoprodukčních funkcí 
zemědělské plochy (viz Odůvodnění Návrhu ÚPmB). Pro informaci ještě uvádíme, že na 
základě požadavku a dohody s dotčeným orgánem Odborem životního prostředí Magistrátu 
města Brna, bude do závazné textové části doplněna regulace zajišťující větší a zřejmější 
ochranu výše uvedených krajinotvorných prvků. V souvislosti s plánovanou budoucí 
urbanizací území není vymezení ploch krajinné zeleně žádoucí; vymezení těchto ploch má 
význam ve volné krajině.      
 
Námitka č.15 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Objekty a plochy pro plnění funkce veřejné vybavenosti a sportu mohou být připuštěny i v 
plochách pro bydlení B nebo smíšených obytných C. 
Sběrná střediska odpadů nejsou vzhledem ke svému charakteru a rozloze v územním plánu 
vymezena. Umístění sběrných středisek odpadů statutárního města Brna je přípustné v 
plochách bydlení, smíšených obytných, komerční vybavenosti, nákupních a zábavních center 
a zvláštních areálů, výroby a skladování, lehké výroby, podmíněně přípustné v plochách 
technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a na veřejném prostranství, pokud toto 
umístění nenaruší jejich funkci. 
Námitce je vyhověno jiným způsobem. 
 
Námitka č.16 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Skutečný způsob využití předmětného pozemku, tj. pobytová louka s ekologickou, 
komunikační a rekreační funkcí je realizovatelný a přípustný i v rámci plochy zemědělské, a to 
zejména z důvodu, že plní mimoprodukční funkce zemědělské plochy. Dané využití je také v 
souladu s § 18 odst. (5) stavebního zákona, jehož záměry Návrh ÚPmB z důvodu veřejného 
zájmu nevylučuje.  
Nicméně vzhledem k tomu, že je předmětný pozemek ve vlastnictví Statutárního města Brna, 
jeho grafická čitelnost je v měřítku zpracování nového ÚPmB, skutečné využití nejlépe 
reflektuje právě plocha krajinné zeleně a pozemek nebude tvořit nesmyslnou enklávu v daném 
území, protože plynule navazuje na okolní plochy krajinné zeleně, jeví se důvodné změnit 
pozemek na plochu krajinné zeleně "K".  
 
 
 
 



MMB/0261290/2020  MMB/0261290/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

Námitka č.17 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky je požadavek na zachování stávající prostupu územím mezi ul. 
Turistickou a Vycházkovou a z toho důvodu pozemky parc.č. 1033/1 a 1033/12, k.ú. Medlánky 
definovat jako zeleň Z, tj. neměnit na plochu zahrádek I.  Námitce nelze zcela vyhovět, neboť 
se jedná o pozemky v soukromém vlastnictví, kdy jeho vlastnici požadují jiné funkční využití, 
kterému nelze v současné době vyhovět. To však nevylučuje i v plochách zahrádek zachovat 
stávající prostup územím, pokud bude na tomto řešení s vlastníkem pozemků nalezena shoda.   
Pro informaci závěrem uvádíme fakt, že dle obecných podmínek závazné části „Návrhu ÚPmB 
(2020)“: „Záměry na změny v území musí zachovávat a posilovat prostupnost v území; ve 
stabilizovaných plochách musí být zachovány pěší trasy zajišťující průchodnost území a 
přístup k jednotlivým pozemkům. V plochách změn musí být navrhována řešení, která zajistí 
prostupnost v území, zejména návaznost na zastavěné území či zastavitelné plochy nebo pěší 
průchodnost do krajiny.“, a dále „Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury lze 
umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. V případě ploch zástavby lze 
stavby a zařízení dopravní infrastruktury umístit, pokud záměr není zjevně nepřiměřený vůči 
návazným či dotčeným plochám. V případě volných ploch lze stavby a zařízení dopravní a 
technické infrastruktury umístit za podmínky minimalizace jejich plošného a prostorového 
střetu s příslušnou plochou a minimalizace negativního vlivu na funkčnost plochy vyplývající z 
hlavního využití, pokud není v podmínkách využití typů ploch stanoveno jinak.“, a také „Veřejná 
prostranství lze umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití.“ 
Na základě uvedeného je zřejmé, že není nutná požadovaná změna funkčního využití pro 
zajištění prostupu, která by jako taková měla být zajištěna regulacemi území danými v textové 
části Návrhu ÚPmB (2020). 
 
Námitka č.18 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Skutečný stav (stromová kaple sloužící jako místo spočinutí a rozjímání na procházkách, k 
venkovním bohoslužbám, k oddávání snoubenců v přírodě nebo třeba pro pořádání koncertů 
a určené pro širokou veřejnost), a předpokládaný způsob využití předmětného pozemku 
(vzpomínkový háj s možností pohřbívání ke kořenům) neodpovídá funkčnímu využití 
navrženému v Návrhu ÚPmB pro plochy zahrádek "I". Vzhledem k tomu, že se část výše 
uvedených aktivit v daném místě realizuje již nyní, nepředpokládá se konfliktní působení na 
okolní plochy. Dále uvádíme, že se jedná o pozemky ve vlastnictví města Brna a jde o záměr 
městské části podporovaný městem. Na základě uvedeného je vhodné vymezit předmětný 
pozemek p.č. 1353 v k.ú. Medlánky na plochu, která nejlépe reflektuje reálný i budoucí způsob 
využití a to na plochu veřejné vybavenosti „V/x/h (lze považovat za plochu v krajině bez 
nutnosti navázání této plochy na plochu veřejného prostranství).  
 
Námitka č.19 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: 
Pozemek parc. č. 1000/11 k. ú. Medlánky je dle platného ÚPmB sice součástí plochy 
vodohospodářské, dle stavu v území je také spolu s pozemkem parc. č.1012/12 zahrnut do 
společného oplocení u RD Rysova 2b, s přístupem z ulice Rysova. Jejich vymezení jako 
součást stabilizované plochy B/r2 je žádoucí. 
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Oproti tomu pozemek parc. č. 994/1 a s ním i pozemky parc. č. .994/2, 994/3, 984/5, 1012/11 
a 1012/20 k. ú. Medlánky jsou  dle platného ÚPmB součástí plochy vodohospodářské, dle 
stavu v území jsou přístupné pouze cestou kolem rybníka a nesouvisejí s nemovitostí určenou 
pro bydlení.  Není proto důvod je nyní v novém ÚP zahrnovat do stabilizované plochy bydlení, 
využití pozemků takovému funkčnímu využití neodpovídá. V tomto rozsahu se tímto námitce 
částečně vyhovuje.   
 
Námitka č.20 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: Na 
částech pozemků v majetku smB parc. č. 985/1 a 985/19 k. ú. Medlánky při ulici Rysova je v 
ÚP vymezena plocha ke stavebnímu využití pro bydlení, stejně tak je na části pozemků 
návrhová plocha městské zeleně. Pořizovatel preferuje ponechat možnost stavebního využití, 
tj. nevymezovat zde pouze plochu zeleně. Ta je vyjádřena na částech pozemků v rozsahu 
návrhové plochy Z. Byť je MČ preferované stavební využití pro domov pro seniory přípustné i 
v ploše bydlení, garancí takového cílového využití je právě plocha veřejné vybavenosti V. S 
ohledem na vlastnictví pozemků smB je také vhodné plochu pro veřejný účel jednoznačně v 
novém ÚP vymezit odpovídající funkcí, tj. plochou V. 
 
Námitka č.21 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: 
Požadované vymezení samostatné plochy V na částech pozemků parc. č. 985/1, 985/2 a 
985/21 v jižním konci ulice Rysova, při kruhovém objezdu není s ohledem na metodiku 
zpracování nového ÚP vhodné: jednalo by se o podměrečnou plochu, kterou je problematické 
v novém ÚP samostatně vymezit za současného zachování čitelnosti hlavního výkresu - 
rozsah plochy a zápis kódu stavební plochy. Záměr nového objektu radnice MČ lze realizovat 
i v rámci plochy bydlení. Přesto pořizovatel s přihlédnutím k místním zájmům městské části 
dává pokyn zpracovateli, aby požadavek MČ na plochu V prověřil.  
Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou vymezení samostatné funkční 
plochy zabýval a −z pozice odborného garanta správnosti řešení− v upraveném návrhu ÚP  
nakonec vymezil rozsah plochy V/v2 tak, aby byla plocha vymezena přehledným způsobem. 
Ve výsledku je námitce vyhověno. 
 
Námitka č.22 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel odůvodnil takto:  
Území mezi bytovými domy jabloňová 22-28 a ulicí Kuřimskou, které je využíváno jako volné 
prostranství - zeleň má výměru pod limit 0,2 ha pro samostatné funkční vymezení; plocha 
zeleně v platném ÚPmB dnes zahrnuje větší území, i to, které je již stavebně využito. Po 
zpřesnění využití dle skutečného stavu není samostatné vymezení plochy městské zeleně Z v 
návrhu nového ÚP účelné, území bude nadále užíváno jako volné prostranství v rámci 
stabilizované plochy bydlení.   
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Námitka č.23 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavek zohlednil takto: 
Oproti platnému ÚPmB a řešení obsaženému v Konceptu ÚP není v Návrhu ÚP zástavba RD 
v ulici Za Parkem a Hujíčkova zahrnuta do návrhové plochy, ale je již stabilizována. Proto je 
žádoucí stabilizovanou plochu bydlení vymezit dle skutečného stavu v území a městské 
pozemky 855, 856 a jižní část pozemku 711/1 (s cestou ve stopě ulice Hujíčkova) vše k. ú. 
Medlánky vymezit jako stabilizovanou plochu zeleně - součást zámeckého parku. Návrh ÚP 
totiž vymezení jižní stopy ulice Hujíčkova jako plochy veřejného prostranství dle Konceptu ÚP 
nepřebírá. 
Je žádoucí zachovat na městském pozemku parc. č. 710/1 k. ú. Medlánky návrhovou plochu 
městské zeleně, lze připustit oproti projednanému Konceptu ÚP (i platnému ÚPmB) redukci 
jejího rozsahu do podoby dle návrhu nového ÚP. Plocha zeleně je v daném místě podstatná 
pro kvalitní propojení od stávajícího zámeckého parku k budoucí tramvajové smyčce do 
dalšího území v lokalitě Me-1. Návrhová plocha Z byla pro tento účel v Návrhu ÚP 
(projednávaném v červnu 2020) vymezena v dostatečném rozsahu, proto pořizovatel 
neshledal žádoucí požadavku MČ na její rozšíření vyhovět. 
Na základě doporučení samosprávy města k vypořádání námitek a připomínek doručených k 
projednanému Návrhu nového ÚP (v červnu 2020) bude na pozemku parc. č. 710/1 k. ú. 
Medlánky v majetku města doplněna plocha veřejné vybavenosti (V) ve vazbě na ZŠ Hudcova. 
Tento požadavek na plochu V nakonec vyplynul z interních jednání s MČ, která tímto chce 
zajistit na městském pozemku plochu pro sportovního zařízení k ZŠ Hudcova. Takto je 
formulován i konkrétní požadavek na řešení uvedený u stanovené ÚS-8 v kap. 12 textové části 
ÚP a v kartě lokality Me-1. MČ je nakonec vyhověno v rozsahu tohoto požadavku.   
V rozvojové lokalitě Me-1 lze další propojení pásem městské zeleně od navrhované 
tramvajové smyčky realizovat v rámci vymezených stavebních ploch, Návrh nového ÚP 
jednotlivé pásy liniové zeleně nevymezuje. Taktéž stezka pro pěší a cyklista je nad podrobnost 
řešení v novém ÚP. Jejich realizace spolu s pásem zeleně je podél budoucí trati Me/31 na 
základě obecných regulativů možná ve všech stavebních plochách, tudíž i v ploše dopravy D, 
či sousední ploše smíšené obytné C. V této části není požadavku MČ vyhověno. 
Námitce se částečně vyhovuje v rozsahu vyhovění shodným požadavkům MČ.  
 
Námitka č.24 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavek zohlednil takto:  
V rozvojové lokalitě Me-1 lze další požadované využití pro veřejnou vybavenost (školství, 
centrum volného času), komerční vybavenost (sport), hřiště realizovat v rámci vymezených 
smíšených obytných ploch C. Pořizovatel neshledává účelné vymezením funkční plochy V či 
S předjímat jejich konkrétní lokalizaci. Pro území lokality Me-1 je předepsáno zpracování ÚS-
8, ta prověří potřebu občanského vybavení a navrhne na území využití funkčních ploch C ve 
větší podrobnosti. Viz požadavky na řešení v ÚS uvedené v textové části v kap. 12 a v 
příslušné kartě lokality Me-1.  
S odkazem na text vyhodnocení u připomínky č.23 je požadavek MČ na plochu pro sportovní 
zařízení pro ZŠ Hudcova řešen vymezením plochy V na městském pozemku parc. č. 710/1 k. 
ú. Medlánky  
Samospráva města na Poradě vedení dne 10.12.2020 odsouhlasila podnět na úpravu rozsahu 
funkčních ploch bydlení v předmětné lokalitě ve prospěch smíšeného využití s volnou 
strukturou zástavby a v plochách pro smíšené využití úpravu výškových hladin zástavby dle 
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Případové studie lokality Technologický park (KAM, 2020) pro účely úpravy Návrhu nového 
ÚPmB.  
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB č.R8/127 
zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro 
územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního plánu 
města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) zákona č. 
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podnět, 
aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením RMB. RMB 
doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru. 
Doporučení se týkalo i rozvojové lokality Me-1 Technologický park. Proto pořizovatel dal 
pokyny na úpravu návrhu ÚP v lokalitě Me-1 pro 1. opakované veřejné projednání (v červnu 
2021), vše v souladu s podnětem určeného zastupitele. 
 
K další úpravě návrhu ÚP oproti výše uvedenému došlo v lokalitě Me-1 po 1. opakovaném 
veřejném projednání.  
Na základě připomínek MČ doručených při 1. opakovaném veřejném projednání se určený 
zastupitel navrženým řešením v severní části lokality Me-1 znovu zabýval a uplatnil v procesu 
vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 k 
lokalitě Me-1 na základě doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9. 2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno - Medlánky, a to na navrácení původní plochy W/v3 a rozšíření plochy 
B/r2 na úkor plochy C/v3. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny uplatňovat 
právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části MČ Brno-Medlánky alespoň 
částečně zohledněny a Návrh pro 2. opakované veřejné projednání byl upraven. 
Námitce je vyhověno částečně, promítnutím požadavků na konkretizaci využití lokality Me-1 
pro občanskou vybavenost do požadavků k řešení do vymezené ÚS-8.   
 
Námitka č.25 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vymezení propojení mezi územím Technologického parku a 
průmyslovou zónou v Kuřimi.  
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uvedeno také mezitímní 
vyhodnocení z r. 2020:  
Požadavku bylo v roce 2020 vyhověno částečně, protože: „Úkolem územního plánu je vytvářet 
územní podmínky pro možnost umístění záměrů, nikoliv zajistit „bezproblémovou“ realizaci 
všech záměrů a znát podrobné technické provedení jednotlivých úseků. Obecně územní plán 
stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a 
prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury a stanovuje 
podmínky pro využití území. Nový Územní plán města Brna (ÚPmB) pracuje s méně 
podrobným měřítkem hlavního výkresu 1:10 000, než tomu je u současného (1:5000). 
V rámci stanovení podmínek využití ploch v kap. 6.2. a kap. 6.3.3.10 závazné textové části je 
umožněno umístění cyklistické infrastruktury ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.  
Z hlediska požadavku na zakreslení dalších propojení uvádíme, že v rámci cyklistické dopravy 
byl zvolen obecnější přístup.  
Ve výkrese 2.2. Souhrnný výkres dopravy jsou vyznačeny „vybrané samostatné cyklotrasy“, 
kterými jsou zpřesněny záměry ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Ve výkresu 
odůvodnění O.6 Cyklistická doprava – schéma jsou k výše uvedenému jevu navíc vyznačeny 
„vybrané pouliční cyklotrasy“, které naznačují možná vybraná propojení území města, která 
však již nejsou závazná a je možné jej operativně upravovat nebo dále doplňovat. 
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Obecně ve výkrese odůvodnění O.6 nejsou trasy vymezeny závazně a umístění jakýchkoliv 
cyklistických tras nebo stezek je možná v souvislosti s obecnými podmínkami uvedenými 
v kapitolách 6.1 až 6.5 Výroku ve všech plochách.“ 
Konečné vyhodnocení podání se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Návrh Územního plánu města Brna pro opakované veřejné projednání (06/2021) byl upraven 
a požadované propojení cyklostezkou Technologický park - Kuřim bylo doplněno o tuto trasu 
do výkresu 2.2. a Odůvodnění. 
Tímto je požadavek zohledněn. 
 
Námitka č.26 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto:  
Stávající zástavba RD ve východním konci ulice Turistická byla zahrnuta do stabilizované 
plochy městské zeleně Z - zámecký park- již v Konceptu nového ÚP. Existence stávající 
zástavby zahrnuté do jiné funkční plochy nestavební je ošetřena obecným regulativem a 
neznamená její vymístění a dotvoření celého území jako park.  
Zástavba RD dotváří charakter území u křižovatky ulic Turistická a Hudcova a zasahuje území 
o rozloze cca 0,24 ha. Proto je možné pro zástavbu vymezit samostatnou stavební funkční 
plochu v souladu s požadavkem § 3 odst 1 vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění.     
Obdobně lze postupovat v případě zástavby komerčními objekty a v ulici Hudcova 2,2a, které 
zahrnují území o rozloze  cca 0,31 ha. 
Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou vymezení odpovídající stavební 
plochy pro zástavbu RD na ul. Turistická a zástavbu vybavenosti na ul. Hudcova znovu zabýval 
a −z pozice odborného garanta správnosti řešení− vymezil jednu stabilizovanou plochu 
smíšenou obytnou. 
Ve výsledku je námitce vyhověno. 
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MMB/0261291/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plocha zeleně zde byla navržena v souvislosti s vodním tokem Ponávka, u kterého se 
dlouhodobě plánuje jeho revitalizace. Plocha Z byla navržena v minimálním rozsahu. Pro 
objekty zasahující do této plochy budou platit obecné podmínky využití území uvedené v 
kapitole 6.2 závazné textové části, jejich odstranění se tedy nepředpokládá. A také budou platit 
podmínky pro plochy městské zeleně v kap. 6.3.3.12 závazné textové části, které umožní jejich 
existenci. 
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MMB/0261297/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plocha zeleně zde byla navržena v souvislosti s vodním tokem Ponávka, u kterého se 
dlouhodobě plánuje jeho revitalizace. Plocha Z byla navržena v minimálním rozsahu. Pro 
objekty zasahující do této plochy budou platit obecné podmínky využití území uvedené v 
kapitole 6.2 závazné textové části, jejich odstranění se tedy nepředpokládá. A také budou platit 
podmínky pro plochy městské zeleně v kap. 6.3.3.12 závazné textové části, které umožní jejich 
existenci. 
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