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MMB/0032268/2020  MMB/0032268/2020 
Námitky                                                                                                                                                        Námitky    

 

MMB/0032268/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Námitce na zvýšení výškové úrovně nelze vyhovět. 
Pro území byla zpracována územní studie, která podrobněji ověřila funkční využití a 
prostorové uspořádání území ve všech souvislostech. Navýšení není rovněž vhodné 
vzhledem k výškovému uspořádání stávající a budoucí zástavby s ohledem na reliéf terénu a 
regulativy pro počítání výšky budov. 
 
 
 













MMB/0136577/2020  MMB/0136577/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0136577/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením koridoru veřejného prostranství mezi 
ulicemi Poříčí a Rybářská, rozdělující rozvojovou lokalitu SB-1. 
V rámci obecných podmínek jsou stanoveny podmínky pro utváření zástavby (struktura, 
výšková hladina, prostupnost území) včetně stanovené maximální délky nového bloku, která 
je stanovena na 200 m. V tomto konkrétním případě by bez vymezení koridoru přesáhla hrana 
přestavbového bloku délku 315 m a z tohoto důvodu je vymezení opodstatněné. 
V rámci konkrétního řešení záměru je možná úprava v souvislosti s obecnými podmínkami 
využití území. Z hlediska dopravního připojení na ulici Poříčí, se vzhledem k jejímu významu 
ne vždy jedná o komunikaci průjezdnou, umožňující připojení ve všech směrech. To je 
stanoveno až příslušnou úpravou organizace dopravy, která není předmětem řešení územního 
plánu. 













MMB/0136598/2020  MMB/0136598/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0136598/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením koridoru veřejného prostranství mezi 
ulicemi Poříčí a Rybářská, rozdělující rozvojovou lokalitu SB-1. 
V rámci obecných podmínek jsou stanoveny podmínky pro utváření zástavby (struktura, 
výšková hladina, prostupnost území) včetně stanovené maximální délky nového bloku, která 
je stanovena na 200 m. V tomto konkrétním případě by bez vymezení koridoru přesáhla hrana 
přestavbového bloku délku 315 m a z tohoto důvodu je vymezení opodstatněné. 
V rámci konkrétního řešení záměru je možná úprava v souvislosti s obecnými podmínkami 
využití území. Z hlediska dopravního připojení na ulici Poříčí, se vzhledem k jejímu významu 
ne vždy jedná o komunikaci průjezdnou, umožňující připojení ve všech směrech. To je 
stanoveno až příslušnou úpravou organizace dopravy, která není předmětem řešení územního 
plánu. 













MMB/0136606/2020  MMB/0136606/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0136606/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením koridoru veřejného prostranství mezi 
ulicemi Poříčí a Rybářská, rozdělující rozvojovou lokalitu SB-1. 
V rámci obecných podmínek jsou stanoveny podmínky pro utváření zástavby (struktura, 
výšková hladina, prostupnost území) včetně stanovené maximální délky nového bloku, která 
je stanovena na 200 m. V tomto konkrétním případě by bez vymezení koridoru přesáhla hrana 
přestavbového bloku délku 315 m a z tohoto důvodu je vymezení opodstatněné. 
V rámci konkrétního řešení záměru je možná úprava v souvislosti s obecnými podmínkami 
využití území. Z hlediska dopravního připojení na ulici Poříčí, se vzhledem k jejímu významu 
ne vždy jedná o komunikaci průjezdnou, umožňující připojení ve všech směrech. To je 
stanoveno až příslušnou úpravou organizace dopravy, která není předmětem řešení územního 
plánu. 





MMB/0142088/2020  MMB/0142088/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0142088/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh nového ÚPmB nevychází ze žádné varianty projednaného konceptu územního plánu. 
Jedná se o stabilizované území, proto bude pořizovatelem udělen pokyn vymezit veřejné 
prostranství v rozsahu současného stavu v území v této lokalitě. 





MMB/0142436/2020  MMB/0142436/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0142436/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadováno doplnění karty lokality C-3 Vlastimila Pecha o podmínku: „Nezbytnou 
podmínkou nové zástavby je striktní dodržení hlukových limitů a pohody bydlení v bytových 
domech na ul. Kiggnisova a Řipská“.  
Plocha dotčená námitkou je navržena jako zastavitelná plocha lehké výroby E s areálovou 
strukturou. Plochy lehké výroby E mají ve své specifikaci způsobu využití (viz kap. 6.3.3. 
Závazné textové části ÚP) stanoveno, že se jedná o plochy výroby, výrobní služby, skladování 
„…které nemají nepřiměřený negativní vliv na okolní plochy“, tzn. kde negativní vliv nad 
přípustnou mez nepřekračuje hranice areálu. Požadavku námitky je tudíž vyhověno již 
samotným funkčním určením ploch a jejich stanovenými podmínkami využití. 
 













MMB/0142555/2020  MMB/0142555/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0142555/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uveden také mezitímní 
pracovní výrok a odůvodnění, tj. vyhodnocení z r. 2020:  
Námitce nebylo v roce 2020 vyhověno, protože: „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. Plocha 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-4. 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).  
 
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB:     
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. 
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 Prumperk, 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 návrhu nového 
územního plánu).  
 
 











MMB/0143694/2020  MMB/0143694/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0143694/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 388 k. ú. Jednice je v návrhu nového ÚP vymezen jako součást stavební 
stabilizované plochy bydlení B/r1, s hlavní využitím pro bydlení, zástavbu rodinnou s výškou 
do 7 m hlavní římsy. Stabilizovaná plocha umožňuje jeho využití pro zástavbu bydlení dle 
podmínek prostorového uspořádání "r1"  
Pro možnost výstavby bydlení není nutné vymezovat namísto stabilizované plochy plochu 
zastavitelnou. 
Námitce bylo vyhověno již věcným řešením v projednávaném návrhu nového ÚP. 





MMB/0143702/2020  MMB/0143702/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0143702/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Tento pozemek je aktuálně platným územním plánem určen pro nestavební využití (plocha 
nestavební – volná s funkcí z části zemědělský půdní fond a z části plocha krajinné zeleně), a 
nachází se uvnitř hranici zastavěného území města Brna. 
V návrhu nového územního plánu je tento pozemek součástí plochy změn – plochy městské 
zeleně (Z), rep. jako plochy rozvoje městské zeleně, a je nadále uvnitř zastavěného území 
města Brna. Stavební využití uvedeného pozemku se tudíž nejeví jako účelné.  
Současně je pozemek zařazen do plochy územní rezervy B-1 určené pro bydlení, přičemž se 
předpokládá prověření možnosti rozšíření návrhových ploch bydlení včetně občanské 
vybavenosti v lokalitě (lokalita podmíněná vyhodnocením potřeby dalších zastavitelných 
ploch, prověřením možnosti odkanalizování a prověření dopravní propojení ulic Pod Hády a 
Hády sběrnou komunikací), není tedy vyloučeno, že v budoucnu dojde k vymezení plochy pro 
bydlení i na uvedený pozemek. Regulativy plochy pro bydlení (B) přitom jako přípustné, resp. 
podmíněně přípustné umožňují i umístění stavby pro administrativu. Účelem vymezení územní 
rezervy je v tomto případě omezení další zástavby celé lokality s ohledem na absentující 
technickou a dopravní infrastrukturu. 
 





MMB/0143707/2020  MMB/0143707/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0143707/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 2131 a 2132/4 v k.ú. Žebětín jsou v platném ÚPmB součástí plochy nestavební 
volné – zemědělského půdního fondu. Již v projednaném konceptu územního plánu se o 
uvažovalo o jejich změně na plochu zeleně nebo lesní. Jedním z cílů územního plánování je 
zajistit udržitelný rozvoj území, tudíž vyvážený rozvoj všech složek, tedy i veřejné zeleně pro 
širokou skupinu obyvatel.  
Do doby realizace zeleně (jejíž podmínkou je i majetkové vypořádání a může proběhnout v 
dlouhodobém časovém horizontu) bude možné pozemek užívat v souladu s obecnými 
podmínkami využití území (viz kap. 6.2. závazné textové části návrhu nového územního 
plánu), tedy návrhem plochy zeleně by nemělo být znemožněno současné legální využití 
území. 
 





MMB/0143742/2020  MMB/0143742/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0143742/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zástavba ve stabilizované ploše B/r2 při ulici Grohova č. o. 46-58 vykazuje výšku, která 
odpovídá výškové hladině 3. V ploše se nacházejí starší bytové domy o plných 4 NP, které 
úrovní hlavní římsy převyšují maximální úroveň 10 m stanovenou pro výškovou úroveň 2, Pro 
úroveň 3 se neužívá již struktura "r" rodinná, proto bude stanovena struktura kompaktní. "k"..  
 













MMB/0143956/2020  MMB/0143956/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0143956/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezením plochy zemědělské a požaduje plochu bydlení. 
Vymezení předmětné plochy zemědělské v zájmovém území resp. na pozemku p.č. 3156, 
3157 a 3158/1 v k.ú. Kníničky vychází zejména ze stávajícího stavu daného území, která 
nejlépe reflektuje jeho skutečné, ale i požadované využití. V předmětné lokalitě totiž není 
žádoucí další zintenzivňování využití území a rozšiřování zástavby na úkor volné krajiny, která 
je součástí vymezených překryvných ochranných režimů (přírodní zázemí v krajině, pohledově 
významná území apod.), které jsou určeny pro ochranu, rozvoj a zachování přírodních a 
krajinných hodnot území.  
Pro informaci také upozorňujeme, že předmětné pozemky jsou součástí zemědělského 
půdního fondu s nejcennějšími půdami I. a II. třídy ochrany, u kterých se musí dle zákona č. 
334/1992 Sb., o ochraně ZPF, prokázat, který veřejný zájem převládá nad veřejným zájmem 
ochrany ZPF, aby mohlo dojít k jejich záboru. 
Předmětná plocha "A" také vyplývá z var. II Konceptu ÚPmB, dle které mělo být na základě 
dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno k.ú. Kniničky. Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak 
naplnil Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna 
usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018.  
 





MMB/0144320/2020  MMB/0144320/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0144320/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s plochou zahrádek a požaduje plochu bydlení. 
Celé řešené území města je rozděleno bezezbytku na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem 
využití (dále též „RZV“) podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití. Plochy s 
rozdílným způsobem využití mají zpravidla v zastavěném území a zastavitelných plochách 
stanovenu specifikaci prostorového uspořádání a výjimečně i specifikaci způsobu využití. Z 
důvodů zvoleného měřítka výkresů a podrobnosti Územního plánu byla stanovena minimální 
velikost plochy RZV na 0,5 ha (5 000 m2) a odůvodněných 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. Vzhledem k měřítku výkresů nejsou zobrazovány jednotlivé pěší průchody a 
veřejná prostranství užší 6,5 m. 
Na základě výše uvedeného tak byly předmětné pozemky p.č. 1217, 1218/1 a 1218/6 v k.ú. 
Nový Lískovec v Návrhu ÚPmB agregovány do plochy "I", ale dle obecných podmínek využití 
území Návrhu ÚPmB lze lokalitu resp. pozemek i nadále využívat stávajícím způsobem včetně 
legálně umístěných staveb za splnění některých podmínek (více viz "závazná textová část", 
kap. 6.2 Obecné podmínky využití území). 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou zahrádek a požaduje 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 výše uvedeného a své odbornosti prověřil, 
vyhodnotil a navrhl nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků předmětného území 
a dané pozemky p.č. 1213 a 1216/1 v k.ú. Nový Lískovec vymezil v Návrhu ÚPmB jako plochu 
zahrádek "I" v souladu s platným ÚPmB, kde jsou pozemky určeny také jako plocha 
individuální rekreace na ZPF, která nejlépe reflektuje stávající a prozatím i požadované využití 
území a to zejména z důvodu složitých vlastnických poměrů a potřeby jejich dořešení s 
ohledem na požadavky na vymezování stavebních pozemků včetně umisťování staveb pro 
bydlení.  
 
 





MMB/0144798/2020  MMB/0144798/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0144798/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce vlastník pozemku parc.č.790 k.ú. Obřany žádá o změnu funkčního využití parcely z 
plochy zahrádek-I na plochu bydlení s tím, že dotčené území zahrádek přímo sousedí s 
plochou Ob-4 navrženou k bydlení. Podle platného Územního plánu města Brna (dále jen 
ÚPmB) je pozemek nyní součástí nestavební - volné plochy s objekty pro individuální rekreaci. 
Jedná se o území se stávajícími zahrádkami, ve kterých jsou situovány i objekty pro rodinnou 
rekreaci.  
Na základě doporučení samosprávy města (určený zastupitel) k vypořádání námitek a 
připomínek doručených k projednanému Návrhu ÚPmB bude zpracovateli dán pokyn na 
vyřazení rozvojové lokality Ob-4 z návrhu nového ÚP. V navazujícím území bude tedy místo 
plochy Ob-4 původně navržené pro bydlení ponechána pouze územní rezerva pro bydlení a 
funkční plochou bude vymezen koridor pro budoucí komunikaci pouze v úseku od ulice 
Fryčajova k ploše územní rezervy.  
Z výše uvedených důvodů nelze vyhovět návrhu na změnu předmětné plochy zahrádek na 
plochu bydlení. 
 





MMB/0145236/2020  MMB/0145236/2020 
   

 

MMB/0145236/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 1702, 1706 v k.ú. Bystrc, na kterých je budova s č.e. 1411, jsou ve vlastnictví 
statutárního města Brna. V návrhu ÚPmB jsou vymezované plochy s rozdílným způsobem 
využití zpravidla větší než 5000 m2. Pozemky p.č. 1702, 1706 v k.ú. Bystrc mají celkovou 
výměru 216  m2. V platném ÚPmB jsou tyto pozemky součástí zvláštní plochy pro rekreaci-R, 
které v Návrhu nového ÚPmB z hlediska vymezování ploch s rozdílným způsobem využití 
odpovídá plocha sportu-S. Vymezení stávajících budov v ploše sportu-S nebrání jejich dalšímu 
využití jako doposud, neboť umístěné nebo povolené stávající stavby neodpovídající 
hlavnímu, přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití základní plochy jsou dle kap. 6.2 
"Obecné podmínky využití území" uvedené v závazné textové části přípustné. Podmíněně 
přípustné jsou i za splnění stanovených podmínek záměry na změny těchto staveb. 
Z uvedeného vyplývá, že vymezení pozemků p.č.1702, 1706 v k.ú. Bystrc do podměrečné 
plochy rekreace není opodstatněné, vlastnická práva k nemovitostem jejich vymezením do 
plochy sportu S nejsou omezena.  
 







MMB/0145245/2020  MMB/0145245/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0145245/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Na pozemcích p.č. 192, 460/3, 460/4 v k.ú. Jundrov je dlážděný vjezd, nádvoří a garáž u 
rodinného domu ve společném oplocení. Na pozemcích jsou rovněž vedeny sítě do rodinného 
domu a garáže. Již v platném ÚPmB jsou tyto pozemky součástí plochy bydlení. Pořizovatel 
tedy dává pokyn přiřadit pozemky p.č. 192, 460/3, 460/4 v k.ú. Jundrov k navazující 
stabilizované ploše bydlení B/r2. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vlastník pozemků p.č. 192, 460/3, 460/4 v k.ú. Jundrov se domnívá, že přes tyto parcely je 
vedena protipovodňová ochrana a navrhuje posun na městský pozemek p.č. 187 v k.ú. 
Jundrov. Opatření protipovodňové ochrany byla navržena 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). Cílem 
územního plánu je vytvořit podmínky pro možnost realizace protipovodňové ochrany. 
Znázornění vymezení koncepce protipovodňové ochrany je v podrobnosti měřítka zpracování 
ÚPmB. Konkrétní řešení, podrobné doměření,   upřesnění umístění a přizpůsobení konkrétním 
podmínkám bude prováděno v rámci územního řízení.  
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V podání je požadováno místo plochy sportu zachovat zahrádkářskou kolonii. Rovněž městská 
část Brno-Jundrov nesouhlasí s využitím rozvojové lokality Ju-2 pro sport S/a2, požaduje 
funkční využití pro městskou zeleň Z. Pozemky v rozvojové lokalitě Ju-2 jsou v majetku 
statutárního města Brna. Jsou součástí retenčního prostoru a z části jsou v aktivní zóně 
záplavového území. Využití části lokality v aktivní zóně záplavového území je podmíněno 
realizací protipovodňových opatření. Požadavek MČ na vymezení plochy městské zeleně Z je 
opodstatněný. Námitce na vymezení lokality do plochy zahrádek tedy nelze vyhovět. 
Pořizovatel dává pokyn vymezit rozvojovou lokalitu Ju-2 do ploch změn městské zeleně Z 
vyjma pozemků p.č. 192, 460/3, 460/4 v k.ú. Jundrov. 





MMB/0145247/2020  MMB/0145247/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0145247/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Na pozemku 2517, k.ú. Komín, který je v soukromém vlastnictví podatele, provozuje SAKO 
Brno na základě nájemní smlouvy sběrné středisko odpadů (SSO). Dle návrhu územního 
plánu je umístění SSO přípustné mimo jiné v plochách bydlení a smíšených obytných. 
V současně platném ÚPmB je pozemek p.č.2517, včetně navazujících 2515/1,2514/1, v k.ú. 
Komín, na kterých je rodinný dům a výkupna kovů (v nájmu) součástí stabilizované smíšené 
plochy obchodu a služeb. 
 





MMB/0145256/2020
Námitky 

MMB/0145256/2020
Námitky 

MMB/0145256/2020 

Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 1702, 1704 a 1705 v k.ú. Bystrc, na kterých jsou budovy s č.e. 1412 a 1413, 
jsou ve vlastnictví statutárního města Brna. V návrhu ÚPmB jsou vymezované plochy s 
rozdílným způsobem využití zpravidla větší než 5000 m2. Pozemky p.č. 1702, 1704 a 1705 v 
k.ú. Bystrc mají celkovou výměru 216 m2. V platném ÚPmB jsou tyto pozemky součástí
zvláštní plochy pro rekreaci -R, které v Návrhu nového ÚPmB z hlediska vymezování ploch s 
rozdílným způsobem využití odpovídá plocha sportu-S. Vymezení stávajících budov v ploše 
sportu-S nebrání jejich dalšímu využití jako doposud, neboť umístěné nebo povolené 
stávající stavby neodpovídající hlavnímu, přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití 
základní plochy jsou dle kap. 6.2 "Obecné podmínky využití území" uvedené v závazné 
textové části přípustné. Podmíněně přípustné jsou i za splnění stanovených podmínek 
záměry na změny těchto staveb. Z uvedeného vyplývá, že vymezení pozemků p.č.1702, 
1704 a 1705 v k.ú. Bystrc do podměrečné plochy rekreace není opodstatněné, vlastnická 
práva k nemovitostem jejich vymezením do plochy sportu S nejsou omezena. 





MMB/0146658/2020  MMB/0146658/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0146658/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
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, protože: „Pozemky v této lokalitě jsou aktuálně platným 
územním plánem vymezeny jako stavební plocha pro dopravu, hromadné odstavné a 
parkovací garáže. Vzhledem k obecnému deficitu parkovacích míst ve městě se pořizovatel 
přiklání k názoru ponechat zde plochu pro dopravu." 
 
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Pozemky v této lokalitě jsou aktuálně platným územním plánem vymezeny jako stabilizovaná 
stavební plocha pro dopravu (D), a jako návrhová plocha pro hromadné odstavné a parkovací 
garáže (DG). Vzhledem k obecnému deficitu parkovacích míst ve městě se pořizovatel přiklání 
k názoru ponechat zde plochu pro dopravu. Aktuální upravený návrh územního plánu již 
nezařazuje pozemek do plochy změny městské zeleně (Z), namísto toho zařazuje pozemek 
parc. č. 2650/7 v k.ú. Starý Lískovec zčásti do zastavitelné plochy změny – plochy pro dopravu 
(D), která odpovídá stabilizované ploše pro dopravu (D) v aktuálním platném územím plánu, a 
ve zbylém rozsahu do plochy změny D/v3, přičemž tato plocha je součástí rozvojové lokality 
SL-5 Kyjevská, která je podle přílohy č. 1 textové části návrhu územního plánu navržena jako 
plocha dopravy pro parkování. V souvislosti s přijatou změnou ÚPmB B2/2020-CM, MČ 
BRNO-STARÝ LÍSKOVEC, k. ú. Starý Lískovec, lokalita Kyjevská, Labská, vydanou OOP 
č.6/2021 s účinností od 13.10.2021 neobsahují zpřesňující podmínky v kartě lokality SL-5 
konkretizaci způsobu parkování.   
 







MMB/0146713/2020  MMB/0146713/2020 
   

 

MMB/0146713/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 1701, 1702  v k.ú. Bystrc, na kterých je budova s č.e. 1415, jsou ve vlastnictví 
statutárního města Brna. V návrhu ÚPmB jsou vymezované plochy s rozdílným způsobem 
využití zpravidla větší než 5000 m2. Pozemky p.č. 1701, 1702 v k.ú. Bystrc mají celkovou 
výměru 230 m2. V platném ÚPmB jsou tyto pozemky součástí zvláštní plochy pro rekreaci -
R, které  v Návrhu nového ÚPmB z hlediska vymezování ploch s rozdílným způsobem využití 
odpovídá plocha sportu-S, neboť umístěné nebo povolené stávající stavby neodpovídající 
hlavnímu, přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití základní plochy jsou dle kap. 
6.2 "Obecné podmínky využití území" uvedené v závazné textové části přípustné. 
Podmíněně přípustné jsou i za splnění stanovených podmínek záměry na změny těchto 
staveb. Z uvedeného vyplývá, že vymezení pozemků p.č. 1701, 1702 v k.ú. Bystrc do 
podměrečné plochy rekreace není opodstatněné, vlastnická práva k nemovitostem jejich 
vymezením do plochy sportu S nejsou omezena.   
 













MMB/0146726/2020  MMB/0146726/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0146726/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením koridoru veřejného prostranství mezi 
ulicemi Poříčí a Rybářská, rozdělující rozvojovou lokalitu SB-1. 
V rámci obecných podmínek jsou stanoveny podmínky pro utváření zástavby (struktura, 
výšková hladina, prostupnost území) včetně stanovené maximální délky nového bloku, která 
je stanovena na 200 m. V tomto konkrétním případě by bez vymezení koridoru přesáhla hrana 
přestavbového bloku délku 315 m a z tohoto důvodu je vymezení opodstatněné. 
V rámci konkrétního řešení záměru je možná úprava v souvislosti s obecnými podmínkami 
využití území. Z hlediska dopravního připojení na ulici Poříčí, se vzhledem k jejímu významu 
ne vždy jedná o komunikaci průjezdnou, umožňující připojení ve všech směrech. To je 
stanoveno až příslušnou úpravou organizace dopravy, která není předmětem řešení územního 
plánu. 













MMB/0146733/2020  MMB/0146733/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0146733/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením koridoru veřejného prostranství mezi 
ulicemi Poříčí a Rybářská, rozdělující rozvojovou lokalitu SB-1. 
V rámci obecných podmínek jsou stanoveny podmínky pro utváření zástavby (struktura, 
výšková hladina, prostupnost území) včetně stanovené maximální délky nového bloku, která 
je stanovena na 200 m. V tomto konkrétním případě by bez vymezení koridoru přesáhla hrana 
přestavbového bloku délku 315 m a z tohoto důvodu je vymezení opodstatněné. 
V rámci konkrétního řešení záměru je možná úprava v souvislosti s obecnými podmínkami 
využití území. Z hlediska dopravního připojení na ulici Poříčí, se vzhledem k jejímu významu 
ne vždy jedná o komunikaci průjezdnou, umožňující připojení ve všech směrech. To je 
stanoveno až příslušnou úpravou organizace dopravy, která není předmětem řešení územního 
plánu. 













MMB/0146736/2020  MMB/0146736/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0146736/2020 
 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením koridoru veřejného prostranství mezi 
ulicemi Poříčí a Rybářská, rozdělující rozvojovou lokalitu SB-1. 
V rámci obecných podmínek jsou stanoveny podmínky pro utváření zástavby (struktura, 
výšková hladina, prostupnost území) včetně stanovené maximální délky nového bloku, která 
je stanovena na 200 m. V tomto konkrétním případě by bez vymezení koridoru přesáhla hrana 
přestavbového bloku délku 315 m a z tohoto důvodu je vymezení opodstatněné. 
V rámci konkrétního řešení záměru je možná úprava v souvislosti s obecnými podmínkami 
využití území. Z hlediska dopravního připojení na ulici Poříčí, se vzhledem k jejímu významu 
ne vždy jedná o komunikaci průjezdnou, umožňující připojení ve všech směrech. To je 
stanoveno až příslušnou úpravou organizace dopravy, která není předmětem řešení územního 
plánu. 





MMB/0146743/2020  MMB/0146743/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0146743/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou zemědělskou a požaduje vymezit 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. 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 pozemků předmětného 
území. 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. Území  Soběšic mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru 
ZPF řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB, s úpravou řešení rozvojové lokality So-6 a So-1 
dle var. I. s vypuštěním plochy So/S/1 (viz příslušná varianta výkresu záboru ZPF Konceptu 
ÚPmB), kde měla být ponechána plocha zemědělská resp. ZPF. Návrhem ÚPmB jsou tak v 
dané MČ naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětná lokalita tak bude 
vymezena také z důvodu zachování kontinuity pořizované nové územně plánovací 
dokumentace i nadále jako plocha zemědělská. 
Mimo již vymezené zastavitelné lokality je nežádoucí rozšiřovat plochy pro další výstavbu 
zejména bydlení a tak prohlubovat negativní vlivy vnitřní suburbanizace (viz Zadání ÚP). 
Nadměrný rozvoj k.ú. Soběšice v oblasti bydlení by vyžadovalo doplnit především základní 
veřejnou vybavenost – školu, plochy pro sport včetně zajištění dopravní obsluhy a prostupů 
do krajiny.  
Na základě uvedeného, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a odůvodněné měnit předmětnou 
plochu zemědělskou, která nejlépe reflektuje využití území a je v souladu s charakterem 
okolního území, a není tak žádoucí zde vymezovat plochu bydlení a zintenzivňovat tak využití 
území na úkor volné krajiny a to také především v případě dosud nevyčerpaných návrhových 
a zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. Soběšice. 
 







MMB/0147047/2020  MMB/0147047/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0147047/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uveden také mezitímní 
pracovní výrok a odůvodnění, tj. vyhodnocení z r. 2020:  
Námitce nebylo v roce 2020 vyhověno, protože: „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. Plocha 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-4. 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).  
 
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB:     
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. 
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 Prumperk, 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 návrhu nového 
územního plánu).  
 
 











MMB/0147064/2020  MMB/0147064/2020 
   

 

MMB/0147064/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Na pozemcích p.č. 192, 460/3, 460/4 v k.ú. Jundrov je dlážděný vjezd, nádvoří a garáž u 
rodinného domu ve společném oplocení. Na pozemcích jsou rovněž vedeny sítě do 
rodinného domu a garáže. Již v platném ÚPmB jsou tyto pozemky součástí plochy bydlení. 
Pořizovatel tedy dává pokyn přiřadit pozemky p.č. 192, 460/3, 460/4 v k.ú. Jundrov k 
navazující stabilizované ploše bydlení B/r2. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vlastník pozemků p.č. 192, 460/3, 460/4 v k.ú. Jundrov se domnívá, že přes tyto parcely je 
vedena protipovodňová ochrana a navrhuje posun na městský pozemek p.č. 187 v k.ú. 
Jundrov. Opatření protipovodňové ochrany byla navržena 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). Cílem územního plánu je vytvořit podmínky pro možnost 
realizace protipovodňové ochrany. Znázornění vymezení koncepce protipovodňové ochrany 
je v podrobnosti měřítka zpracování ÚPmB. Konkrétní řešení, podrobné doměření,   
upřesnění umístění a přizpůsobení konkrétním podmínkám bude prováděno v rámci 
územního řízení.  
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V podání je požadováno místo plochy sportu zachovat zahrádkářskou kolonii. Rovněž 
městská část Brno-Jundrov nesouhlasí s využitím rozvojové lokality vymezené v Návrhu pro 
veřejné projednání 6/2020 Ju-2 pro sport S/a2, požaduje funkční využití pro městskou zeleň 
Z. Pozemky v rozvojové lokalitě Ju-2 jsou v majetku statutárního města Brna. Jsou součástí 
retenčního prostoru a z části jsou v aktivní zóně záplavového území. Využití části lokality v 
aktivní zóně záplavového území je podmíněno realizací protipovodňových opatření. 
Požadavek MČ na vymezení plochy městské zeleně Z je opodstatněný. Námitce na 
vymezení lokality do plochy zahrádek tedy nelze vyhovět. Pořizovatel dává pokyn vymezit 
rozvojovou lokalitu Ju-2 do ploch změn městské zeleně Z vyjma pozemků p.č. 192, 460/3, 
460/4 v k.ú. Jundrov. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Na pozemku 2517, k.ú. Komín, který je v soukromém vlastnictví podatele, provozuje SAKO 
Brno na základě nájemní smlouvy sběrné středisko odpadů (SSO). Dle návrhu územního 
plánu je umístění SSO přípustné mimo jiné v plochách bydlení a smíšených obytných. 
V současně platném ÚPmB je pozemek p.č.2517, včetně navazujících 2515/1,2514/1, v k.ú. 
Komín, na kterých je rodinný dům a výkupna kovů (v nájmu) součástí stabilizované smíšené 
plochy obchodu a služeb. 
 







MMB/0148429/2020  MMB/0148429/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0148429/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Žádáte o přeřazení plochy rodinných domů podél ulice Mateří z plochy návrhové smíšené 
obytné C/v3 do plochy stabilizovaného bydlení.  
V současném platném ÚPmB  je zmíněná plocha vymezena jako plocha všeobecného bydlení, 
v Konceptu varianty I jako plocha lehké výroby E/v3, v Konceptu varianty II jako plocha bydlení 
B/v3, v Konceptu varianty III jako plocha bydlení B/r2. Jedná se o řadové rodinné domy bez 
známky rozvolnění řady do volné struktury, jiné využití než pro bydlení není. Řada domů v ulici 
Mateří je od negativních vlivů maloměřického nádraží oddělena zelení a i jinou výškovou 
úrovní. Plochu rodinných domů včetně jejich zahrad a bez řadových garáží, i když se jedná o 
plochu s výměrou pouze asi 4000 m2, lze samostatně vyčlenit do plochy stabilizované B/r2 
mimo rozvojovou lokalitu Ma-1. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
 
Odůvodnění: 
Žádáte přesunutí řadových garáží a provozu stávajícího kovošrotu do plochy komerční 
vybavenosti W. 
Plocha řadových garáží bude připojena k ploše komerční vybavenosti W, i když zbývající 
stabilizovaná plocha bydlení B/r2 bude mít plochu jen kolem 4000 m2. Rozvojová lokalita Ma-
1 je tedy tvořená plochou komerční vybavenosti W/v3, která může nahradit nevzhledné 
provozy kovošrotu a částečně s výškovou úrovní 3 i zmírnit negativní vliv železniční tratě - 
nádraží v plochách bydlení. 
 



















MMB/0151185/2020  MMB/0151185/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0151185/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky, které jsou součástí plochy sportu S/o1 jsou v platném ÚPmB již součástí 
zvláštní plochy pro rekreaci -R, které v návrhu nového ÚPmB z hlediska vymezování ploch s 
rozdílným způsobem využití odpovídá plocha sportu-S. Územní plánování je dlouhodobý 
proces, který by měl probíhat kontinuálně, tj. nově přijímaná dokumentace by měla navazovat 
na tu stávající. Vlastníci nemovitostí musí mít možnost spolehnout se na určitou stálost 
územně plánovací dokumentace. Je tedy nežádoucí, aby jednou projednané a schválené 
změny byly opakovaně měněny. Dochází tak k zásahu do legitimního očekávání dotčených 
osob.  
 











MMB/0152222/2020  MMB/0152222/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0152222/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pás pozemků od  parc. č. 1020/1 po parc. č. 1026 v k.ú. Soběšice navazuje na stávající 
zástavbu v ploše bydlení, v ulici Melatín jsou dostupné inženýrské sítě  a dopravní obsluha je 
možná rovněž z ulice Melatín. Námitce lze vyhovět. 
 









MMB/0152231/2020  MMB/0152231/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0152231/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pás pozemků od  parc. č. 1020/1 po parc. č. 1026 v k.ú. Soběšice navazuje na stávající 
zástavbu v ploše bydlení, v ulici Melatín jsou dostupné inženýrské sítě  a dopravní obsluha je 
možná rovněž z ulice Melatín. Námitce lze vyhovět. 
 







MMB/0152233/2020  MMB/0152233/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0152233/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadavek na přičlenění pozemků p.č. 628/1,628/2,628/3 v k.ú. Mokrá Hora z plochy S/o1 
v rozvojové lokalitě MH-1 k sousední stabilizované ploše B/r2 je akceptovatelný. Jedná se o 
pozemky, které jsou součástí zastavěného území a nejsou součástí retenčního prostoru.  
 









MMB/0152352/2020  MMB/0152352/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0152352/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky jsou součástí rozsáhlé stabilizované plochy zahrádek a toto funkční 
využití je v souladu se stávajícím stavem, s platným ÚPmB, a rovněž se dvěma variantami 
konceptu, jedna z variant navrhuje plochu lesní. Lokalita nemá zajištěno napojení na dopravní 
a technickou infrastrukturu. Námitce nelze vyhovět. 
 
 





MMB/0152893/2020  MMB/0152893/2020 
   

 

MMB/0152893/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se  nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky jsou součástí přestavbové plochy bydlení B/r2, zahrnuté do lokality Kn-4, obdobně 
jak je tomu nyní v platném ÚPmB, kde jsou součástí návrhové plochy bydlení. Koridor hlavní 
dopravní obsluhy je v platném ÚPmB vymezen od ulice Pod Mniší horou a zůstává takto 
vymezen i v návrhu ÚP. Plochy určené pro bydlen, ani jejich části nemají mít v cílovém stavu 
dopravní obsluhu řešenu po stávající nezpevněné polní cestě - ta je zahrnuta do plochy 
nestavební, určené pro krajinnou zeleň (K) s prvky Územního systému ekologické stability 
(ÚSES), viz také v. č. 6.0 ÚSES.  S ohledem na problematiku svažitého území je tato část 
lokality Kn-4 zapodmínkována pořízením územní studie ÚS-06 Komín-Pod Mniší horou (pro 
severní část lokality), jejímž cílem je mimo jiné prověřit:  
- rozvoj rezidenčního charakteru s nízkopodlažní zástavbou na plochách zahrádek při 
umisťování zástavby podél komunikací 
- napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, s důrazem na prostupnost územím a 
vymezí plochy pro obslužné komunikace 
- návaznost na zastavěné území a přilehlé plochy krajinné zeleně 
- vymezení veřejného prostranství a jeho charakter. 
Vymezit plochu veřejných prostranství pro koridor dopravní obsluhy ve stopě stávající cesty 
na městských pozemcích není v souladu s koncepcí rozvoje města (složek volné krajiny a 
ÚSES). Obsluha stávajících pozemků využívaných jako zahrádky po stávající nezpevněné 
polní cestě vedené ve volné krajině není přijatelná pro cílové řešení dopravní obsluhy ploch 
určených pro bydlení. Nezbytné obslužné komunikace lze realizovat jako součást ploch 
bydlení (tj. na úkor těchto ploch), nikoliv jako součást volné krajiny.  
 





MMB/0153112/2020  MMB/0153112/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0153112/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Novostavba hotelu na pozemcích parc. č. 2356/1 a 2356/2 k. ú. Líšeň je situována mezi okolní 
zástavbou rodinných domů. V návrhu ÚP vymezená stabilizovaná plocha B/r2 má převažující 
charakter zástavby, jemuž odpovídají parametry prostorového uspořádání "r2". Novostavba 
hotelu o 5 NP se tomuto převažujícímu charakteru vymyká, a proto není vhodné měnit 
specifikaci výškové úrovně zástavby pro celou plochu dle tohoto ojedinělého vyššího objektu. 
Na právo úplné realizace stavby dle platného územního rozhodnutí ani na další existenci již 
realizované stavby nemá stanovená výšková úroveň "2" vliv. Tato regulace vyjadřuje, že v 
ploše nemá docházet ke zvyšování rezidenční nízkopodlažní zástavby nad max. úroveň 10 m.  





MMB/0153148/2020  MMB/0153148/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0153148/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V platném ÚPmB jsou pozemek parc. č. 3191/5 a západní část pozemku 3191/1 k. ú. Líšeň 
z\hrnuty do "izolované" stabilizované plochy bydlení o výměře 2.300 m2, obklopené plochou 
návrhovou. Jde však o jiné měřítko, které takové členění ploch umožňovalo. Návrh ÚP má 
hlavní výkres zpracován v m 1: 10 000 a zpravidla vymezuje samostatné funkční plochy o 
velikosti 5.000 m2.  Proto jsou pozemky podatele začleněny do plochy zastavitelné. Není 
žádoucí (pro dobrou čitelnost hlavního výkresu) vymezovat podměrečné funkční plochy. 
Pro využití stávající nemovitosti podatele se nic nemění, funkce bydlení zůstává zachována, 
Budoucí zástavba při rozvoji v lokalitě Li-3 bude muset stavebně využitý pozemek při ulici 
Holzova zohlednit.  
 





MMB/0153159/2020  MMB/0153159/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0153159/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je vysloven nesouhlas s vymezením plochy dopravní infrastruktury D na 
pozemku p.č. 1162 v k.ú. Židenice. 
Předmětný pozemek je dotčen dlouhodobě sledovanou dopravní stavbou „Přestavba 
železničního uzlu Brno“; ve stejném rozsahu je dotčen i v současné době v Územním plánu 
města Brna. 
Z tohoto důvodu nelze námitku zohlednit. 
 





MMB/0153509/2020  MMB/0153509/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0153509/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plochy smíšené obytné (C) se vymezují zejména v jádrových oblastech urbanizovaného území 
s dobrou dopravní dostupností a mají sloužit jako přirozené centrum. Plochy smíšené obytné 
jsou z hlediska územního plánování velkoměsta nejvíce „městotvorné". Ideálem ploch 
smíšených obytných je vytvoření živoucího městského prostoru s mísením bydlení, obchodu 
a služeb i pracovních příležitostí. Plocha, ve které se nachází pozemky parc. č. 790/1, 790/2, 
k.ú. Medlánky tyto předpoklady nevykazuje. Taktéž není vymezení návrhové plochy smíšené 
obytné vhodné vzhledem k zátěži externalitami z přilehlých ploch dopravy. Naopak plocha 
komerční vybavenosti je vymezena vzhledem k dobré dopravní poloze vhodně. Vedle tohoto 
lze uvést, že podatelem navrhované využití jeho pozemků návrh územního plánu umožňuje. 
Plochy komerční vybavenosti umožňují realizaci ubytování, stravování a dalších služeb 
umožňují. Také umožňují bydlení za podmínky zachování polyfunkčnosti v ploše. Lze tedy 
uzavřít, že současný návrh územního plánu umožňuje podatelem uvažované funkční využití. 
 





MMB/0153510/2020  MMB/0153510/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0153510/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně.  
Odůvodnění: 
V prvé řadě nutno uvést, že na parcelách uvedených v podání se nenachází budova Hudcova 
367/76, ale Hudcova 367/78. Lokalita je v návrhu územního plánu vedena jako plocha 
stabilizovaná. Ve stabilizovaných plochách se vychází ze skutečného aktuálního stavu. Výška 
objektů ve stabilizovaných plochách musí respektovat charakter bezprostředního okolí.  
Výšková úroveň 6 a 7 je určena pouze pro lokality prověřené zpracovatelem k umístění takto 
vysokých staveb, aby nedošlo k narušení urbanistické kompozice, chráněných výhledů, 
případně dalších limitů území. Lokalita, ve které se nacházejí parcely uvedené v podání nebyla 
pro umisťování staveb výškové úrovně 6 a 7 vybrána. Proto nelze navýšit výškovou úroveň na 
úroveň 6 a 7. Na základě námitky byl dán zpracovateli pokyn k prověření současné výškové 
úrovně, zdali návrh územního plánu odpovídá skutečnému stavu, na základě které bude 
výšková úroveň upravena na hodnotu 4 při respektování charakteru lokality. 
 





MMB/0154536/2020  MMB/0154536/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0154536/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podáváte námitku proti rozvojovému území HH-7. Očekáváte, že stavba nové městské třídy v 
této lokalitě naruší charakter území. 
V Zadání ÚPmB byl směr jih Brna vytipovaný jako jedna z možností rozvoje města jak v 
plochách lehkého průmyslu a služeb, tak v plochách bydlení. V roce 2005 byla vypracována 
územní studie Horní Heršpice schválená v roce 2009 jako podklad ke změně ÚP. Tato ÚS v 
rozvojové lokalitě předpokládá plochy všeobecného bydlení. V Konceptu ÚPmB je rozvojová 
lokalita ve všech třech variantách řešení podél nové městské třídy vymezena pro bydlení. 
Návrh nového ÚPmB předpokládá v souladu se Zadáním a Konceptem opět plochy bydlení 
B/k3, tedy kompaktní zástavbu o výškovém rozpětí 6-16 m charakteristickou pro městskou 
zástavbu. Přesunutím brněnského hlavního nádraží směrem k jihu se městské části Komárov 
a Horní Heršpice dostávají blíže k centru města, novou zástavbou budou postupně ztrácet svůj 
vesnický charakter. V plochách pro bydlení a smíšených obytných plochách je v regulativech 
Návrhu ÚPmB uvedena podmínka zachování minimálního procenta městské zeleně - 30 %. 
Podél toku Svratky zůstává v zátopovém území navržený dosti široký nezastavitelný pás 
městské a krajinné zeleně, takže městská část Horní Heršpice i po naplnění ploch bydlení 
podél Kšírovy a nové městské třídy o svůj rekreační potenciál nepřijde. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je vysloven nesouhlas s vymezením komunikace HH/3 a 
navazujícím návrhem funkčního využití. Vlastníky nemovitosti Kšírova 150/177 je požadováno 
ponechání stávajícího stavu a zrušení komunikace.  
V předmětném území je dlouhodobě sledováno vymezení nové urbanistické osy tzv. „Nová 
Vodařská“. V obdobné struktuře jsou pozemky dotčeny v současné době v Územním plánu 
města Brna. Současné provozování sportovišť není z dlouhodobého hlediska sledováno. Z 
tohoto důvodu nelze námitku zohlednit. 
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MMB/0155389/2020  MMB/0155389/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0155389/2020 
 
Námitka č.1 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na změnu využití části plochy ve prospěch komerce dle 
současného využití. 
Objekty garáží jsou v území realizovány a s ohledem k současnému využití je možné plochu 
vymezit jako komerční vybavenost. 
 









MMB/0155484/2020  MMB/0155484/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0155484/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Stavby byly postaveny v souladu s regulativy pro plochu bydlení v aktuálně platném územním 
plánu, bude tedy udělen pokyn přičlenit tyto pozemky do plochy bydlení. 
 







MMB/0155492/2020  MMB/0155492/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0155492/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemek p.č. 2186/47 v k.ú. Slatina v lokalitě Sla-1 je v platném ÚPmB součástí plochy 
zemědělské. Navržená lokalita vytváří územní předpoklady pro další vyvážený rozvoj na území 
metropolitní rozvojové oblasti. Vymezením daných funkčních ploch v lokalitě dojde k rozšíření 
možnosti pracovních příležitostí, smíšených funkcí -  služeb, bydlení, sportu a možností trávení 
volného času s místním významem.  Dojde také k efektivnějšímu využití dosud volného území 
v návaznosti na hustě obydlené území. V lokalitě je předepsána územní studie ÚS – 24 (ÚS 
Slatinské náměstí), která dále prověří konkrétní způsob a intenzitu zástavby v návaznosti na 
stávající zástavbu, potřebu a kapacitu občanského vybavení, umístění veřejného prostranství 
Slatinského náměstí a jeho charakter, napojení na dopravní infrastrukturu s využitím 
prodloužení stávajících ulic a s důrazem na prostupnost územím a napojení na technickou 
infrastrukturu. Vzhledem k tomu, že předepsaná územní studie může podrobněji prověřit 
umístění sportovního zařízení i v plochách smíšených obytných C, lze námitce vyhovět a 
pozemek p.č. 2186/47 v k.ú. Slatina vymezit do plochy smíšené obytné C.   







MMB/0155499/2020  MMB/0155499/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0155499/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Novostavba hotelu na pozemcích parc. č. 2356/1 a 2356/2 k. ú. Líšeň je situována mezi okolní 
zástavbou rodinných domů. V návrhu ÚP vymezená stabilizovaná plocha B/r2 má převažující 
charakter zástavby, jemuž odpovídají parametry prostorového uspořádání "r2". Novostavba 
hotelu o 5 NP se tomuto převažujícímu charakteru vymyká, a proto není vhodné měnit 
specifikaci výškové úrovně zástavby pro celou plochu dle tohoto ojedinělého vyššího objektu. 
Na právo úplné realizace stavby dle platného územního rozhodnutí ani na další existenci již 
realizované stavby nemá stanovená výšková úroveň "2" vliv. Tato regulace vyjadřuje, že v 
ploše nemá docházet ke zvyšování rezidenční nízkopodlažní zástavby nad max. úroveň 10 m.  
 









MMB/0155510/2020  MMB/0155510/2020 
Námitky                                                                                                                                                        Námitky    

 

MMB/0155510/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
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. 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 daných 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 (ve var. II. a III. Konceptu ÚPmB vymezena plocha zahrádek, v platném také 
plocha pro individuální rekreaci na ZPF) a v souladu s právními předpisy navržena plocha 
zahrádek s překryvným ochranným režimem přírodního zázemí v krajině a pohledově 
významného území. Předmětnými ochrannými režimy je zajištěna 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". Toto přírodní zázemí je chráněno před 
nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Územní studií "Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna" (atelier ERA, 
4/2018) byla předmětná lokalita prověřena a navržena jako plocha zahrádek se zahradními 
chatami. V předmětné lokalitě není vyhovující dopravní (např. mezi novým bydlením na 
Jurance a lesem je část obsluhovaná přes les) a technická infrastruktura.  
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB předmětné území důvodně určeno jako plocha 
zahrádek s vymezenými "překryvnými a ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a 
pohledově významné plochy), která tvoří postupný přechod mezi zastavěným a hodnotným 
nezastavěným územím Kohoutovických lesů, a proto není účelné a opodstatněné toto 
vymezení měnit a zintenzivňovat tak využití území na neprověřenou plochu bydlení. 
 





MMB/0155513/2020  MMB/0155513/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0155513/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Dolní mez výškové úrovně zástavby je dle závazné části návrhu územního plánu pouze 
doporučená, pokud není stanoveno jinak. Na lokalitu, ve které se pozemek nachází nejsou 
kladeny žádné dodatečné podmínky. Lze tedy uzavřít, že návrh umožňuje v daném území 
záměry, které jsou nižší než 6 metrů. Návrh územního plánu tedy již v současné době 
odpovídá požadavkům podatele.  
 





MMB/0156394/2020  MMB/0156394/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0156394/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Oba dva pozemky parc. č. 1477/2 i 1478 k.ú. Jundrov jsou v návrhu ÚP zahrnuty do 
stabilizované plochy bydlení B/r2, zahrnuté do rozvojové lokality Ju-4.  
Vymezení plochy bydlení na obou požadovaných pozemcích je základním předpokladem pro 
možnost jejich stavebního využití, což je požadováno v námitce. V projednávaném návrhu bylo 
věcné námitce vyhověno.  
ÚP již neřeší problematiku možného dopravního napojení jednotlivých pozemků.  
 





MMB/0157397/2020  MMB/0157397/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0157397/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 548 k. ú. Ponava s nemovitostí Poděbradova 280/103 je dle dosavadního 
platného ÚPmB součástí návrhové smíšené plochy (SO), v ulici Poděbradova je v daném 
místě rozhraní mezi stabilizovaným bydlením a smíšenými plochami vymezeno v hranici mezi 
pozemkem parc..č. 539/1 a pozemkem parc. č. 535.  
V Návrhu nového ÚP je rozvojová lokalita Po-2 s vymezenou návrhovou plochou smíšenou 
obytnou C/k4 při ulici Poděbradova vymezena tak, že nezahrnuje část současné návrhové 
plochy SO, ani pozemek podatele. Žádoucí je zachování využití území v kontinuitě s platným 
ÚPmB.  
Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou vymezení rozsahu lokality Po-
2 znovu zabýval a z pozice odborného garanta správnosti řešení upravil rozsah lokality a 
návrhové plochy C/k4 v předmětné části území při ulici Poděbradova dle rozsahu smíšených 
ploch SO v dosavadním ÚPmB. 
Ve výsledku bylo námitce vyhověno. 
 





















MMB/0157494/2020  MMB/0157494/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0157494/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požadoval vymezení stavební plochy na západních okrajích pozemků parc. č. 2362/1 
a 2365/5 k. ú. Husovice, v majetku smB, tak, aby přes ně byl zajištěn přístup na pozemek parc. 
č. 2359 k. ú. Husovice. 
V návrhu nového ÚP je vymezena v rozvojové lokalitě Hu-5 zastavitelná plochy bydlení B, a 
to včetně západních okrajů městských pozemků. (Varianta s ponecháním nestavební plochy 
ZPF, jež obsahovala jedna z variant Konceptu nového ÚP, se do návrhu ÚP nepromítla).  
Požadavku podatele již bylo vyhověno. 
ÚP neřeší přístupy na jednotlivé pozemky zahrnuté ve funkční ploše, v lokalitě Hu-5 je 
vymezena návrhová plocha bydlení, která navazuje na stabilizovanou plochu bydlení při ulici 
Soběšická, požadavek podatele na "převedení zelené barvy na růžovou" (dle jeho grafického 
zákresu v námitce) tak byl již v projednaném návrhu nového ÚP obsažen na základě 
vymezených funkčních ploch: 
Obecně lze komunikace a cesty zpřístupňující jednotlivé pozemky řešit ve všech funkčních 
plochách, není účelem ÚP vymezovat systém komunikací a ces, který je nad podrobnost ÚP 
v měřítku 1:10 000.  





MMB/0157528/2020  MMB/0157528/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0157528/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vznesen dotaz podatele, z jakého důvodu je pozemek p.č. 442/2 v k.ú. Dolní 
Heršpice součástí plochy dopravní infrastruktury D. 
Předmětný pozemek je součástí plochy pro dopravu i v současném územním plánu a jeho 
využití zůstává nezměněno. 
 





MMB/0157737/2020  MMB/0157737/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0157737/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s komunikačním propojením Ob/1 Obřany - Lesná 
z důvodu např. nevratné devastace území, zvýšení hlučnosti a prašnosti, navýšení dopravní 
zátěže na Lesné a v Obřanech, likvidace rekreačního charakteru území, zásahu do zeleně. 
V rámci Návrhu pro opakovaného veřejné projednání bude řešení upraveno a projednané 
vedení záměru Ob/1 vypuštěno. Rozvojové lokality Ob-1 a Ob-4 budou přeřazeny do 
územních rezerv. V území bude potvrzen stávající stav včetně vymezení koridoru veřejného 
prostranství ve stopě stávající obslužné komunikace, propojené kolem stávajícího garážového 
dvora do ulice Hlaváčovy. 
 















MMB/0157766/2020  MMB/0157766/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0157766/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel vycházel při zpracování Návrhu ÚPmB z Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, 
které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 
19. 6. 2018, a dalších aktuálních podkladů. Území Ivanovic mělo být dle dohody s MŽP ČR z 
hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty I. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení 
rozvojové lokality I-1 do územní rezervy, vyjma částí, které jsou již v platném ÚPmB součástí 
stavebních ploch. Návrhem ÚPmB (6/2020) jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu 
ÚPmB a rozvojová lokalita I-1 je převedena do územní rezervy B-8. 
Návrh ÚPmB (6/2020) vymezil územní rezervu B-8 "k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch bydlení a veřejných prostranství v rozvojové ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice, 
přičemž územní rezervu je možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že bude na 
úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o trasování D43 (S43) 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 B-8 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 (S43) 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. V současné 
době je žádoucí aktivovat územní rezervu B-8 na k.ú. Ivanovice pro bydlení ….“. 
Na základě uvedeného pořizovatel dal pokyn územní rezervu B-8 v návrhu ÚPmB aktivovat 
pro bydlení v souladu s podnětem určeného zastupitele a ve výsledném řešení Návrhu ÚPmB 
je tedy vymezena v předmětné lokalitě návrhové plochy bydlení B/r1. 





MMB/0157897/2020  MMB/0157897/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0157897/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 548 k. ú. Ponava s nemovitostí Poděbradova 280/103 je dle dosavadního 
platného ÚPmB součástí návrhové smíšené plochy (SO), v ulici Poděbradova je v daném 
místě rozhraní mezi stabilizovaným bydlením a smíšenými plochami vymezeno v hranici mezi 
pozemkem parc..č. 539/1 a pozemkem parc. č. 535.  
V Návrhu nového ÚP je rozvojová lokalita Po-2 s vymezenou návrhovou plochou smíšenou 
obytnou C/k4 při ulici Poděbradova vymezena tak, že nezahrnuje část současné návrhové 
plochy SO, ani pozemek podatele. Žádoucí je zachování využití území v kontinuitě s platným 
ÚPmB.  
Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou vymezení rozsahu lokality Po-
2 znovu zabýval a z pozice odborného garanta správnosti řešení upravil rozsah lokality a 
návrhové plochy C/k4 v předmětné části území při ulici Poděbradova dle rozsahu smíšených 
ploch SO v dosavadním ÚPmB. 
Ve výsledku bylo námitce vyhověno. 
 









MMB/0158465/2020  MMB/0158465/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0158465/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Řešení rozhraní stavební funkce bydlení B a nestavební funkce krajinné zeleně K v návrhu 
nového ÚP vyplývá z varianty II projednaného Konceptu nového ÚP a vyplývá z řešení dle 
Územní studie Kamenný vrch II. V kontaktu s přírodní rezervací není možné vymezit návrhové 
stavební plochy až k ulici Travní, je třeba vytvořit přechodový přírodní pás plochou zeleně. 
Dopravní obsluha návrhových ploch bydlení nemá probíhat přístupem od ulice Travní, ale přes 
rozvojové území nad ulicí Petra Křivky, z ulice Koniklecová. Prioritním zájmem v území je 
ochrana přírodních hodnot v území severovýchodně ulice Travní a k tomu musejí být vytvořeny 
v ÚP podmínky návrhem vhodných funkčních ploch.   





MMB/0158516/2020  MMB/0158516/2020 
Námitky                                                                                                                                                        Námitky    

 

MMB/0158516/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k připravovaným záměrům TJ Lokomotiva - Ingstav, z.s. na rozvoj sportovního 
areálu a již vydanému závaznému stanovisku dává pořizovatel pokyn u části plochy S/o1 při 
ulici Jakuba Obrovského s pozemky p.č.31/5, 31/6, 31/7, 31/8, 31/79 v k.ú. Bystrc na zvýšení 
výškové úrovně z S/o1 na S/o3. Tato výšková úroveň je v souladu s okolní výstavbou na 
protější straně ulice Jakuba Obrovského.  
 







MMB/0158523/2020  MMB/0158523/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0158523/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel vycházel při zpracování Návrhu ÚPmB z Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, 
které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 
19. 6. 2018, a dalších aktuálních podkladů. Území Ivanovic mělo být dle dohody s MŽP ČR z 
hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty I. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení 
rozvojové lokality I-1 do územní rezervy, vyjma částí, které jsou již v platném ÚPmB součástí 
stavebních ploch. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB 
a rozvojová lokalita I-1 je převedena do územní rezervy B-8. 
Návrh ÚPmB vymezuje územní rezervu B-8 k prověření potřeby rozšíření návrhových ploch 
bydlení a veřejných prostranství v rozvojové ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice, přičemž 
územní rezervu je možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že bude na úrovni 
ZÚR JMK rozhodnuto o trasování D43 (S43) 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 B-8 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 (S43) 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. V současné 
době je žádoucí aktivovat územní rezervu B-8 na k.ú. Ivanovice pro bydlení ….“. 
Na základě uvedeného pořizovatel dal pokyn územní rezervu B-8 v návrhu ÚPmB aktivovat 
pro bydlení v souladu s podnětem určeného zastupitele a ve výsledném řešení Návrhu ÚPmB 
je tedy vymezena v předmětné lokalitě návrhové plochy bydlení B/r1. 
 





MMB/0159228/2020  MMB/0159228/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0159228/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou krajinné zeleně. 
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 prověřil, 
vyhodnotil a navrhl nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků předmětného 
území. 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 v k.ú. Žebětín zejména z důvodu zachování 
kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace (ve všech variantách Konceptu ÚPmB 
také vymezena plocha krajinné zeleně v prvky ÚSES) a v souladu s právními předpisy 
navržena plocha krajinné zeleně s vymezeným překryvným režimem územního systému 
ekologické stability (ÚSES) – lokálním biokoridorem LBK ZE 05. Návrh ÚSES je v předmětné 
lokalitě vymezen na základě aktuálně zpracovaného podkladu - "Plánu ÚSES pro katastrální 
území Žebětín, Bosonohy, Starý Lískovec, Nový Lískovec" (Ageris s.r.o., 2018), který je 
neopominutelným a legitimním podkladem pro zpracování územního plánu. Plán ÚSES 
prověřil komplexně celé katastrální území Žebětína (a dalších) z hlediska ekologicko-
stabilizační funkce a v konkrétním místě vymezil jednu z větví místního ÚSES, která má 
hydrofilní charakter a vymezený lokální biokoridor LBK ZE 05 jako občasný přítok 
Žebětínského potoka propojuje lokální biocentrum LBC ZE 04 "Žebětínská rákosina" a vložené 
lokální biocentrum RK 1474/C2  "Borovníky", a umožňuje tak v předmětné lokalitě migraci 
organismů (upozorňujeme, že je jedná o veškeré organismy, nejenom z živočišné říše, ale 
také jde o rostlinné druhy a mikroorganismy, které jsou důležité pro jakékoliv přirozené procesy 
v přírodě a krajině). Vymezení předmětného ÚSES je navrženo víceméně již v minimálních 
možných rozměrech předepsaných platnou Metodikou vymezování ÚSES Ministerstva 
životního prostředí ČR v souladu s § 2 vyhl. č. 395/1882 Sb., kterým se provádí § 4 odst. 1 
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Z hlediska zájmů 
chráněných pomocí ÚSES se přitom v dotčené lokalitě nenabízí jiné vhodnější řešení, které 
by umožňovalo kompenzovat snížení rozsahu předmětného biokoridoru z důvodu vyhovění 
námitce na jiném místě jeho trasy. 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 příp. 
městské, 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. Mimo to platí podmínka, která je obsažena v kap. 5.10. Návrhu ÚPmB, podle 
níž vymezené plochy ÚSES tvoří překryvný režim nad plochami s rozdílným způsobem využití. 
Pro všechny části ploch s rozdílným způsobem využití s překryvným režimem vymezených 
ploch ÚSES (biocenter či biokoridorů) platí místo stanovených obecných a základních 
podmínek využití území specifické podmínky. 
 



MMB/0159228/2020  MMB/0159228/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

Dále uvádíme, že vzhledem k tomu, že pro rozvoj MČ Brno-Žebětín není nutné vymezovat 
rezidenční lokalitu v tak velkém rozsahu, v jakém byla v návrhu ÚPmVB (6/2020) vymezena 
rozvojová lokalita Zn-3, a pro rozvoj bydlení jsou v MČ vymezeny další lokality, uplatnil určený 
zastupitel, radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD., dne 29.4.2021 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, požadavek, aby na základě výsledků 
projednání nebyla rozvojová lokalita Zn-3 vymezena a místo ní byla vymezena v I. upraveném 
Návrhu ÚPMB (6/2021) pouze územní rezerva pro bydlení B-15. V tomto smyslu byl dán pokyn 
k úpravě návrhu ÚP a pro 1. opakované veřejné projednání byla lokalita Zn-3 redukována a 
ponechána pouze její část v severovýchodním směru od ulice Dlážděná, při ulici 
Bartolomějská. Jihozápadní část původní lokality Zn-3 je vymezena jako plocha zemědělská 
s územní rezervou B-15 pro bydlení. 
Přestože je část předmětného pozemku p.č. 3199 k.ú. Žebětín v platném ÚPmB zařazena do 
plochy předměstského bydlení – BP, které jsou určeny převážně pro bydlení příměstského, 
případně venkovského charakteru, nebyly ke svému hlavnímu účelu dosud využity. V tomto 
ohledu je situace v daném místě odlišná od pozemků navazujících, na kterých byla jejich 
funkce realizována i ve skutečnosti. Návrh ÚPmB tak pouze reflektuje současný stav 
v řešeném území.  
Na základě uvedeného není účelné a opodstatněné měnit plochu krajinné zeleně "K" s 
vymezeným ochranným režimem ÚSES, které jsou v lokalitě vymezeny zejména z důvodu 
zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace (již v platném ÚPmB je na 
pozemku p.č. 1321/6 k.ú. Žebětín vymezen ÚSES), 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.. ). Vzhledem k uvedenému zůstane v Návrhu ÚPmB 
také část předmětného pozemku p.č. 3199 k.ú. Žebětín vymezena jako plocha zemědělská. 
Nicméně uvádíme, že v rámci výše uvedených ochranných režimů, jsou na základě 
doplňujících podmínek využití území respektovány stávající objekty a využití, pokud neomezí 
funkčnost ÚSES. 
 
 
 







MMB/0159242/2020  MMB/0159242/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0159242/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Přes část pozemku uvedeného v námitce je vymezena plocha veřejných prostranství k 
zajištění prostupu územím. Takto vymezená plocha vychází z územní studie "Územně 
technické prověření obsluhy území Pod Palackého vrchem" - dopracování (zpracovatel Pelčák 
a partner, 11/2014). Část plochy veřejných prostranství je vymezena na pozemku ve vlastnictví 
statutárního města Brna a pozemek podatele na tento pozemek  navazuje. Prostup územím 
byl v územní studii prověřen a z územního hlediska je žádoucí. Účel tohoto propojení bude 
možné stanovit až v rámci úpravy organizace dopravy v území, která není předmětem řešení 
územního plánu. Předmětná plocha veřejných prostranství není součástí veřejně prospěšných 
staveb,  pro něž lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. Zajištění prostupu územím je 
tedy podmíněno souhlasem vlastníků pozemků. Pokud se z nějakého důvodu nepodaří 
dosáhnout shody, zůstane v území zachován stávající stav využití pozemků. 
 





MMB/0159248/2020  MMB/0159248/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0159248/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Stávající funkční využití části pozemků v předmětné ploše je v souladu plochou I, v platném 
ÚPmB je tato plocha součástí nestavební - volné plochy zemědělského půdního fondu. 
Navržené funkční využití bude ponecháno, na území MČ Brno-Tuřany je dostatek rozvojových 
ploch. 











MMB/0159258/2020  MMB/0159258/2020 
Námitky                                                                                                                                                        Námitky    

 

MMB/0159258/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pořizovatel nepovažuje za vhodné, specifikovat způsob využití plochy sportu nacházející se 
v k.ú. Sadová a limitovat tak její přípustné využití. Plochu sportu je možno využít pro 
sportovní střelnici i k aktivitám s touto činností spojených. Pořizovatel dává pokyn rozšířit 
plochu S/a2 při ulici Kociánka v k.ú. Sadová o území (pozemek p.č. 314/13 a další), kde se 
historicky nacházela střelecká hala. Rozšířená plocha sportu S/a2 bude uvnitř již v současné 
době oploceného území využívaného pro střelecký areál.  
 
 







MMB/0159269/2020  MMB/0159269/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0159269/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce vlastník pozemků parc.č.1652/1 a 1652/2 k.ú. Obřany žádá o změnu funkčního 
využití parcely z plochy zahrádek "I" na plochu bydlení.  
Jedná se o území stávajících zahrádek. Podle platného ÚPmB jsou pozemky nyní zařazeny v 
okraji návrhové nestavební - volné plochy krajinné zeleně všeobecné.  
Podle zpracovaného územně plánovacího podkladu Územní studie "Návrh využití 
zahrádkářských lokalit na území města Brna", která je odborným a aktuálním podkladem 
charakterizující stav zahrádkářských lokalit na území města Brna. Dává přehled o lokalitách, 
kde se předpokládá jiné využití a přehled o lokalitách, které budou s největší pravděpodobností 
v dalším rozvojovém období města stabilizovány. V této lokalitě zahrádek územní studie 
navrhuje plochu zahrádek se zahradními chatami - IZCH s objekty pro individuální rekreaci 
charakteru zahradní chaty, kde hlavní využití plochy je funkce individuální rekreace formou 
zahrádkaření umožňující výstavbu zahradních chat. Využití této územní studie bylo schváleno 
jako územně plánovací podklad pro nový územní plán.  Uvedená lokalita zahrádek nebyla pro 
rozvoj bydlení prověřována ani v jedné z variant Konceptu nového ÚPmB, nebyl dán pokyn 
pro její prověření, a proto nemohla být převzata ani do návrhu nového ÚPmB. Ve všech třech 
variantách konceptu ÚPmB byla prověřena jako plocha zahrádek. Z tohoto důvodu je 
předkládán návrh využití pro zahrádky, požadavku na převedení do návrhových zastavitelných 
ploch tak nelze vyhovět.      
Z výše uvedených důvodů nelze vyhovět návrhu na změnu na plochu bydlení. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce vlastník pozemků parc.č.1652/1 a 1652/2 k.ú. Obřany žádá o změnu funkčního 
využití parcely z plochy zahrádek "I" na plochu s možností umístění staveb o velikosti 80m2, tj 
plochu rekreace "R".  
Jedná se o území stávajících zahrádek. Podle platného ÚPmB jsou pozemky nyní zařazeny v 
okraji návrhové nestavební - volné plochy krajinné zeleně všeobecné.  
Podle zpracovaného územně plánovacího podkladu Územní studie "Návrh využití 
zahrádkářských lokalit na území města Brna", která je odborným a aktuálním podkladem 
charakterizující stav zahrádkářských lokalit na území města Brna. Dává přehled o lokalitách, 
kde se předpokládá jiné využití a přehled o lokalitách, které budou s největší pravděpodobností 
v dalším rozvojovém období města stabilizovány. V této lokalitě zahrádek územní studie 
navrhuje plochu zahrádek se zahradními chatami - IZCH s objekty pro individuální rekreaci 
charakteru zahradní chaty, kde hlavní využití plochy je funkce individuální rekreace formou 
zahrádkaření umožňující výstavbu zahradních chat a tomu zcela odpovídá zařazení do plochy 
zahrádek "I". Využití této územní studie bylo schváleno jako územně plánovací podklad pro 
nový územní plán.   
Z výše uvedených důvodů nelze vyhovět návrhu na změnu na plochu rekreace "R". 
 







MMB/0161036/2020  MMB/0161036/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161036/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky parc. č. 158/1 a 159 v k.ú. Slatina jsou již součástí rozsáhlé stabilizované plochy 
zahrádek, ve které regulativy požadované využití umožňují. Pozemek parc. č. 155/19 v k.ú. 
Slatina je součástí stabilizované plochy dopravní infrastruktury, určené zejména pro umístění 
systémů dopravní obsluhy města a navazuje na stejné funkční využití sousedních pozemků 
podél ul. Bělohorská - tj. jedná se o veřejné prostranství. 
 



























MMB/0161047/2020  MMB/0161047/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161047/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky jsou dle platného ÚPmB součástí nestavební - volné stabilizované 
funkční plochy s objekty pro individuální rekreaci na ZPF. V Konceptu nového ÚPmB (2011) 
byly předmětné pozemky v I. a II. variantě prověřeny a navrženy jako součást plochy bydlení 
(východní část pozemků) a ve III. variantě jako součást stabilizované plochy zahrádek – plochy 
výhradně se stavbami pro rodinnou rekreaci. 
Zpracovatel při zpracování Návrhu nového ÚPmB vycházel z platného ÚPmB, Konceptu 
nového ÚPmB, Pokynů pro zpracování Návrhu územního plánu města Brna, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 
(dále jen Pokyny), a dalších aktuálních podkladů. V Pokynech je uvedeno mimo jiné 
následující: "V území lokality By-4 (dle var. I a II) zachovejte rozsah ploch pro rozvoj dle dnes 
platného ÚPmB dále řešte zbývající území dle var. III a vymezte pouze územní rezervu pro 
bydlení, a to z důvodu neexistence trasy D43 na území města; rozvoj funkce bydlení spojený 
s existencí D43 na území města prověřený ve var. I a II. Konceptu řešte v územních rezervách 
s touto uvedenou podmínkou." (Pozn.: komunikace původně označovaná jako D43 nebo také 
X/43 je nyní označována jako silnice I/43.) Proto je předmětná lokalita v Návrhu nového ÚPmB 
navržena jako stabilizovaná plocha zahrádek I, při zachování kontinuity územního plánování, 
pouze s vymezenou územní rezervou B-4, určenou pro bydlení jako budoucí využití.  
O trase silnice I/43 (dříve označované D43 nebo X/43) v době zpracování a projednání Návrhu 
nového ÚPmB v 1. kole (v roce 2020) nebylo rozhodnuto. 
V roce 2021 již byla trasa silnice I/43 známá, na základě Aktualizace č. 1 ZÚR JMK. Vymezení 
návrhové plochy bydlení v předmětné lokalitě je však podmíněno také prověřením možnosti 
rozšíření návrhových ploch bydlení, prověřením vymezení retenčního kanálu v návaznosti na 
návrhové plochy H při ul. Sojkova, prověřením umístění veřejných prostranství a prostupnosti 
územím v severojižním směru, možností odkanalizování a v neposlední řadě vyhodnocením 
potřeby dalších zastavitelných ploch. V souvislosti s novými požadavky na využití území (např. 
jiné trasování páteřních komunikací a s tím související územní rozvoj) OÚPR MMB zadal 
zpracování územní studie lokalita Bosonohy, která bude sloužit jako aktuální územně 
plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do upraveného konečného 
znění Návrhu nového ÚPmB. Řešení, které bude navrženo územní studií, bude dohodnuto se 
všemi aktéry v území a bude předmětem následné změny nového ÚPmB. 
Z výše uvedených důvodu zůstane v lokalitě vymezená stabilizovaná plocha zahrádek I s 
vymezenou územní rezervou B-4.  
 





MMB/0161052/2020  MMB/0161052/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161052/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením pozemků p.č. 3234/1 a 3234/2 k.ú. Líšeň v majetku 
podatele do ploch veřejných prostranství. 
Jedná se o pozemky situované kolmo k ulici Holzova, dle stávajícího platného ÚPmB součástí 
návrhové plochy bydlení BC – bydlení čisté. Plocha veřejného prostranství v Návrhu ÚP byla 
vymezena na základě dříve zpracované územní studie (ÚS) "Dopravní řešení lokality při 
ulici Holzova" (Ing. Eva Pokorná, 2005), která byla schválena jako územně plánovací podklad 
pro rozhodování v území a pro změnu ÚPmB.  
Veřejné prostranství v tomto místě zpřístupňuje a zajišťuje prostupnost územím a přístup do 
rozvojové lokality Li-3, ve které jsou vytvořeny předpoklady pro nízkopodlažní rodinnou 
zástavbu. Tento prostup je navržen v místě zohledňujícím stávající zástavbu při ulici Holzově 
a je rovněž odpovídající vzhledem k utváření rozsahu bloku. Jeho odstraněním by zůstalo 
území neprostupné v délce více než 600 m, což je pro utváření městské struktury nežádoucí. 
Prostup je možné přiměřeně zúžit, ale není možné jej zcela vypustit. 
Pokud se jedná o majetkoprávní vypořádání, je toto záležitostí přípravy záměru, podrobnějšího 
technického řešení komunikace a případného narovnání formou výkupu nebo směny, což je 
nad podrobnost řešení územního plánu. 







MMB/0161066/2020  MMB/0161066/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161066/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Přes část pozemku parc. č. 5247/1, k. ú. Žabovřesky, je vymezena plocha veřejných 
prostranství k zajištění prostupu územím. Takto vymezená plocha vychází z územní studie 
"Územně technické prověření obsluhy území Pod Palackého vrchem" - dopracování 
(zpracovatel Pelčák a partner, 11/2014). Část plochy veřejných prostranství je vymezena na 
pozemku ve vlastnictví statutárního města Brna a pozemek p.č. 5247/1 na tento pozemek  
navazuje. Prostup územím byl v územní studii prověřen a z územního hlediska je žádoucí. 
Účel tohoto propojení bude možné stanovit až v rámci úpravy organizace dopravy v území, 
která není předmětem řešení územního plánu. Předmětná plocha veřejných prostranství není 
součástí veřejně prospěšných staveb,  pro něž lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
Zajištění prostupu územím je tedy podmíněno souhlasem vlastníků pozemků. Pokud se 
z nějakého důvodu nepodaří dosáhnout shody, zůstane v území zachován stávající stav 
využití pozemků. 
 







MMB/0161087/2020  MMB/0161087/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161087/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky, které jsou součástí plochy sportu S/o1 jsou v platném ÚPmB již součástí 
zvláštní plochy pro rekreaci -R, které v návrhu nového ÚPmB svými regulativy odpovídá plocha 
sportu-S. Územní plánování je dlouhodobý proces, který by měl probíhat kontinuálně, tj. nově 
přijímaná dokumentace by měla navazovat na tu stávající. Vlastníci nemovitostí musí mít 
možnost spolehnout se na určitou stálost územně plánovací dokumentace. Je tedy nežádoucí, 
aby jednou projednané a schválené změny byly opakovaně měněny. Dochází tak k zásahu do 
legitimního očekávání dotčených osob.  
 





MMB/0161104/2020  MMB/0161104/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161104/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka se vztahuje k parcele č. 1371/1, k.ú. Bohunice. Již ve stávajícím ÚPmB je zde 
navržena plocha pro veřejnou občanskou vybavenost V. Plocha je navrhnuta pro zajištění 
kapacitně dostačující veřejné občanské vybavenosti pro rozvojovou lokalitu. 
Zařazení předmětného pozemku do plochy pro veřejnou občanskou vybavenost V vychází 
taktéž z varianty č. 1 Konceptu připravovaného ÚPmB, která byla upravována na základě 
Pokynů pro vypracování návrhu ÚPmB (ve všech třech variantách konceptu byl Váš i okolní 
pozemky součástí plochy veřejného vybavení). Pokyny pro zpracování Návrhu ÚPmB 
schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 
2018. 
 





MMB/0161347/2020  MMB/0161347/2020 
   

 

MMB/0161347/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění:  
Pozemky p.č. 1545/50, 1545/116 v k.ú. Komín jsou mezi pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Brna a společností Hroch, z.s.  využívané ke sportovním účelům. Podle návrhu ÚPmB 
jsou vymezované plochy s rozdílným způsobem využití zpravidla větší než 5000 m2. Pozemky 
p.č. 1545/50, 1545/116 v k.ú. Komín mají celkovou výměru 1 493 m2. Pozemky vymezené v 
platném ÚPmB jako plochy SV byly v návrhu připravovaného ÚPmB zahrnuty do stabilizované 
plochy sportu - S. Podle navrhovaných podmínek využití plochy sportu - S nelze předem 
vyloučit, že výrobní provozovna zabývající se cateringovými službami by nemohla  být v ploše 
sportu - S přípustná jako využití doplňující hlavní využití. Pozemky však jsou součástí 
retenčního prostoru jehož využití je omezeno. Dle podmínek využití retenčního prostoru nelze 
v retenčním prostoru realizovat nové budovy, pouze změny stávajících staveb za podmínky, 
že podstatně neovlivní odtokové poměry v ploše rozlivu.  Z výše uvedeného vyplývá, že využití 
pozemků pro předmětný záměr není omezeno vymezením plochy sportu, ale retenčním 
prostorem.  
 









MMB/0161859/2020  MMB/0161859/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161859/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje začlenění předmětných pozemků k sousední ploše R/v2. Předmětné 
pozemky se dle stávajícího ÚPmB nacházejí zejména v ploše městské zeleně a okrajově v 
ploše individuální rekreace, ve které jsou stavby taktéž plošně omezené. Návrh navazuje na 
projednaný koncept a na Území studii Rekreační oblast přehrada - výsledný návrh (2013) 
jakožto odborného podkladu, která v předmětné lokalitě taktéž navrhuje plochy zeleně a 
rekreace pobytové rodinné. Oproti tomu návrh ÚPmB předmětné pozemky zařazuje 
bezezbytku do ploch rekreace. Je tedy zřejmé, že návrh ÚPmB možnosti nakládání s pozemky 
oproti stávajícímu ÚPmB i uvedené územní studii rozšiřuje právě zařazením všech pozemků 
do ploch rekreace.  Plochy rekreace bez specifického využití byly návrhem ÚPmB vymezeny 
zejména v areálech stávajících rekreačních zařízení, přičemž jako odborný podklad byla 
zohledněna zejména zmíněná územní studie, a přičemž předmětné pozemky toto kritérium 
nesplňují. Pro plochy rekreace se specifickým způsobem využití pro individuální rekreaci platí, 
že je zde vždy navržena rezidenční strukturu zástavby o výškové úrovni 1. Stanovení této 
výškové úrovně a dané struktury zástavby na předmětných pozemcích tedy není vůči podateli 
diskriminační. Cílem dané struktury a výškové úrovně zástavby je ochrana hodnotného 
přírodního zázemí města při současném umožnění rekreace. 









MMB/0161865/2020  MMB/0161865/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161865/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje začlenění předmětných pozemků k sousední ploše R/v2. Předmětné 
pozemky se dle stávajícího ÚPmB nacházejí zejména v ploše městské zeleně a okrajově v 
ploše individuální rekreace, ve které jsou stavby taktéž plošně omezené. Návrh navazuje na 
projednaný koncept a na Území studii Rekreační oblast přehrada - výsledný návrh (2013) 
jakožto odborného podkladu, která v předmětné lokalitě taktéž navrhuje plochy zeleně a 
rekreace pobytové rodinné. Oproti tomu návrh ÚPmB předmětné pozemky zařazuje 
bezezbytku do ploch rekreace. Je tedy zřejmé, že návrh ÚPmB možnosti nakládání s pozemky 
oproti stávajícímu ÚPmB i uvedené územní studii rozšiřuje právě zařazením všech pozemků 
do ploch rekreace.  Plochy rekreace bez specifického využití byly návrhem ÚPmB vymezeny 
zejména v areálech stávajících rekreačních zařízení, přičemž jako odborný podklad byla 
zohledněna zejména zmíněná územní studie, a přičemž předmětné pozemky toto kritérium 
nesplňují. Pro plochy rekreace se specifickým způsobem využití pro individuální rekreaci platí, 
že je zde vždy navržena rezidenční strukturu zástavby o výškové úrovni 1. Stanovení této 
výškové úrovně a dané struktury zástavby na předmětných pozemcích tedy není vůči podateli 
diskriminační. Cílem dané struktury a výškové úrovně zástavby je ochrana hodnotného 
přírodního zázemí města při současném umožnění rekreace. 
 







MMB/0161870/2020  MMB/0161870/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161870/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.   
Odůvodnění: 
Podatel má námitku k návrhu stoky KA-103 (doplnění stávající kanalizační sítě - dešťová 
kanalizace Dolní Heršpice, Havránkova) z důvody obavy o omezení svých práv vznikem 
ochranného pásma stoky. 
Stoka KA-103 (dešťová kanalizace Dolní Heršpice, Havránkova) je v Návrhu ÚPMB vymezena 
za účelem doplnění stávající kanalizační sítě. 
Podkladem pro principy koncepce odkanalizování a aktualizovaným zpřesňujícím odborným 
dokumentem pro rekonstrukce kanalizace a dílčí řešení v území je Generel odvodnění města 
Brna – D. Část kanalizace. 
Podmínky pro napojení jednotlivých rozvojových lokalit na kanalizační systém jsou stanoveny 
v Příloze č. 1 Karty lokalit. Podmínkou pro rozhodování o změnách v území je pro lokalitu Pr-
5 Hliniště zpracování územní studie ÚS-35 Přízřenice - Modřická - Havránkova, která prověří 
dobudování hlavních kanalizačních stok. 
V návrhu územního plánu se jedná o koncepci, stoka s jejím ochranným pásmem není 
definitivně umístěná. Ochranné pásmo nemusí tedy představovat závažný dopad do 
případných změn na pozemku. Definitivní umístění stoky se uskuteční až v rámci 
dokumentace pro územní rozhodnutí. V rámci územního řízení jsou osoby, jejíchž vlastnické 
právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo 
stavbám na nich oprávněni vznášet svoje námitky. Všechny námitky musí být v tomto procesu 
dořešeny. Nicméně ochranná pásma nemusí představovat tak závažný dopad do případných 
změn na pozemku. 









MMB/0161873/2020  MMB/0161873/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161873/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V textové části odůvodnění územního plánu je uvedeno pro rozvojovou lokalitu Pr-4, že lokalita 
navazuje na nově navržené plochy městské zeleně a také na volnou přírodu při soutoku řek 
Svratky a Svitavy. Proto zde není nutné vymezovat další veřejná prostranství nad rámec 
územní studie, jelikož tuto funkci plní právě okolní příroda. Z tohoto důvodu dává pořizovatel 
pokyn prověřit možnost zmenšení plochy zeleně o pozemky č. 117/2 a 117/1 a jejich přiřazení 
k rozvojové lokalitě Pr-4 a změny na plochu bydlení B/r2.  





































MMB/0161893/2020  MMB/0161893/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161893/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje  
Odůvodnění: 
Žadatel předložil rozhodnutí Báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského č.j. 
SBS 15974/2019/OBÚ-01/4 ze dne 20. 8. 2019, kterým se mění hranice dobývacího prostoru 
Líšeň ev. č. 6 01315 a Líšeň II ev. č. 6 0362 sloučením do jednoho dobývacího prostoru a ruší 
se dobývací Líšeň II. Dle věcného obsahu námitky se jeví důvodné vyznačit v Koordinačním 
výkrese aktualizované území dobývacího prostoru dle přiložených podkladů. 
 











MMB/0161900/2020  MMB/0161900/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161900/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zábor veřejného prostranství, plochy městské zeleně (aktuálně plochy pro veřejnou 
vybavenost) pro soukromé záměry se v tomto území nejeví dle názoru pořizovatele zcela 
nezbytný. 
Z urbanistického hlediska se jeví pro tyto pozemky vhodnější dopravní napojení z ulice 
Hermannova. Nelze přehlédnout, že návrh územního plánu vymezuje na značné části 
pozemku parc. č. 1684/169 v k.ú. Starý Lískovec plochu veřejného prostranství (O), a to včetně 
části přímo sousedící se všemi uvedenými pozemky (parc. č. 1732/16, 1732/1 a 1732/15, vše 
v k.ú. Starý Lískovec), přičemž jako hlavní využití ploch pro veřejná prostranství stanoví 
textová část návrhu nového územního plánu též zpřístupnění a obsluhu ploch dopravní a 
technickou infrastrukturou za současného umožnění průchodu a pohybu obyvatel, případně 
jejích shromažďování. 









MMB/0161906/2020  MMB/0161906/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161906/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Řešení rozhraní stavební funkce bydlení B a nestavební funkce krajinné zeleně K v návrhu 
nového ÚP vyplývá z varianty II projednaného Konceptu nového ÚP a vyplývá z řešení dle 
Územní studie Kamenný vrch II. V kontaktu s přírodní rezervací není možné vymezit návrhové 
stavební plochy až k ulici Travní, je třeba vytvořit přechodový přírodní pás plochou zeleně. 
Dopravní obsluha návrhových ploch bydlení nemá probíhat přístupem od ulice Travní, ale přes 
rozvojové území nad ulicí Petra Křivky, z ulice Koniklecová. Prioritním zájmem v území je 
ochrana přírodních hodnot v území severovýchodně ulice Travní a  k tomu musejí být 
vytvořeny v ÚP podmínky návrhem vhodných funkčních ploch.   









MMB/0161908/2020  MMB/0161908/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161908/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Řešení rozhraní stavební funkce bydlení B a nestavební funkce krajinné zeleně K v návrhu 
nového ÚP vyplývá z varianty II projednaného Konceptu nového ÚP a vyplývá z řešení dle 
Územní studie Kamenný vrch II. V kontaktu s přírodní rezervací není možné vymezit návrhové 
stavební plochy až k ulici Travní, je třeba vytvořit přechodový přírodní pás plochou zeleně. 
Dopravní obsluha návrhových ploch bydlení nemá probíhat přístupem od ulice Travní, ale přes 
rozvojové území nad ulicí Petra Křivky, z ulice Koniklecová. Prioritním zájmem v území je 
ochrana přírodních hodnot v území severovýchodně ulice Travní a k tomu musejí být vytvořeny 
v ÚP podmínky návrhem vhodných funkčních ploch.   
 







MMB/0161921/2020  MMB/0161921/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161921/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Z důvodu, že tento pozemek spolu se sousedními parcelami, jsou přímo napojitelné na místní 
komunikaci a inženýrské sítě a jsou tedy snadno zastavitelné a s ohledem na potřeby v území 
se jeví vhodná jejich změna na plochu bydlení. 

















MMB/0161926/2020  MMB/0161926/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0161926/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel vycházel při zpracování Návrhu ÚPmB z Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, 
které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 
19. 6. 2018, a dalších aktuálních podkladů. Území Ivanovic mělo být dle dohody s MŽP ČR z 
hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty I. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení 
rozvojové lokality I-1 do územní rezervy, vyjma částí, které jsou již v platném ÚPmB součástí 
stavebních ploch. Návrhem ÚPmB (6/2020) jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu 
ÚPmB a rozvojová lokalita I-1 je převedena do územní rezervy B-8. 
Návrh ÚPmB (6/2020) vymezil územní rezervu B-8 "k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch bydlení a veřejných prostranství v rozvojové ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice, 
přičemž územní rezervu je možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že bude na 
úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o trasování D43 (S43) 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 B-8 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 (S43) 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. V současné 
době je žádoucí aktivovat územní rezervu B-8 na k.ú. Ivanovice pro bydlení ….“. 
Na základě uvedeného pořizovatel dal pokyn územní rezervu B-8 v návrhu ÚPmB aktivovat 
pro bydlení v souladu s podnětem určeného zastupitele a ve výsledném řešení Návrhu ÚPmB 
je tedy vymezena v předmětné lokalitě návrhové plochy bydlení B/r1. 
 





MMB/0162052/2020  MMB/0162052/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0162052/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Na pozemcích p.č. 5799/6, 5800/1 a 5800/2 se nachází administrativní budova, která je ve 
stávajícím ÚP zařazena do plochy smíšené obchodní SO. Z důvodu malé rozlohy předmětných 
i okolních pozemků (objekty pro administrativu i bytový dům mají cca 1 900 m2) byly 
zpracovatelem tyto agregovány do sousední plochy pro veřejnou vybavenost. 
Jestliže účel využití dosavadních staveb a zařízení (popř. způsob využití území), umístěných 
nebo povolených ke dni účinnosti tohoto územního plánu, neodpovídá hlavnímu, přípustnému 
nebo podmíněně přípustnému využití základní plochy, jsou záměry na změny těchto staveb a 
zařízení (včetně případných úprav dosavadního způsobu využití) podmíněně přípustné za 
podmínky, že nedojde k podstatnému narušení stanoveného hlavního nebo přípustného 
využití. 
 







MMB/0162455/2020  MMB/0162455/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0162455/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce vlastník pozemků parc.č.2211/2 a 2211/3 k.ú. Obřany žádá o změnu funkčního 
využití parcely z plochy zahrádek "I" na plochu bydlení, popř. na plochu s možností umístění 
staveb o velikosti 80m2, tj plochu rekreace "R".  
Jedná se o území stávajících zahrádek. Podle platného ÚPmB jsou pozemky nyní zařazeny v 
okraji návrhové nestavební - volné plochy krajinné zeleně všeobecné.  
Podle zpracovaného územně plánovacího podkladu Územní studie "Návrh využití 
zahrádkářských lokalit na území města Brna", která je odborným a aktuálním podkladem 
charakterizující stav zahrádkářských lokalit na území města Brna. Dává přehled o lokalitách, 
kde se předpokládá jiné využití a přehled o lokalitách, které budou s největší pravděpodobností 
v dalším rozvojovém období města stabilizovány. V této lokalitě zahrádek územní studie 
navrhuje plochu zahrádek se zahradními chatami - IZCH s objekty pro individuální rekreaci 
charakteru zahradní chaty, kde hlavní využití plochy je funkce individuální rekreace formou 
zahrádkaření umožňující výstavbu zahradních chat a tomu zcela odpovídá zařazení do plochy 
zahrádek "I". Využití této územní studie bylo schváleno jako územně plánovací podklad pro 
nový územní plán.  Uvedená lokalita zahrádek nebyla pro rozvoj bydlení prověřována ani v 
jedné z variant Konceptu nového ÚPmB, nebyl dán pokyn pro její prověření, a proto nemohla 
být převzata ani do návrhu nového ÚPmB. Ve všech třech variantách konceptu ÚPmB byla 
prověřena jako plocha zahrádek. Z tohoto důvodu je předkládán návrh využití pro zahrádky, 
požadavku na převedení do návrhových zastavitelných ploch tak nelze vyhovět.      
Z výše uvedených důvodů nelze vyhovět návrhu na změnu na plochu rekreace nebo bydlení. 
 









MMB/0162889/2020  MMB/0162889/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0162889/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky je návrh na vymezení pozemků v k.ú. Tuřany z plochy S/a2 v lokalitě           
Tu-8 do plochy smíšené obytné-C, případně z části do plochy zahrádek-I. Dle platného ÚPmB 
jsou pozemky součástí zvláštní plochy pro rekreaci- R, které z hlediska vymezování ploch s 
rozdílným způsobem využití odpovídá v Návrhu nového ÚPmB plocha sportu- S. Pozemky leží 
v ochranných pásmech letiště Brno-Tuřany. Vymezovat v ochranných pásmech letiště další 
plochy smíšené obytné umožňující bydlení není vhodné. Současné využití pozemků není 
znemožněno, neboť umístěné nebo povolené stávající stavby neodpovídající hlavnímu, 
přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití základní plochy jsou dle kap. 6.2 "Obecné 
podmínky využití území" uvedené v závazné textové části přípustné. Podmíněně přípustné 
jsou i za splnění stanovených podmínek záměry na změny těchto staveb. 
 







MMB/0163300/2020  MMB/0163300/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0163300/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 4293, 4292/12, 4292/25, 4292/11, 7947, 7958/55, vše k.ú. Líšeň, ve vlastnictví 
Centra dopravního výzkumu, v. v. i. (dále CDV) je v návrhu ÚPmB zařazena do rozvojové 
plochy Zi-6 "Malá Klajdovka" a je zde vyznačena funkční plocha pro veřejnou vybavenost V/a3. 
CDV požaduje zařazení výše zmíněných pozemků v podstatě do výškové úrovně 7 (navrhují 
výškovou úroveň do 50 m). Nutno zmínit, že ve stávajícím územním plánu se předmětné 
pozemky nachází ve stabilizované funkční smíšené ploše obchodu a služeb. Již nyní se tedy 
nepočítá s výraznou změnou stávajícího charakteru dané lokality (výstavbu objektů o výšce 
50 m zcela jistě lze považovat za významnou změnu charakteru dané lokality). Pozemky 
se taktéž nachází na exponovaném svahu. Objekt o výšce 50 m by tak tvořil negativní 
dominantu. Zmíněné příklady jsou zasazeny do jiné struktury. Poliklinika Viniční se nachází 
mnohem níže pod kopcem a Domov pro seniory Věstonická je situován blíže k sídlištní 
zástavbě. Výšková úroveň 3, tzn. 3–16 m po hlavní římsu nebo horní úroveň atiky 
(nezapočítávají se tedy technologická zařízení umístěná na střeše a výstupy na střechu), 
lze dále v návrhové ploše navýšit o jedno odstoupené podlaží o maximální výšce 3,5 m 
a odsazené o 2 metry od fasády objektu. Stanovenou výškovou úroveň vyhodnotil zpracovatel 
jako nejvhodnější pro danou lokalitu.  
Výšková úroveň zástavby 3 (6-16 m) ovšem umožňuje umístění tzv. lokální dominanty, 
a to až do výšky 25 m. Umístění lokální dominanty je přípustné u urbanisticky významných 
situací, které jsou podrobně popsány v kapitole 6.4.2 textové části výroku navrhovaného 
ÚPmB. Umístění dominant v jednotlivých záměrech je možné, nikoli však nárokové, 
a je závislé na konkrétním posouzení návrhu zejména s ohledem na okolní zástavbu a celkové 
kompoziční řešení lokality.  
 
 





MMB/0163444/2020  MMB/0163444/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0163444/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 1545/50, 1545/116 v k.ú. Komín jsou mezi pozemky ve vlastnictví statutárního 
města Brna a společností Hroch, z.s.  využívané ke sportovním účelům. Podle návrhu ÚPmB 
jsou vymezované plochy s rozdílným způsobem využití zpravidla větší než 5000 m2. Pozemky 
p.č. 1545/50, 1545/116 v k.ú. Komín mají celkovou výměru 1 493 m2. Pozemky vymezené v 
platném ÚPmB jako plochy SV byly v návrhu připravovaného ÚPmB zahrnuty do stabilizované 
plochy sportu - S. Podle navrhovaných podmínek využití plochy sportu - S nelze předem 
vyloučit, že výrobní provozovna zabývající se cateringovými službami by nemohla  být v ploše 
sportu - S přípustná jako využití doplňující hlavní využití. Pozemky však jsou součástí 
retenčního prostoru jehož využití je omezeno. Dle podmínek využití retenčního prostoru nelze 
v retenčním prostoru realizovat nové budovy, pouze změny stávajících staveb za podmínky, 
že podstatně neovlivní odtokové poměry v ploše rozlivu.  Z výše uvedeného vyplývá, že využití 
pozemků pro předmětný záměr není omezeno vymezením plochy sportu, ale retenčním 
prostorem.  
 







MMB/0163823/2020  MMB/0163823/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0163823/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno pozemek p.č. 2405 v k.ú. Holásky z plochy S/o1 v lokalitě Ho-2 
vymezit do plochy rekreace, nebo plochy zahrádek. Pozemek p.č. 2405 je v návrhu nového 
ÚPmB z části v ploše sportu - S/o1 a z části v ploše městské zeleně-Z. Plocha sportu S/o1 v 
lokalitě Ho-2 je v platném ÚPmB určena pro sport jen v severní části lokality. Zbývající část je 
využívána pro zahrádky v souladu s platným ÚPmB. I další soukromí vlastníci pozemků s 
plochou sportu v lokalitě Ho-2 nesouhlasí. Preferují místo plochy sportu plochu bydlení, 
rekreace, nebo zahrádek. Vzhledem k požadavku MČ a námitkám vlastníků pozemků dává 
pořizovatel pokyn vymezit část plochy sportu S/o1 v lokalitě Ho-2 do plochy zahrádek s 
vymezením prostupu do navazujícího území na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Brna. Tak bude zajištěna kontinuita funkčního využití pozemků v nové územně plánovací 
dokumentaci. Vzhledem k tomu, že pozemky v předmětné ploše sportu jsou ve vlastnictví 
několika třetích osob, jejich využití pro sport je obtížné. Část pozemku p.č. 2405 zůstane v 
návrhu nového ÚPmB v ploše městské zeleně-Z. Rozšiřování plochy zahrádek do ploch 
městské  zeleně není  s ohledem na přírodní památku Holásecká jezera vhodné.  
 





MMB/0164484/2020  MMB/0164484/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0164484/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnu plochy komerční vybavenosti v rozvojové lokalitě Bc-12 na plochu 
smíšenou obytnou. Předně je pro úplnost nutné podotknout, že podatel je vlastníkem budovy 
v ploše, není však vlastníkem pozemků, kdy téměř v celé ploše je jediným majitelem město 
Brno, tedy zadavatel ÚPmB. Město k Brno k předmětné ploše nepodalo žádnou námitku, 
připomínku nebo pokyn. Na základě vyhodnocení veřejného projednání a po konzultaci se 
zpracovatelem dospěl pořizovatel k závěru, že je vhodné ponechat předmětnou plochu beze 
změn, a to právě z důvodu vhodnosti lokality pro komerční využití (zejména z důvodu dobré 
dopravní dostupnosti), přičemž v ploše smíšené obytné, kterou navrhuje podatel, nelze 
alespoň polyfunkčnost plochy zajistit.   Závěrem lze uvést, že komerční využití není jediným 
možným využitím a čistě komerční využití není nutné. Regulativ umožňuje taktéž realizaci mj. 
bydlení jakožto podmíněně přípustného využití, veřejné vybavenosti nebo sportu. Nutné je 
pouze respektovat cíl vymezené plochy. Z uvedeného není změna plochy důvodná.  
 







MMB/0165386/2020  MMB/0165386/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0165386/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Z důvodu, že tento pozemek spolu se sousedními parcelami, jsou přímo napojitelné na místní 
komunikaci a inženýrské sítě a jsou tedy snadno zastavitelné a s ohledem na potřeby v území 
se jeví vhodná jejich změna na plochu bydlení. 







MMB/0165392/2020  MMB/0165392/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0165392/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Z důvodu, že tento pozemek spolu se sousedními parcelami, jsou přímo napojitelné na místní 
komunikaci a inženýrské sítě a jsou tedy snadno zastavitelné a s ohledem na potřeby v území 
se jeví vhodná jejich změna na plochu bydlení. 
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MMB/0165408/2020  MMB/0165408/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0165408/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
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 a své odbornosti prověřil, vyhodnotil a 
navrhl nejvhodnější možné řešení funkčního využití předmětného území. Při tvorbě vycházel 
zejména z aktuálních podkladů, terénních šetření a Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, 
které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 
19. 6. 2018.   
Odůvodnění vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v rámci rozvojové lokality U-1 
Útěchov-jih a jejího okolí je detailněji popsáno v textové části odůvodnění výsledného řešení 
Návrhu ÚPmB – Příloha č. 1.2 karty lokalit v příslušné kartě rozvojové lokality, ze které v 
obecné rovině vyplývá: 
"Rozvojová lokalita přímo navazuje z jihu na současnou nízkopodlažní rezidenční zástavbu 
MČ Útěchov. Řešení rozvojové lokality souvisí se změnou platného ÚPmB B168/15-0/Z. 
Rozvojová plocha dotváří novou zástavbou jižní část městské části. v centru rozvojové lokality 
je vymezena plocha smíšená obytná, která by měla pokrýt deficit služeb pro místní obyvatele. 
v území je nutné výstavbu koordinovat s ochrannými pásmy VVN a VTL plynovodu (jeho 
přeložka byla realizována v roce 2020) a ochranné pásmo lesa. Lokalita je navržena tak, aby 
mezi lesem a zástavbou byl volný nezastavitelný pás území. Východní část lokality je od 
stávající zástavby na okraji lesa oddělena zemědělskou půdou, která tak chrání území před 
kompaktním zastavěním a umožňuje prostup a migraci územím. MČ Útěchov tak nebude zcela 
zastavěna a nepřijde o poslední volné plochy mezi zástavbou a lesním porostem." 
Vymezení plochy zemědělské "A" navazující na rozvojovou lokalitu U-1 vyplývá také částečně 
z dohody s MŽP ČR ke Konceptu ÚPmB z hledisky ochrany a záboru ZPF. 
Pro informaci uvádíme, že změna B168/15-0/Z, která plánovala návrhové plochy pro bydlení 
rozšířit až k hranici lesa v jižní části Útěchova, byla vyloučena po jejím samotném projednání 
a to z důvodu nesouhlasu Ministerstva životního prostředí s předpokládaným rozsáhlým 
záborem ZPF.  
Vzhledem k uvedenému a také na základě požadavku vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj 
území byl rozsah předmětné lokality upraven do podoby zveřejněném v Návrhu ÚPmB. 
Vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v dané lokalitě se tedy jeví účelné a v souladu 
s platnými právními předpisy, podklady, vizemi a strategií města Brna zejména o vytváření 
kompaktního města, a proto není opodstatněné toto vymezení měnit. 
 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadována úprava vymezení koridoru veřejného prostranství okrajem 
pozemku p.č. 99/120 v k.ú. Útěchov u Brna v rozvojové lokalitě U-1 pro obsluhu území se 
zohledněním tvaru pozemků v území. 
Koridory v rozvojové lokalitě U-1 je možné zpřesnit, zatížit pozemky stejným dílem a tím 
vytvořit podmínky pro oboustrannou zástavbu. 





MMB/0165433/2020  MMB/0165433/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0165433/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemek p.č. 3603 v k.ú. Kníničky je v Návrhu nového ÚPmB součástí zastavitelné plochy 
rekreace-R se specifikací i. Tzn. že má konkrétní způsob využití. Mohou zde být stavby pro 
rodinnou rekreaci se zastavěnou plochu stavby max. 80 m2. V územní studii Rekreační oblast 
Přehrada - výsledný návrh (Ing. arch. Pech, 2016), která byla podkladem pro nový ÚPmB, je 
předmětná plocha s pozemkem p.č. 3603 součástí plochy sportu a pohybové aktivity 
komerčního charakteru, která rovněž neumožňuje požadované bydlení.  
 







MMB/0166379/2020  MMB/0166379/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0166379/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V textové části odůvodnění územního plánu je uvedeno pro rozvojovou lokalitu Pr-4, že lokalita 
navazuje na nově navržené plochy městské zeleně a také na volnou přírodu při soutoku řek 
Svratky a Svitavy. Proto zde není nutné vymezovat další veřejná prostranství nad rámec 
územní studie, jelikož tuto funkci plní právě okolní příroda. Z tohoto důvodu dává pořizovatel 
pokyn prověřit možnost zmenšení plochy zeleně o pozemky č. 117/2 a 117/1 a jejich přiřazení 
k rozvojové lokalitě Pr-4 a změny na plochu bydlení B/r2.  









MMB/0166381/2020  MMB/0166381/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0166381/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V souvislosti s rozvojem rezidenční lokality na Sadové je oproti původnímu návrhu v Konceptu 
rozsáhlá rozvojová lokalita výrazně redukována a většina ploch je vymezena již jako plochy 
stabilizované. V dílčích zbytkových rozvojových lokalitách je nutné zohlednit charakter 
zástavby, který je zde postupně realizován a bude zde i s ohledem na parcelaci vznikat. V 
severní části rezidenční lokality na Sadové se nachází zástavba rodinná, tj. dle regulativů 
nového ÚP zástavba nízkopodlažní rezidenční (r) výškové úrovně 1 či 2. Proto je žádoucí i v 
části lokality Sa-3, jižně ulice Gustava Broma při ulici Míly Figarové změnit v ploše bydlení 
specifikaci prostorového uspořádání z -/v3 na -/r2. Změněna bude taktéž i stabilizace – z 
návrhové plochy se stane plocha stabilizovaná. Zástavba volná (v) výškové úrovně 3 (výškou 
do 16 m) pro bytové domy je v rezidenční lokalitě Sadová realizována v jižní části. 





MMB/0166816/2020  MMB/0166816/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0166816/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky v k.ú. Kníničky jsou v Návrhu nového ÚPmB součástí zastavitelné plochy 
rekreace-R se specifikací i. Tzn. že má konkrétní způsob využití. Mohou zde být stavby pro 
rodinnou rekreaci se zastavěnou plochu stavby max. 80 m2. V územní studii Rekreační oblast 
Přehrada - výsledný návrh (Ing. arch. Pech, 2016), která byla podkladem pro nový ÚPmB, je 
předmětná plocha  součástí plochy sportu a pohybové aktivity komerčního charakteru, která 
rovněž neumožňuje požadované bydlení.  
 





MMB/0166828/2020  MMB/0166828/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0166828/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V textové části odůvodnění územního plánu je uvedeno pro rozvojovou lokalitu Pr-4, že lokalita 
navazuje na nově navržené plochy městské zeleně a také na volnou přírodu při soutoku řek 
Svratky a Svitavy. Proto zde není nutné vymezovat další veřejná prostranství nad rámec 
územní studie, jelikož tuto funkci plní právě okolní příroda. Z tohoto důvodu dává pořizovatel 
pokyn prověřit možnost zmenšení plochy zeleně o pozemky č. 117/2 a 117/1 a jejich přiřazení 
k rozvojové lokalitě Pr-4 a změny na plochu bydlení B/r2.  
 







MMB/0167540/2020  MMB/0167540/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0167540/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemek p.č. 4152 v k.ú. Bystrc je součástí plochy zahrádek. Požadavek na změnu na plochu 
rekreace není akceptovatelný, neboť rozsah vymezení ploch rekreace v návrhu ÚP vychází ze 
schváleného (dle §30 odst.6 stavebního zákona) územně plánovacího podkladu: Územní 
studie Rekreační oblast Přehrada - výsledný návrh (zpracovatel Ateliér ERA, 8/2013) a je v 
souladu se schválenými Pokyny pro dopracování návrhu nového ÚP. Územní studie 
komplexně vyhodnotila rekreační potenciál rekreační oblasti, rozsah a kvalitu přírodního 
zázemí pro rekreační aktivity, stanovila udržitelnou míru jejich exploatace a navrhla úpravu 
regulativů pro způsob využití ploch a prostorového uspořádání rekreační oblasti.  





MMB/0168466/2020  MMB/0168466/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0168466/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemek je součástí přestavbové plochy bydlení B/r2, zahrnuté do lokality Kn-4, obdobně jak 
je tomu nyní v platném ÚPmB, kde jje součástí návrhové plochy bydlení. Koridor hlavní 
dopravní obsluhy je v platném ÚPmB vymezen od ulice Pod Mniší horou a zůstává takto 
vymezen i v návrhu ÚP. Plochy určené pro bydlen, ani jejich části nemají mít v cílovém stavu 
dopravní obsluhu řešenu po stávající nezpevněné polní cestě - ta je zahrnuta do plochy 
nestavební, určené pro krajinnou zeleň (K) s prvky Úzmeního systíému ekologické stability 
(ÚSES), viz také v. č. 6.0 ÚSES.  S ohledem na problematiku svažitého území je tato část 
lokality Kn-4 zapodmínkována pořízením územní studie ÚS-06 Komín-Pod Mniší horou (pro 
severní část lokality), jejímž cílem je mimo jiné prověřit:  
- rozvoj rezidenčního charakteru s nízkopodlažní zástavbou na plochách zahrádek při 
umisťování zástavby podél komunikací 
- napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, s důrazem na prostupnost územím a 
vymezí plochy pro obslužné komunikace 
- návaznost na zastavěné území a přilehlé plochy krajinné zeleně 
- vymezení veřejného prostranství a jeho charakter. 
Vymezit plochu veřejných prostranství pro koridor dopravní obsluhy ve stopě stávající cesty 
na městských pozemcích není v souladu s koncepcí rozvoje města (složek volné krajiny a 
ÚSES). Obsluha stávajících pozemků využívaných jako zahrádky po stávající nezpevněné 
polní cestě vedené ve volné krajině není přijatelná pro cílové řešení dopravní obsluhy ploch 
určených pro bydlení. Nezbytné obslužné komunikace lze realizovat jako součást ploch 
bydlení (tj. na úkor těchto ploch), nikoliv jako součást volné krajiny.  
 





MMB/0168478/2020  MMB/0168478/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0168478/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadováno převedení části ploch pozemku p.č. 487/1 k.ú. Přízřenice při ul. 
Vídeňské z ploch městské zeleně ZO do ploch průmyslu PP. 
Namítané rozdělení ploch se týká stávajícího ÚPmB, kde jsou plochy vymezeny dle výše 
uvedeného, tedy část plochy pozemku p.č. 487/1 k.ú. Přízřenice přiléhající k ul. Vídeňské jako 
plocha městské zeleně ZO. V Návrhu ÚP je celá předmětná parcela zahrnuta v ploše výroby 
a skladování P – tedy tak, jak je v námitce požadováno. 
 







MMB/0168484/2020  MMB/0168484/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0168484/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel poukazuje na chybu v mapové aplikaci k návrhu ÚPmB. Pozemky p. č. 4105/1, 4105/2, 
4105/13, 4109/5, vše k.ú. Komín, byly v mapové aplikaci návrhu pro veřejné projednání 
správně označeny jako "Plocha veřejné vybavenosti" a jde tedy o plochy určené pro veřejnou 
vybavenost.  
Přesto však bude na výše zmíněných pozemcích vyhověno námitce vlastníků pozemku a bude 
zde vymezena plocha smíšená obytná C/v3. Statutární město Brno rozhodlo o zcizení 
předmětných pozemků. Vlastníci pozemků mají v plánu na svých pozemcích vybudovat i 
domov pro seniory a MŠ s vlastní zahradou. 
 







MMB/0168490/2020  MMB/0168490/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0168490/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel poukazuje na chybu v mapové aplikaci k návrhu ÚPmB. Pozemky p. č. 4105/1, 4105/2, 
4105/13, 4109/5, vše k.ú. Komín, byly v mapové aplikaci návrhu pro veřejné projednání 
správně označeny jako "Plocha veřejné vybavenosti" a jde tedy o plochy určené pro veřejnou 
vybavenost.  
Přesto však bude na výše zmíněných pozemcích vyhověno námitce vlastníků pozemku a bude 
zde vymezena plocha smíšená obytná C/v3. Statutární město Brno rozhodlo o zcizení 
předmětných pozemků. Vlastníci pozemků mají v plánu na svých pozemcích vybudovat i 
domov pro seniory a MŠ s vlastní zahradou. 
 







MMB/0168492/2020  MMB/0168492/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0168492/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel poukazuje na chybu v mapové aplikaci k návrhu ÚPmB. Pozemky p. č. 4105/1, 4105/2, 
4105/13, 4109/5, vše k.ú. Komín, byly v mapové aplikaci návrhu pro veřejné projednání 
správně označeny jako "Plocha veřejné vybavenosti" a jde tedy o plochy určené pro veřejnou 
vybavenost.  
Přesto však bude na výše zmíněných pozemcích vyhověno námitce vlastníků pozemku a bude 
zde vymezena plocha smíšená obytná C/v3. Statutární město Brno rozhodlo o zcizení 
předmětných pozemků. Vlastníci pozemků mají v plánu na svých pozemcích vybudovat i 
domov pro seniory a MŠ s vlastní zahradou. 
 







MMB/0168495/2020  MMB/0168495/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0168495/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel poukazuje na chybu v mapové aplikaci k návrhu ÚPmB. Pozemky p. č. 4105/1, 4105/2, 
4105/13, 4109/5, vše k.ú. Komín, byly v mapové aplikaci návrhu pro veřejné projednání 
správně označeny jako "Plocha veřejné vybavenosti" a jde tedy o plochy určené pro veřejnou 
vybavenost.  
Přesto však bude na výše zmíněných pozemcích vyhověno námitce vlastníků pozemku a bude 
zde vymezena plocha smíšená obytná C/v3. Statutární město Brno rozhodlo o zcizení 
předmětných pozemků. Vlastníci pozemků mají v plánu na svých pozemcích vybudovat i 
domov pro seniory a MŠ s vlastní zahradou. 







MMB/0168496/2020  MMB/0168496/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0168496/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel poukazuje na chybu v mapové aplikaci k návrhu ÚPmB. Pozemky p. č. 4105/1, 4105/2, 
4105/13, 4109/5, vše k.ú. Komín, byly v mapové aplikaci návrhu pro veřejné projednání 
správně označeny jako "Plocha veřejné vybavenosti" a jde tedy o plochy určené pro veřejnou 
vybavenost.  
Přesto však bude na výše zmíněných pozemcích vyhověno námitce vlastníků pozemku a bude 
zde vymezena plocha smíšená obytná C/v3. Statutární město Brno rozhodlo o zcizení 
předmětných pozemků. Vlastníci pozemků mají v plánu na svých pozemcích vybudovat i 
domov pro seniory a MŠ s vlastní zahradou. 
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