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MMB/0266327/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Charakter zástavby bloku domů mezi ulicemi Skorkovského a Blodkova odpovídá typu "r" 
rezidenční nízkopodlažní: v tomto charakteru je zástavba území tvořena systémem ulic, popř. 
bloků a kostrou veřejných prostranství. Budovy tvoří řady, otevřené nebo uzavřené bloky nebo 
se jedná o solitérní stavby v zahradách. Před budovami je přípustné umístění předzahrádek 
za podmínky použití tohoto prvku v uceleném úseku veřejného prostranství. 
Naopak kompaktní zástavba území je tvořena systémem bloků a kostrou veřejných 
prostranství. Budovy tvoří uzavřené nebo otevřené nepravidelné bloky nebo řady, objekty jsou 
umísťovány zejména podél veřejných prostranství a jednoznačně je vymezují. Vnitrobloky jsou 
zpravidla nezastavěné; u rostlé struktury často naopak zastavěné. Jedná se především o 
historické jádro města a původních sídel. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Výšková úroveň 2 bloku domů mezi ulicemi Skorkovského a Blodkova je pro danou lokalitu 
zcela typická a vyhovující, výšková úroveň 4 by naopak vytvořila nevhodné a charakter 
zástavby poškozující excesy. 
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MMB/0266331/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky požaduje změnit plochu krajinné zeleně vymezenou na pozemku p.č. 7995/45 
v k.ú. Židenice na plochu bydlení. 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání 
(dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 
z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání daného území. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě uvedeného, své odbornosti, aktuálních podkladů a 
Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením 
č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl řešení funkčního využití části 
pozemku p.č. 7995/45 v k.ú. Židenice resp. předmětného území. V Návrhu ÚPmB je tak v 
předmětné lokalitě zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace (ve všech variantách Konceptu ÚPmB je vymezena městská zeleň a v platném 
ÚPmB krajinná zeleň) a v souladu s právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně. 
Dále uvádíme, že předmětné území je obklopeno objekty ochrany přírody a krajiny (NATURA 
2000, zvlášť chráněná území, významný krajinný prvek, skladebné prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES) apod., které jsou definované také jako limity využití území 
vyplývající z jiných právních předpisů) a samotné území vykazuje cennější hodnoty krajinného 
a přírodního prostředí. Toto jedinečné krajinné a přírodní prostředí patří k nejvýznamnějším 
hodnotám města Brna, vytváří neopakovatelnou atmosféru obrazu města a jejich ochrana je 
jedním ze základních principů rozvoje města. Ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot 
jakožto nezastavitelného zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních 
předpisů a již v současném ÚP jsou vyjádřeny "zelenými horizonty, klíny a krajinnými 
komplexy", jsou v Návrhu ÚPmB vymezeny v podobě prostorově specifikovaného přírodního 
zázemí města. Toto přírodní zázemí je chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, 
který by ohrozil existenci stávajících hodnot. V koncepci ÚP jsou hodnoty krajinného a 
přírodního prostředí tedy předmětné přírodní zázemí členěno na přírodní zázemí v krajině, 
přírodní zázemí v zástavbě, k ochraně jejich konektivity (spojitosti) jsou vymezeny osy 
propojení přírodního zázemí a dále také pohledově významné plochy a chráněné pohledy na 
vedutu města. Tyto různorodé hodnoty jsou prostorově specifikovány tak, aby jejich územní 
rozsah byl prezentován jednoduchým, přehledným a srozumitelným způsobem (tyto 
"překryvné a ochranné režimy" jsou v Návrhu ÚPmB graficky vyjádřené ve výkrese 5.0 Principy 
uspořádání krajiny – schéma).  
Návrhem ÚPmB jsou tak náležitě plněny cíle územního plánování, zejména dle § 18 odst. 4, 
5 a 6, jež ukládají v procesu územního plánu dbát na ochranu nezastavěného území, přírody 
a krajiny. 
Mimo to je třeba poznamenat, že jakýkoliv vlastník pozemku nemá v obecné rovině právní 
nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy, zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, 
které by plně vyhovovaly jeho soukromoprávním zájmům, neboť cílem územního plánování je 
dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (§ 
18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi soukromým 
zájmem a zájmem veřejným. Uvedený závěr vyplývá např. také z rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 28. 3. 2008, č. j. 2 Ao 1/2008-51, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že 
„z žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva 
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vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost 
zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití.“ 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB pozemek p.č. 7995/45 v k.ú. Židenice resp. celé 
předmětné území důvodně určeno jako plocha krajinné zeleně s vymezenými "překryvnými a 
ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a částečně pohledově významné plochy) a není 
účelné a opodstatněné toto vymezení měnit. Závěrem upozorňujeme, že v předmětné lokalitě 
de facto nedochází ke změně územního plánu oproti platnému stavu. 
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MMB/0266332/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky požaduje změnit plochu krajinné zeleně vymezenou na pozemku p.č. 7995/32 
v k.ú. Židenice na plochu bydlení. 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání 
(dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 
z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání daného území. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě uvedeného, své odbornosti, aktuálních podkladů a 
Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením 
č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl řešení funkčního využití části 
pozemku p.č. 7995/32 v k.ú. Židenice resp. předmětného území. V Návrhu ÚPmB je tak v 
předmětné lokalitě zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace (ve všech variantách Konceptu ÚPmB je vymezena městská zeleň a v platném 
ÚPmB krajinná zeleň) a v souladu s právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně. 
Dále uvádíme, že předmětné území je obklopeno objekty ochrany přírody a krajiny (NATURA 
2000, zvlášť chráněná území, významný krajinný prvek, skladebné prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES) apod., které jsou definované také jako limity využití území 
vyplývající z jiných právních předpisů) a samotné území vykazuje cennější hodnoty krajinného 
a přírodního prostředí. Toto jedinečné krajinné a přírodní prostředí patří k nejvýznamnějším 
hodnotám města Brna, vytváří neopakovatelnou atmosféru obrazu města a jejich ochrana je 
jedním ze základních principů rozvoje města. Ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot 
jakožto nezastavitelného zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních 
předpisů a již v současném ÚP jsou vyjádřeny "zelenými horizonty, klíny a krajinnými 
komplexy", jsou v Návrhu ÚPmB vymezeny v podobě prostorově specifikovaného přírodního 
zázemí města. Toto přírodní zázemí je chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, 
který by ohrozil existenci stávajících hodnot. V koncepci ÚP jsou hodnoty krajinného a 
přírodního prostředí tedy předmětné přírodní zázemí členěno na přírodní zázemí v krajině, 
přírodní zázemí v zástavbě, k ochraně jejich konektivity (spojitosti) jsou vymezeny osy 
propojení přírodního zázemí a dále také pohledově významné plochy a chráněné pohledy na 
vedutu města. Tyto různorodé hodnoty jsou prostorově specifikovány tak, aby jejich územní 
rozsah byl prezentován jednoduchým, přehledným a srozumitelným způsobem (tyto 
"překryvné a ochranné režimy" jsou v Návrhu ÚPmB graficky vyjádřené ve výkrese 5.0 Principy 
uspořádání krajiny – schéma).  
Návrhem ÚPmB jsou tak náležitě plněny cíle územního plánování, zejména dle § 18 odst. 4, 
5 a 6, jež ukládají v procesu územního plánu dbát na ochranu nezastavěného území, přírody 
a krajiny. 
Mimo to je třeba poznamenat, že jakýkoliv vlastník pozemku nemá v obecné rovině právní 
nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy, zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, 
které by plně vyhovovaly jeho soukromoprávním zájmům, neboť cílem územního plánování je 
dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (§ 
18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi soukromým 
zájmem a zájmem veřejným. Uvedený závěr vyplývá např. také z rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 28. 3. 2008, č. j. 2 Ao 1/2008-51, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že 
„z žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva 
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vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost 
zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití.“ 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB pozemek p.č. 7995/32 v k.ú. Židenice resp. celé 
předmětné území důvodně určeno jako plocha krajinné zeleně s vymezenými "překryvnými a 
ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a částečně pohledově významné plochy) a není 
účelné a opodstatněné toto vymezení měnit. Závěrem upozorňujeme, že v předmětné lokalitě 
de facto nedochází ke změně územního plánu oproti platnému stavu. 
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MMB/0266335/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky požaduje změnit plochu krajinné zeleně vymezenou na pozemku p.č. 7995/45 
v k.ú. Židenice na plochu bydlení. 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání 
(dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 
z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání daného území. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě uvedeného, své odbornosti, aktuálních podkladů a 
Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením 
č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl řešení funkčního využití části 
pozemku p.č. 7995/45 v k.ú. Židenice resp. předmětného území. V Návrhu ÚPmB je tak v 
předmětné lokalitě zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace (ve všech variantách Konceptu ÚPmB je vymezena městská zeleň a v platném 
ÚPmB krajinná zeleň) a v souladu s právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně. 
Dále uvádíme, že předmětné území je obklopeno objekty ochrany přírody a krajiny (NATURA 
2000, zvlášť chráněná území, významný krajinný prvek, skladebné prvky územního systému 
ekologické stability (ÚSES) apod., které jsou definované také jako limity využití území 
vyplývající z jiných právních předpisů) a samotné území vykazuje cennější hodnoty krajinného 
a přírodního prostředí. Toto jedinečné krajinné a přírodní prostředí patří k nejvýznamnějším 
hodnotám města Brna, vytváří neopakovatelnou atmosféru obrazu města a jejich ochrana je 
jedním ze základních principů rozvoje města. Ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot 
jakožto nezastavitelného zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních 
předpisů a již v současném ÚP jsou vyjádřeny "zelenými horizonty, klíny a krajinnými 
komplexy", jsou v Návrhu ÚPmB vymezeny v podobě prostorově specifikovaného přírodního 
zázemí města. Toto přírodní zázemí je chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, 
který by ohrozil existenci stávajících hodnot. V koncepci ÚP jsou hodnoty krajinného a 
přírodního prostředí tedy předmětné přírodní zázemí členěno na přírodní zázemí v krajině, 
přírodní zázemí v zástavbě, k ochraně jejich konektivity (spojitosti) jsou vymezeny osy 
propojení přírodního zázemí a dále také pohledově významné plochy a chráněné pohledy na 
vedutu města. Tyto různorodé hodnoty jsou prostorově specifikovány tak, aby jejich územní 
rozsah byl prezentován jednoduchým, přehledným a srozumitelným způsobem (tyto 
"překryvné a ochranné režimy" jsou v Návrhu ÚPmB graficky vyjádřené ve výkrese 5.0 Principy 
uspořádání krajiny – schéma).  
Návrhem ÚPmB jsou tak náležitě plněny cíle územního plánování, zejména dle § 18 odst. 4, 
5 a 6, jež ukládají v procesu územního plánu dbát na ochranu nezastavěného území, přírody 
a krajiny. 
Mimo to je třeba poznamenat, že jakýkoliv vlastník pozemku nemá v obecné rovině právní 
nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy, zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, 
které by plně vyhovovaly jeho soukromoprávním zájmům, neboť cílem územního plánování je 
dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (§ 
18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi soukromým 
zájmem a zájmem veřejným. Uvedený závěr vyplývá např. také z rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 28. 3. 2008, č. j. 2 Ao 1/2008-51, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že 
„z žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva 
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vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost 
zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití.“ 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB pozemek p.č. 7995/45 v k.ú. Židenice resp. celé 
předmětné území důvodně určeno jako plocha krajinné zeleně s vymezenými "překryvnými a 
ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a pohledově významné plochy) a není účelné a 
opodstatněné toto vymezení měnit. Závěrem upozorňujeme, že v předmětné lokalitě de facto 
nedochází ke změně územního plánu oproti platnému stavu. 
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MMB/0266336/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-1. 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–
Řečkovice a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných 
ploch pro bydlení, které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-
Jehnice nezbytně nutné. Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na 
životní prostředí (SEA) byla plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu 
kumulativních vlivů na průjezd Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do 
územních rezerv a aktivovat ji až po vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části 
Jehnice, po vyřešení napojení na MHD a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení.  
Koncepce dopravního připojení Jehnic a Ořešína jednou komunikací vedoucí přes území 
městské části Řečkovice a Mokrá Hora, vymezená v ÚPmB, zůstává nezměněna. 
Z pohledu předpokládaného navýšení zátěže z rozvojových území byl cílový stav posouzen 
komplexně v rámci modelování dopravy a neprojevilo se „razantní“ navýšení dopravy, které 
by nebylo možné realizovat na navržené komunikační síti. Z tohoto důvodu nebyla shledána 
potřeba nových dopravních koridorů a v rámci navrženého řešení nejsou požadovány. 
Špatný technický stav vozovky, případně odstranění nebezpečných míst na komunikacích 
není předmětem řešení územního plánu, ale zajištění provozně způsobilého stavu z pozice 
vlastníka a správce této komunikace, případně úpravy organizace dopravy na stávajících 
komunikacích v území. 
Požadavku tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z 
návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání. Pořizovatel dává pokyn lokalitu Je-1 Plástky 
vyjmout z návrhu nového ÚPmB a ponechat plochu zemědělského půdního fondu s 
vymezením uzemní rezervy pro bydlení. 
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MMB/0266338/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-1. 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–Řečkovice 
a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných ploch pro bydlení, 
které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-Jehnice nezbytně nutné. 
Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na životní prostředí (SEA) byla 
plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu kumulativních vlivů na průjezd 
Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do územních rezerv a aktivovat ji až po 
vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části Jehnice, po vyřešení napojení na MHD 
a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení.   
Koncepce dopravního připojení Jehnic a Ořešína jednou komunikací vedoucí přes území 
městské části Řečkovice a Mokrá Hora, vymezená v ÚPmB, zůstává nezměněna.  
Z pohledu předpokládaného navýšení zátěže z rozvojových území byl cílový stav posouzen 
komplexně v rámci modelování dopravy a neprojevilo se „razantní“ navýšení dopravy, které by 
nebylo možné realizovat na navržené komunikační síti. Z tohoto důvodu nebyla shledána 
potřeba nových dopravních koridorů a v rámci navrženého řešení nejsou požadovány.  
Špatný technický stav vozovky, případně odstranění nebezpečných míst na komunikacích 
není předmětem řešení územního plánu, ale zajištění provozně způsobilého stavu z pozice 
vlastníka a správce této komunikace, případně úpravy organizace dopravy na stávajících 
komunikacích v území.  
Požadavku tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z návrhu 
ÚP pro opakované veřejné projednání. Pořizovatel dává pokyn lokalitu Je-1 Plástky vyjmout z 
návrhu nového ÚPmB a ponechat plochu zemědělského půdního fondu s vymezením uzemní 
rezervy pro bydlení. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky v lokalitě Žabovřeské louky jsou pro realizaci městské a krajinné zeleně určeny 
dlouhodobě, již v aktuálně platném územním plánu. Současné využití území pro zahrádkářské 
účely je tedy dočasným využitím území. Plochy zeleně mají být veřejně přístupné. V této 
lokalitě jsou v Návrhu vymezeny také v souladu s projednaným konceptem územního plánu a 
i v souvislosti s protipovodňovými opatřeními, která ukládá řešit nadřazená územně plánovací 
dokumentace, ze které vyplývají požadavky i na realizaci územního systému ekologické 
stability. V ploše krajinné zeleně je zde navrženo regionální biocentrum ÚSES a v obou typech 
ploch zeleně vymezen retenční prostor řeky. Tento stav je výhledový. Před realizací ploch 
zeleně, která může proběhnout v dlouhodobém časovém horizontu, je třeba pozemky z pozice 
města majetkově vypořádat. Do té doby se předpokládá využití v souladu s obecnými 
podmínkami využití území (viz kap. 6.2. závazné textové části). 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pro funkční plochy bydlení B/r2 v rozvojové lokalitě Ma-4 "Maloměřické nábřeží", v části při 
ulici Parková, dle přiloženého výkresu pro realizaci stavebního záměru firmou KALÁB invest, 
s.r.o. se jako nejvhodnější jeví struktura zástavby "v" volná, pro kterou je typické, že zástavba 
je tvořena objekty různých měřítek, mezi kterými prochází veřejná prostranství. Uliční čára 
zpravidla není stanovena. Stavební čára je obvykle volná. Výškové uspořádání je zpravidla v 
několika úrovních charakteristických pro různé typologické kategorie budov. 
Z toho důvodu je spolu s výškovou úrovní vhodné upravit i charakter zástavby na typ "v" volná 
zástavba v části při ulici Parková, tudíž na B/v3. V části u nábřeží bude vytvořena samostatná 
funkční plocha B/r2. 

 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro funkční plochy bydlení B/r2 v rozvojové lokalitě Ma-4 "Maloměřické nábřeží", v části při 
ulici Parková, dle přiloženého výkresu pro realizaci stavebního záměru firmou KALÁB invest, 
s.r.o. se jako nejvhodnější jeví struktura zástavby "v" volná, pro kterou je typické, že zástavba 
je tvořena objekty různých měřítek, mezi kterými prochází veřejná prostranství. Uliční čára 
zpravidla není stanovena. Stavební čára je obvykle volná. Výškové uspořádání je zpravidla v 
několika úrovních charakteristických pro různé typologické kategorie budov. 
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Z toho důvodu je spolu s výškovou úrovní vhodné upravit i charakter zástavby na typ "v" volná 
zástavba v části při ulici Parková, tudíž na B/v3. V části u nábřeží bude vytvořena samostatná 
funkční plocha B/r2. 
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MMB/0266346/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Na Náměstí Míru v rozvojové lokalitě Stránice Str-1 je navržena v bývalém vojenském areálu 
a Sušilových kolejích plocha smíšená obytná C/k3. Plocha je vymezena blokem mezi 
Náměstím Míru, ulicemi Klácelova, Údolní a Lerchova. 
Navrhujete, aby plocha smíšená byla nahrazena plochou veřejné vybavenosti v kombinaci s 
menší plochou komerční vybavenosti. Dále navrhujete omezení prodejní plochy celkově do 
1500 m2, případně 2300 m2. 
Navrhovanou plochu C/k3 nelze zpravidla dále dělit na menší plochy pod výměru 5000 m2. 
Návrh nového územního plánu je zpracován v měřítku 1:10000, tyto drobné plochy by přispěly 
k jeho rozdrobenosti a v konečném důsledku nekoncepčnosti. Nelze z už tak drobné plochy 
vypustit podle Vašeho návrhu areál Sušilových kolejí a zbytek plochy ještě dělit na plochu 
veřejné vybavenosti a komerční vybavenosti. Tyto plochy připouští bydlení jako související 
nebo podmiňující, bydlení, které slouží záměrům hlavního využití. Bydlení tedy jenom jako 
doplňkovou funkci, např. služební byty. 
Pořizovatel i zpracovatel Návrhu ÚPmB se domnívají, že bydlení v dané lokalitě by mělo být 
zastoupeno v rovnováze s ostatními komerčními funkcemi plochy. Tomu nejvíce odpovídá 
plocha smíšená obytná, v které mohou být zastoupeny jak bydlení, tak občanské vybavení 
stejné jak v plochách V a W, služby a nerušící výroba nebo sport. Vaše obavy, že v ploše 
může být navržena tedy pouze nerušící výroba nebo pouze sport lze vyvrátit tím, že parcely v 
lokalitě byly převedeny na město Brno, tudíž statutární město Brno ve spolupráci s městskou 
částí rozhoduje o konkrétním stavebním projektu v dané ploše. 
Omezení prodejní plochy na 1500 m2 není nutné, stejný limit pro maloobchod je stanovený v 
plochách smíšených obytných C. Navýšení nad tento limit je přípustné pouze podmíněně, tedy 
zpravidla vypracováním územní studie, která záměr porovnává se stavem prodejní sítě a 
prodejních ploch v širším okolí.  
  
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Z rozvojové lokality Str-1 požadujete vyjmout Sušilovy koleje a upravit její výškovou úroveň z 
úrovně 3 na úroveň 2. 
Na námitku částečně odpovídá odůvodnění námitky 1. Navrhovanou plochu C/k3 nelze 
zpravidla dále dělit na menší plochy pod výměru 5000 m2. Protože Návrh ÚP je zpracován v 
měřítku 1:10000, došlo by v konečném důsledku k jeho rozdrobenosti a nekoncepčnosti a 
špatné grafické čitelnosti. 
Výšková úroveň 2 má limity 3-10 m, výšková úroveň 3 má limity 6-16 m. Výšková úroveň 2 je 
charakteristická především pro rezidenční nízkopodlažní zástavbu a menší areály, výšková 
úroveň 3 je charakteristická především pro městskou zástavbu, obytná sídliště nebo jejich části 
a areály. Navrhovaná výšková úroveň 3 s limitem do 16 m po římsu nebo atiku odpovídá úrovni 
čtyř až pětipodlažních budov okolní zástavby Náměstí Míru (Cyrilometodějské gymnázium 
Lerchova, Sušilovy koleje). Takováto zástavba vhodně vymezí a ukončí jižní hranu Náměstí 
Míru. Nižší dvoupodlažní zástavba toto zadání nesplní. 
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Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíte, aby rozvojová lokalita byla využita pro "vysokou zástavbu". Zástavba v ploše 
C/k3 může dosahovat úrovně mezi 6-16 m, bude zcela přiměřená okolní zástavbě čtyř až 
pětipodlažních budov na Náměstí Míru a vhodně uzavře jižní hranu náměstí. Výšková úroveň 
2 (3-10 m) tento úkol nesplňuje, je vhodná spíše do lokalit s rodinnými domy (rezidenční 
zástavba). Výšková úroveň 3 je opravdu adekvátní vůči okolní městské zástavbě na Náměstí 
Míru. Kdyby měla zástavba v předmětné ploše být dominantní (např. při pohledech z Kraví 
hory, jak uvádíte) byla by zvolena větší výšková úroveň. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíte s podmínkou, aby zástavba dokončovala (uzavírala) Náměstí Míru a vyžadovala 
demolici Brněnky. 
Náměstí Míru je zatím jasně vymezeno pouze ze dvou stran, na severu kostelem s farou a 
vysokoškolskými kolejemi, rohovým domem na ulici Rudišova, na západě budovou 
Cyrilometodějského gymnázia Lerchova. Na východní straně zůstane otevřené do městské 
zeleně Kraví hory. Jižní část s oploceným rozpadajícím se vojenským areálem na městských 
pozemcích čeká na své zhodnocení a vhodné urbanistické a architektonické řešení. To se jistě 
nedosáhne snižováním výškové úrovně na úroveň k2, které by požadavek uzavření náměstí 
nesplnilo. 
Nová zástavba lokality Str-1 by měla převzít i funkci nákupního střediska, kterým je v 
současnosti přízemní stavba "Brněnka". Ta je dnes součástí plochy veřejného prostranství. 
Stavba je morálně zastaralá, mezi stavby 20. a 30. let minulého století na náměstí vůbec 
nezapadá. Její odstranění by bylo pro vnímání celistvosti náměstí přínosem. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadujete efektivní zapojení veřejnosti do pořizování územní studie (včetně přípravy). 
Pořizování územních studií řeší § 30 Stavebního zákona 183/2006 Sb. O účasti veřejnosti na 
pořizování ÚS se v zákoně nemluví. Pořízení ÚS může iniciovat obec, protože je to uvedeno 
v územně plánovací dokumentaci. Pořizovatel může stanovit, že ten, který chce změnu v 
území realizovat, zajistí zpracování ÚS na vlastní náklady. V žádném z těchto případů není 
povinná účast veřejnosti na jejím zpracování, účast veřejnosti na projednání je však možná. 
ÚS týkající se konkrétně lokality Náměstí Míru se zatím nepřipravuje. 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V případě školy Lerchova se jedná o stabilizovanou plochu veřejné vybavenosti a škola zde 
již stojí. Z toho důvodu není potřebné vymezovat specifikaci pro školství "s", ale postačí obecně 
plocha pro veřejnou vybavenost. 
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Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V aktuálně platném územním plánu je část náměstí Míru situována do návrhové plochy 
městské zeleně, funkční typ plochy parků. V projednaném konceptu územního plánu zde byla 
ve všech třech jeho variantách vymezena plocha veřejného prostranství – O a nový územní 
plán ji takto potvrzuje. Podmínky využití území pro plochy veřejných prostranství pak uvádí, že 
přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití, pokud nenarušuje 
funkčnost veřejného prostranství. Z toho lze odvodit (a také dle kap. 4.4. závazné textové 
části), že veřejně přístupná zeleň je přirozenou přípustnou součástí veřejných prostranství a i 
jiných ploch s rozdílným způsobem využití. V kapitole 4.4. závazné textové části byly na pokyn 
pořizovatele doplněny regulace pro ochranu tohoto typy zeleně integrované do jiných ploch. 
Proto tedy není nezbytně nutné vymezovat v požadované lokalitě stabilizovanou plochu zeleně 
a tím předjímat budoucí podobu tohoto veřejného prostranství. 
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pro dané území byl zpracován aktuální územně plánovací podklad ÚS – Žlutý kopec (EA 
architekti, 2021). Účelem jeho pořízení bylo, že se využije jako podklad pro připravovaný nový 
Územní plán. Pořizovatel tedy udělil pokyn zohlednit v návrhu jeho závěry. Řešení lokality 
prověřené touto studií bylo do návrhu ÚPmB následně promítnuto a tato problematika je zde 
řešena dostatečně. Obecně lze také konstatovat, že veřejná prostranství mohou být obsažena 
ve všech funkčních plochách (aniž by musela být graficky znázorněna), nejen v plochách 
zeleně. 
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Na základě této soutěže byl pořízen adekvátní územně plánovací podklad, územní studie Žlutý 
kopec (EA architekti, 2021), která podrobněji prověřila řešené území. Jejím cílem bylo 
rozpracovat řešení vítězného soutěžního návrhu a navrhnout odpovídající funkční a 
prostorové využití území s ohledem na podmiňující investice. Pořizovatel udělil tedy pokyn 
zohlednit její závěry v daném území, do návrhu ÚPmB bylo tak toto řešení následně 
promítnuto. Připomínky uplatněné mimo proces pořizování ÚPmB nelze zohlednit. 
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadavek je nad rámec územního plánu. Projednání zadání územní studie ani její projednání 
s veřejností stavební zákon neukládá. Je na uvážení pořizovatele, zpracovatele a zástupců 
samosprávy jakým způsobem bude územní studie veřejnosti prezentována.  
 
Námitka č.11 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
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Odůvodnění: 
Pro dané území byl zpracován aktuální územně plánovací podklad ÚS – Žlutý kopec (EA 
architekti, 2021), který tuto lokalitu podrobněji prověřil. Účelem jeho pořízení bylo, že se využije 
jako podklad pro připravovaný nový Územní plán města Brna a v místech, kde bude v souladu 
s funkčním využitím stanoveným platným ÚPmB, může sloužit jako podklad pro rozhodování 
v území. Pořizovatel udělil pokyn zohlednit závěry této studie a rozsah ploch zeleně byl tedy 
do návrhu nového ÚPmB zapracován dle tohoto relevantního podkladu. Námitce se tedy 
nevyhovuje. 
 
Námitka č.12 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Dle pokynu DO MK (20) 
Bývalý vodárenský areál na Žlutém kopci pro potřebu technické vybavenosti – vodárenství 
neslouží, nemá smysl zachovávat zde funkční plochu, jejíž regulativy cílí na aktivní využití 
plochy pro technickou infrastrukturu.  Od dubna 2019 je celý areál (včetně nadzemních a 
podzemních objektů) nemovitou kulturní památkou. Limit památkové ochrany není v UAP SmB 
2016 vyznačen a zpracovatel jej neuvedl v koordinačním výkrese. Navrhl zde rozvojovou 
lokalitu SB-6 s přestavbovou plochu V/a3/n, pro veřejnou vybavenost, areálové struktury s 
výškou do 16 m, přednostně pro zdravotnictví a sociální péči.  
Vycházel také ze změny stávajícího ÚPmB, č. B1/11-II/Z (zařazené mezi změny pořizované 
ve zkráceném procesu s označením 43-) na návrhovou plochu dopravy a návrhovou plochu 
veřejné vybavenosti, ke které dotčený orgán ve svém stanovisku z října 2019 neuplatnil 
žádnou připomínku. 
V lonském červenci proběhlo zpřístupnění prvního z vodojemů pro veřejnost jako technická 
památka, tj. ve smyslu zpřístupněné expozice kulturní památky, která se v územním plánu řadí 
pod veřejnou vybavenost, složku kultura. Ta je zřizována ve veřejném zájmu a je v souladu se 
zájmy památkové péče. Památkový limit vyžaduje stabilizaci území k danému účelu, navržená 
přestavbová plocha neodpovídá nezbytné ochraně areálu nemovité kulturní památky. 
Vymezení stabilizované plochy veřejné vybavenosti bude odpovídat aktuálnímu i 
plánovanému využití nadzemní i podzemní částí technické památky. Případné stavební 
záměry pro zkvalitnění zázemí památky a návštěvníky budou podléhat vždy dotčenému 
orgánu památkové péče. Proto je vhodné pro možné záměry vymezit výškovou úroveň "2" do 
10 m, která odpovídá výškové úrovni v přímo navazující stabilizované ploše bydlení B na ulici 
Tomešova. 
Pořizovatel v rámci dohody s DO navrhuje MK vymezit namísto rozvojové lokality SB-6 s 
přestavbovou plochou V/a3/n stabilizovanou plochu veřejné vybavenosti V/a2. 
 
Námitka č.13 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno místo stabilizované plochy sportu S/o1 na Kraví Hoře vymezit plochu 
městské zeleně – Z nebo plochu sportu vymezit pouze pro oplocený areál koupaliště, hlavní 
hřiště baseballu, areál Drakenu a tenisový areál. V platném ÚPmB byly plochy  vymezené v 
Návrhu ÚPmB jako plochy sportu S/o1 součástí plochy rekreační zeleně-ZR. Některé plochy 
ZR byly v Návrhu nového ÚPmB vymezeny jako plochy městské zeleně, převážně však jako 
plochy sportu s odpovídající strukturou a výškovou úrovní zástavby. Plocha ZR v Návrhu 
ÚPmB z hlediska vymezování ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá více ploše sportu 
S s omezenou strukturou zástavby. V platném ÚPmB byly plochy ZR ve větším rozsahu než 
plochy sportu v Návrhu nového ÚPmB.  
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Návrh nového ÚPmB byl zpracován na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, které 
schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dle 
19.6.2018. V pokynech pro zpracování návrhu ÚPmB  bylo uvedeno: "Řešte Kraví horu dle 
var. I. tj. stávající sportovní areály vymezte jako plochu sportu stavebně omezenou S/o1". 
Pro plochu sportu na Kraví Hoře byla tedy stanovena omezená struktura zástavby tj., že je 
výstavba budov přípustná jen do 10 % rozlohy disponibilního pozemku a zároveň do 10 % 
rozlohy základní plochy. Z výše uvedeného vyplývá, že vymezením plochy sportu s omezenou 
strukturou zástavby nedochází k odklonu od stávajícího ÚPmB. I další koupaliště se svými 
volnými navazujícími plochami (Riviera, Drobného, Zábrdovice) jsou součástí plochy sportu, 
nikoliv plochy zeleně. 
 
Námitka č.14 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Textová část odůvodnění uvádí, že stanoviště chráněných pohledů byla vybrána dle návrhu 
metodiky působení staveb v konceptu. Dle výkresu 5.0 principy uspořádání krajiny (M 1:25000) 
je Kraví hora zařazena do oblasti chráněných pohledů na vedutu města a veduta města a její 
ochrana je daná statutem Městské památkové rezervace a jejího ochranného pásma. Ochrana 
těchto prvků je zajišťována zejména prostorovými regulativy v území určeném k zástavbě. 
Základním kritériem pro jejich výběr byla vedle kvality pohledů na vedutu zejména snadná 
veřejná dostupnost. Pro úplnost uvádíme, že z hlediska ochrany krajinného rázu je příslušným 
orgánem OŽP MMB, který v tomto směru (místa chráněných pohledů) neuplatnil požadavky. 
 
Námitka č.15 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zeleň lze umístit i v ploše pro veřejnou vybavenost V. Pozemek p.č. 823/1, k.ú. Veveří je 
součástí Gymnázia Matyáše Lercha a z toho důvodu je vhodná navržená plocha pro veřejnou 
vybavenost. 
 
Námitka č.16 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh nového ÚP vycházel z varianty I Konceptu a vymezil stabilizovanou plochu i na 
pozemcích parc. č. 1612/2 a 1612/3 k. ú. Stránice.  
MČ Brno-střed uplatnila v dílčí připomínce k Návrhu nového ÚP v červnu 2020 požadavek na 
zachování rozsahu stavení plochy bydlení dle změny B142/15-0/Z (Při severním konci ulice 
Rezkova byla pořízena změna platného ÚPmB č. B142/15-0/Z, kterou se řešila změna 
vymezení rozhraní mezi stavební plochou bydlení a nestavební plochou městské zeleně dle 
skutečného stavu využití pozemku parc. č. 1612/4 k. ú. Stránice spolu s RD Rezkova 54 a 
pozemky parc. č. 1612/2 a 1612/3 zůstaly součástí návrhové plochy městské zeleně). V tomto 
smyslu byla připomínka s MČ dohodnuta. 
Následně -oproti původnímu požadavku- v lednu 2021 MČ Brno-střed uplatnila prostřednictvím 
určeného zastupitele požadavek na ponechání řešení dle projednaného v Návrhu ÚP, tj.  se  
stabilizovanou  stavební  plochou  bydlení  i na parc. č. 1612/2 a 1612/3,  
k. ú. Stránice.  
Stabilizovaná plocha V/v3 na severním konci ulice Barvičova je v místě označeném v námitce 
(na části pozemku parc. č. 1612/19 k. ú. Stránice) svým rozsahem vymezena v kontinuitě s 
platným ÚPmB, stabilizovanou plochou veřejné vybavenosti pro školství (OS). V návrhu 
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nového ÚP nedochází k záboru nestavební plochy Wilsonova lesa pro stavební funkční plochu 
V/v3 a není důvod část tohoto pozemku měnit na nestavební využití pro funkci zeleně. Takové  
využití není vymezeno ani dosavadním platným ÚPmB. 
Z výše uvedených důvodů nebylo ani jednomu z věcných požadavků námitky vyhověno. 
 
Námitka č.17 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Stabilizované plochy, na kterých se nachází objekty pro školství, jsou chráněny právě tím, že 
již stojí a nepředpokládá se změna jejich funkce. Zařazení do obecné plochy pro veřejnou 
vybavenost je z toho důvodu dostačující. 
 
Námitka č.18 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V souvislosti se změnou měřítka hlavního výkresu (z 1:5 000 na 1:10 000) bylo nutné některé 
úzké liniové prvky nebo plochy menší než 2.000 m2 přiřadit do ploch s rozdílným způsobem 
využití z důvodu zobrazitelnosti vyznačených jevů ve výkrese. Z tohoto důvodu byly tyto liniové 
„čáry“ a úzké pruhy podél komunikací přiřazeny do jiných ploch s rozdílným způsobem využití, 
ve kterých je přípustné umístění veřejných prostranství, jejichž součástí jsou mimo jiné i 
stromořadí. Takto byly agregovány vzhledem ke své výměře a koncepci vymezování ploch 
zeleně i některé funkční plochy městské zeleně zobrazené v aktuálně platném územním plánu 
(viz kap. 5.7.1 METODIKA VYMEZOVÁNÍ PLOCH A ROZVOJOVÝCH LOKALIT, textové části 
odůvodnění). 
Zelené linie v platném uzemním plánu (viz výkres Plán využití území např. ul. Barvičova a 
Lerchova) jsou značkou představující liniovou zeleň v uličním prostoru. Krom regulace pro 
reklamní stavby a zařízení v oblastech městských tříd pro ně aktuálně nevyplývá z vyhlášky 
žádná další regulace. Jejich vyznačení je pouze schematické a neslouží jako samostatně 
vymezená stabilizovaná plocha zeleně. Také proto nebyly v novém územním plánu vymezeny. 
Do návrhu nového územního plánu však byly na základě pokynu pořizovatele zapracovány 
regulace cílící na ochranu zeleně integrované v rámci jiných ploch (viz kapitola 4.4. závazné 
textové části). V tomto bodě se tedy námitce částečně vyhovuje. 
 
Námitka č.19 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Jedinečné krajinné a přírodní prostředí patří k nejvýznamnějším hodnotám města Brna, vytváří 
neopakovatelnou atmosféru obrazu města a jejich ochrana je jedním ze základních principů 
rozvoje města. Ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot jakožto "nezastavitelného" 
zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních předpisů a v současném ÚP 
jsou vyjádřeny "zelenými horizonty, klíny a krajinnými komplexy", jsou v Návrhu ÚPmB 
vymezeny v podobě prostorově specifikovaného přírodního zázemí města. Toto přírodní 
zázemí je chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci 
stávajících hodnot. V koncepci ÚP jsou hodnoty krajinného a přírodního prostředí tedy 
předmětné přírodní zázemí členěno na přírodní zázemí v krajině, přírodní zázemí v zástavbě, 
k ochraně jejich konektivity (spojitosti) jsou vymezeny osy propojení přírodního zázemí a dále 
také pohledově významné plochy a chráněné pohledy na vedutu města. Tyto různorodé 
hodnoty jsou prostorově specifikovány tak, aby jejich územní rozsah byl prezentován 
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jednoduchým, přehledným a srozumitelným způsobem (tyto "překryvné a ochranné režimy" 
jsou v Návrhu ÚPmB graficky vyjádřené ve výkrese 5.0 Principy uspořádání krajiny – schéma).  
Z odůvodnění Návrhu ÚPmB je zřejmé, že účelem vymezení výše uvedeného ochranného 
režimu doplňujících podmínek využití území není úplná stavební uzávěra, ale pečlivé a 
racionální vyhodnocení stavebních záměrů ve funkčních plochách „pod překryvem“, pokud 
výstavbu vůbec umožňují, s ohledem na chráněné hodnoty. Nenarušení stanovených 
chráněných hodnot musí prokazovat a dokládat navrhovatel záměru (vypovídající vizualizací, 
zákresem do 3D modelu apod.): zásadní pro možnost posouzení je, aby vizualizace 
zachycovala pohledově přehledně jak kontext nejbližšího okolí, tak širší kontext území, s 
ohledem na cíl ochrany (tj. v případě pohledově významných území ne dílčí výsek tohoto 
území, ale vypovídající celek předmětu ochrany) a umožňovala tak posouzení vlivu na 
předmět ochrany. V případě pochybností může orgán příslušný k vyhodnocení souladu s 
územním plánem postupovat při vyhodnocení pohledových otázek v součinnosti s orgánem 
ochrany přírody a krajiny (na bázi součinnosti dle správního řádu). 
Koncepce uspořádání krajiny působí v souladu s urbanistickou koncepcí města a umožňuje 
jeho harmonický rozvoj. Na území celého města jsou chráněny existující ekologicky stabilní 
plochy, zejména vodní plochy a toky, lesy a plochy krajinné zeleně. Plochy přírodního zázemí 
v krajině a v zástavbě jsou vymezeny za účelem ochrany území před nepřiměřeným stavebním 
rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. Koncepce rozvoje území města je 
zaměřena i na posílení a využívání řek za účelem zajištění kontinuity přírodních a krajinných 
hodnot ve vazbě na přirozené linie řek Svratky a Svitavy. 
Na základě uvedeného je zřejmé, že ochrana předmětných hodnot je v Návrhu ÚPmB 
zajištěna, oproti platnému ÚPmB sice novým, ale účelným koncepčním řešením, které není 
odůvodněné měnit. 
 
Námitka č.20 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel namítá přílišnou flexibilitu, neurčitost a obecnost ÚP, proto Návrh neplní cíle a úkoly 
územního plánování. 
Je třeba zmínit, že požadavek na větší flexibilitu a důraz na koncepční charakter ÚP jsou 
zakotveny v Zadání i v Pokynech pro zpracování Návrhu ÚP. Tímto směrem se koncipují v 
současnosti ÚP větších obcí (od velikosti krajského města), protože v podobném městském 
prostředí dochází mnohem dynamičtěji k prostorovým změnám. Cílem současných moderních 
ÚP je tyto změny podporovat a současně chránit veřejný zájem. Proto nový Územní plán města 
Brna není tzv. doslovný, jeho použití musí být nutně podpořeno schopností kvalifikovaného 
odborného úsudku příslušných orgánů státní správy při uplatnění všech úrovní regulačních 
podmínek stanovených v Návrhu  ÚP.  
Návrh ÚP jako celek, včetně příloh (zde zejména komplexní posouzení VVURU), splňuje 
všechny cíle a úkoly územního plánování dle platné legislativy. Námitka v tomto bodě opakuje 
věcný obsah námitky uplatněný již v bodě 4) tohoto podání, proto odkazujeme na podrobné 
odůvodnění navržených regulativů ÚP uvedené k totožné problematice v bodě 4). 
 
Námitka č.21 
Výrok: 
Námitce nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Princip flexibility nového ÚP je podstatou jeho věcného řešení jako celku, včetně způsobu 
stanovené regulace (tj. podmínek využití území funkčních ploch). Nelze z něj, jako 
provázaného celku, vybírat plochy dle funkce (zde rezidenční bydlení) a významu (plochy 
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stabilizované), pro které by obecně pojatá flexibilita měla být bez zjevného důvodu nastavená 
omezeně.  
Obecné podmínky využití území (v námitce poukazováno na nepřípustnost záměrů, možnost 
realizace staveb a zařízení dopravní infrastruktury) jsou definovány a stanoveny pro všechny 
vymezované typy ploch s rozdílným způsobem využití jednotně, viz textová část ÚP, kap. 6.2.  
Není ale zájmem přímo parkovací plochy v rezidenčních plochách vyloučit, pokud mají sloužit 
např. k doplnění deficitů daného území a bezprostředně jejich potřeba s danou funkční plochou 
souvisí. Jeho nepřípustnost v případě jeho nepřiměřenosti, či v případě, že odporuje 
charakteru - viz úvodní obecná podmínka v kap. 6.2. 
Uplatňování a aplikace obecných podmínek využití území jsou podrobně popsány a vysvětleny 
v textové části Odůvodnění v kap. 5.10.4. 
Podrobné zdůvodnění podmínek využití stanovených pro plochy bydlení a přístup k 
posuzování záměrů vč. záměrů spadajících do podmíněné přípustnosti jsou uvedeny v kap. 
5.10.6.3., odstavci Plochy bydlení - B. Následující odstavec se pak věnuje plochám smíšeným 
obytným - C.  
Charakteristika ploch stabilizovaných a způsob jejich využití včetně změn využití je stanoven 
v odst. 3.3.1. U ploch stabilizovaných, pro které jsou stanoveny prostorové regulace, je další 
regulace stanovena např. v kap. 6.4.2., odstavci věnovanému specifikaci výškové regulace ve 
stabilizovaných plochách. V textové části Odůvodnění se bližšímu výkladu podmínek využití 
věnují kap. 5.10.2.1. Stabilizované plochy a příslušná část kap. 5.6. Specifikace výškové 
úrovně zástavby.  
Blíže je důvod flexibility nového ÚP popsán v textové části Odůvodnění v kap. 5.10.6.2. 
Základní přístup při tvorbě podmínek ploch […….].a přístup k posuzování záměrů v plochách 
bydlení byl popsán v rámci kap. 5.10.6.3.Jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití, 
včetně možného případu nepřípustného využití. (Upřesňujeme, že v Návrhu ÚP 
projednávaném v červnu 2020 se jednalo o kapitoly 5.10.5.2 a 5.10.5.3.) 
ÚP je základním rámcem pro využití území a není v jeho obsahové náplni předjímat všechny 
možné případy konkrétního stavebního využití. Nepřiměřenost záměru proto musí být 
posuzována jednotlivě, narušení a zhoršení podmínek pro využívání sousedních nemovitostí 
je problematika, která přísluší územnímu řízení.  
  
Námitka č.22 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V námitce je vyslovena obava, aby záměry v území při aplikaci nového ÚPmB nebyly 
posuzovány „solitérně“ v rámci jednoho bloku či jedné plochy RZV. 
Posouzení záměrů v území je vysvětleno v kap. 5.10.2 textu Odůvodnění. Odborně způsobilý 
správní orgán si na základě kvalifikovaného úsudku pro konkrétní záměr vymezí dotčené 
území, které může být záměrem ovlivněno. Při posouzení záměru aplikuje všechny úrovně 
závazné regulace. Příkladně u výškových staveb v pohledových výsečích z míst pohledů na 
vedutu města je kromě obecných podmínek pro využití dotčené plochy RZV také třeba 
posoudit, jak konkrétní urbanistickou situaci a soulad záměru s charakterem území, tak jeho 
působení na vedutu města. Na základě výše uvedeného je zřejmé, že námitce je v návrhu 
nového ÚPmB částečně vyhověno. 
 
Námitka č.23 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno u záměrů, kde je limitním normativem prodejní plocha, stanovit 
v Návrhu ÚPmB také regulativ max. přípustné celkové plochy a parkovacích ploch.  
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Rozsah prodejních ploch v Návrhu ÚPmB je stanoven podle odborného úsudku zpracovatele, 
který vycházel z aktuálních podkladů a průzkumů maloobchodu na území Brna, problematika 
stanovení limitů pro objekty maloobchodu je podrobně vysvětlena v kap. 5.10.6.1 textu 
Odůvodnění. Prodejní plocha, dle zjištění zpracovatele, tvoří naprosto většinovou plochu, 
odborným odhadem dle průzkumu činí cca 80 % celkové výměry objektu (nezvětšuje tedy 
objekt oproti citovanému ustanovení podstatným způsobem), proto byla zvolena jako limitní 
parametr pro účely regulace v Návrhu ÚPmB. Rozsah parkovacích stání vždy vychází ze 
skutečné kapacity prodejní plochy posuzovaného záměru a musí splňovat platné právní 
předpisy. ÚP jako základní koncepční dokument nastavuje v rezidenčních a smíšených 
obytných plochách základní limity pro celé Brno, přípustnost jednotlivých záměrů pak je nutné 
posoudit podle konkrétních parametrů záměru a charakteru přilehlého území, ve kterém je 
umisťován. Z výše uvedených důvodů nelze požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.24 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno vložit do textu Výroku striktně omezující text u staveb, které 
neodpovídají hlavnímu a přípustnému využití plochy RZV, dále je požadováno omezit dočasné 
stavby jako zcela výjimečné. 
V textu Odůvodnění v kap. 5.10.4 je vysvětlena aplikace regulativů ÚP v případech, kdy 
způsob využití dosavadních staveb a zařízení (popř. způsob využití území), legálně 
umístěných nebo povolených ke dni účinnosti tohoto územního plánu neodpovídají hlavnímu, 
přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití základní plochy. Postup v textu Návrhu 
vychází ze zkušenosti s aplikací platného ÚPmB. Je třeba zdůraznit, že musí jít o stavby 
legálně umístěné a povolené, které splní stanovené doplňující podmínky, předně neznemožní 
stanovené hlavní využití v ploše a jejich rozsah nebude nepřiměřený dosavadnímu způsobu 
využití. Z pohledu pořizovatele jsou nastavené podmínky dostačující, přípustnost a 
přiměřenost jednotlivých záměrů pak je nutné posoudit v následném řízení podle konkrétních 
parametrů záměru a charakteru přilehlého území, ve kterém je umisťován.  
Dočasné stavby mají charakter spíše mimořádný, proto je pro ně stanovena řada podmínek a 
časová omezenost. Délku dočasnosti je třeba regulovat, k čemuž slouží citované ustanovení, 
které stanovuje, že doba existence dočasné stavby má reflektovat předpokládanou dobu, kdy 
budou zrealizovány stavby s funkcí dle ÚPmB. Striktně omezit dočasné stavby je v určitých 
reálných případech nedůvodné, příkladně stávající využití jednotlivých objektů v areálech 
určených k přestavbě, u kterých není prozatím (i po desetiletí) vybudována podmiňující 
městská infrastruktura pro budoucí masivní rozvoj (např. kmenová stoka, nebo připojení na 
trasu VMO). Z výše uvedených důvodů nelze požadavek zohlednit 
 
Námitka č.25 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel navrhuje pro všechny plochy RZV - přípustné a podmíněně přípustné využití striktně 
limitovat do 30% rozsahu pozemků, navrhuje další přísné regulace. 
Zavádění předurčených limitů celoplošně, bez přihlédnutí k poměrům v dotčené lokalitě, by 
bylo blokační zejména u velmi malých rozvojových ploch, které umožní výstavbu pouze 
jednoho nebo dvou záměrů. Obecně to odporuje celkové koncepci Návrhu ÚP a požadavku 
na větší flexibilitu regulací, aby drobné nekonfliktní záměry neztěžovaly administrativu města 
požadavky na změny ÚP. Pro rozvojové lokality jsou karty lokalit v ÚP dalším nástrojem pro 
podrobnější regulaci využití území. Cílem současných moderních ÚP je podporovat mísení 
funkcí v území a současně chránit veřejný zájem. Proto nový Územní plán města Brna není 
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tzv. doslovný, jeho použití musí být nutně podpořeno schopností velmi kvalifikovaného 
odborného úsudku příslušných orgánů státní správy a efektivností procesu povolování záměrů 
(včetně přezkumu sporných rozhodnutí).  
 
Námitka č.26 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je vysloven nesouhlas s použitím pojmu „metropolitní charakter“ ve stabilizovaných 
plochách jako základního výkladového pravidla. 
V upraveném Návrhu pro opakované veřejné projednání, ke kterému je nyní uplatněna tato 
námitka je již připomínkovaná část textu Výroku v kap.6.3.2 na základě konzultací s MČ 
přeformulována do podoby "Podpůrné výkladové pravidlo v případě pochybností při 
vyhodnocení jednotlivých záměrů je přihlížení k metropolitnímu charakteru regulovaného 
územního samosprávného celku, s přirozeným zohledněním specifik konkrétní části daného 
území." Toto „podpůrné“ pravidlo tedy již není určující pro posouzení záměrů v navazujících 
řízeních a nemůže samo o sobě být jediným kritériem pro posouzení přípustnosti, nebo 
podmíněné přípustnosti posuzovaného záměru. Návrh ÚPmB stanoví v textu Výroku rovněž 
obecné podmínky, které musí být při vyhodnocení přípustnosti konkrétního záměru 
posouzeny. Z uvedených pravidel je třeba zdůraznit zejména obecnou nepřípustnost záměrů 
na změnu v území, které by jinak byly v území přípustné, „pokud počtem staveb, kapacitou, 
polohou, stavebním objemem, rozlohou, typem nebo účelem odporují charakteru území“. Při 
korektní aplikaci této obecné podmínky, je riziko obcházení regulativů ÚP eliminováno a další 
přehodnocování pojmu „metropolitní charakter“ se jeví z pohledu pořizovatele jako 
nadbytečné. Na základě výše uvedeného nelze požadavku vyhovět. 
 
Námitka č.27 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V námitce je vysloven požadavek, aby hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití bylo 
při posuzování záměru vyhodnocováno i s ohledem na širší oblast. Dále je požadován pás 
izolační zeleně na rozhraní ploch nerezidenčních v kontaktu s plochou rezidenční. 
Odborně způsobilý správní orgán si na základě vlastního kvalifikovaného úsudku pro konkrétní 
záměr vymezí dotčené území, které může být záměrem ovlivněno. Při posouzení záměru 
aplikuje všechny úrovně závazné regulace. Posouzení záměrů v území je vysvětleno v kap. 
5.10.2 textu Odůvodnění. 
Požadavky k minimalizaci nepříznivých vlivů na životní prostředí jsou obsaženy zejména v 
SEA vyhodnocení. Pro rozvojové plochy je pro navazující řízení při zastavování ploch z 
hlediska ovzduší a klimatu doporučováno maximalizovat podíl vzrostlé zeleně v rámci 
průmyslových areálů, plochy komerční vybavenosti a plochy výroby oddělit od sousedících 
ploch bydlení pásem vzrostlé zeleně atd. Doporučená opatření se týkají navazujících řízení při 
zastavování vymezených ploch a koridorů konkrétními záměry. Vzhledem k jejich charakteru 
je není možné zapracovat přímo do územního plánu, neboť dle ustanovení § 43 odst. 3 
stavebního zákona, územní plán ani vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí 
obsahovat podrobnosti náležející svým obsahem regulačnímu plánu nebo územním 
rozhodnutím. Na základě výše uvedeného je zřejmé, že námitce je v návrhu nového ÚPmB 
částečně vyhověno. 
 
Námitka č.28 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
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Odůvodnění: 
Podatel v námitce požaduje "nezmenšitelnost" hranic ploch, navrhuje omezit možnost 
zpřesňování hranic základních ploch, každá úprava hranice by musela projít změnou ÚP. 
Je třeba vzít v úvahu, že Územní plán je základním koncepčním dokumentem a hranice 
funkčních ploch jsou vykresleny v jeho grafické části v přiměřené "koncepční" podrobnosti. Při 
aplikaci hlavního výkresu v měřítku M 1 : 10 000 by se posun hranice základních ploch do 10m 
v reálném území projevil v grafice hlavního výkresu posunem o 1mm, což je podrobnost téměř 
nepostižitelná, pokud vezmeme v úvahu, že se v grafice ÚPmB na rozhraní funkčních ploch 
objevují další grafické linie silné 0,5 -1mm (například hranice rozvojových lokalit, hranice ÚSES 
atd.) Takové nepostižitelné úpravy hranic funkčních ploch by bylo absurdní řešit procesem 
změny ÚP. 
V textu Závazné části Návrhu ÚPmB v kap. 6.2.2. je jako přípustná uvedena úprava průběhu 
hranic základních ploch podle podrobnější dokumentace (ÚPP, RP, DÚR), která současně 
bude respektovat smysl a účel vymezených územních řešení, splňuje požadavek na 
vyváženost funkcí a zachová funkčnost systému - tyto požadavky logicky předpokládají, že při 
podrobnějším řešení územní koncepce lze najít v území efektivnější a vhodnější průběh hranic 
základních ploch a toto vhodnější řešení lze přímo aplikovat na podrobně prověřený záměr. 
Je zřejmé, že v procesu pořízení podrobnějšího podkladu DÚR, RP, ÚS budou mít vlastnící 
sousedních nemovitostí prostor k námitkám sporných řešení. Přiměřenost a efektivita 
jednotlivé úpravy hranic základních ploch musí být pořizovatelem srozumitelně odůvodněna a 
jednoduše přezkoumatelná. 
Vzhledem k měřítku podrobnosti grafické části Výroku a koncepčnímu charakteru ÚP je třeba 
akceptovat, že není možné předem na celé území města nastavit paušální rozměrový limit pro 
"nezmenšitelné" hranice základních ploch. Tyto hranice musí být vždy výsledkem dohody v 
území. 
 
Námitka č.29 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podmínky využití (regulativy) dané funkční plochy obecně v územním plánu platí pro každou 
takovou funkční plochu s rozdílným způsobem využití a nelze je rozlišovat dle specifikace 
prostorového využití (týká se nejen ploch bydlení, ale všech vymezovaných ploch s 
prostorovými specifikacemi). Nový ÚP má pouze jednu funkční plochu pro bydlení "B", má pro 
ni jednotné podmínky využití plochy (regulativy).  (Je to rozdíl oproti stávajícímu platného 
ÚPmB, kde regulativy byly odlišeny dle různých funkční typů ploch bydlení). Nelze požadovat 
odlišné regulativy pro jednu plochu s ohledem na specifikaci charakteru zástavby, zde 
podatelem požadováno pro strukturu "r".  
Zpracovatel požadavky na zastoupení vybavenosti maloobchodního prodeje podrobně 
analyzoval dle stavu využití území a došel k závěru, že maloobchodní provozovny do 1500 m2 
prodejní plochy jsou v plochách B optimální pro zajištění kvalitních služeb obyvatelům. Takto 
byl předmětný regulativ v červnu 2020 projednáván. Pořizovatel na základě svého pokynu 
požadoval, aby zpracovateli doplnil do následujícího projednání v textové části Odůvodnění 
zdůvodnění navržené výměře prodejních ploch v plochách bydlení a vysvětlil to spolu s 
úvahou, proč není vhodné pro tato maloobchodní zařízení obvykle vymezit samostatnou 
funkční plochu. 
Na základě výsledků projednání zpracovatel přistoupil ke snížení výměry prodejních ploch a 
pro 1. opakované veřejné projednání návrh ÚP přípustné využití v plochách B v kap. 6.3.3.1 
upravil na 1.000 m2. Doplněn k tomu byl i text v Odůvodnění, v kap. 5.10.6.1, v odstavci u 
druhé odrážky, a v kap. 5.10.6.3., v odstavci Plochy bydlení - B, kde problematiku popisuje dle 
závěrů svých zjištění.  
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Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou přípustného zastoupení 
prodejních ploch v ploše B znovu zabýval a −z pozice odborného garanta správnosti řešení− 
návrh ÚP upravil. Další omezení prodejní plochy není s ohledem na zpracovatelem uvedené 
zjištění (šetření provedená zpracovatelem) důvodné. 
Využití ploch bydlení B z povahy svého hlavního využití není určeno pro výrobu a skladování, 
podmíněně přípustná je pouze nerušící výroba, tj. drobné provozovny, které neovlivňují kvaltu 
prostředí a pohodu bydlení. Sousloví "využití pro výrobu a skladování" je v regulativu uvedeno 
v rámci nepřípustného využití, jako příkladný výčet využití, které obvykle neprokazuje 
podmínky přípustného využit. Přesto jej lze podmíněně připustit, na základě posouzení jeho 
charakteru a kapacitu, a to s ohledem na cílenou flexibilitu nového ÚP. Bližší výklad k 
posuzování takových možných záměrů při aplikační praxi vč. odkazu na relevantní judikaturu 
jsou popsány v textové části Odůvodnění, kap. 5.10.6.3, v odstavci k Ploše bydlení - B.  
Stavební čáry nejsou regulativem, který přísluší dokumentaci, kterou je územní plán, nýbrž 
plánu regulačnímu. Pojem je použit pro popis charakteru dané struktury zástavby, nelze však 
v ÚP stavební čáry regulovat. 
 
Námitka č.30 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Výkladem posuzování podmíněné přípustnosti záměrů v plochách bydlení se zpracovatel 
zabýval (v Návrhu ÚP z června 2020) v textové části Odůvodnění, kap. 5.10.5.3, odstavci 
Plochy bydlení - B. "Přípustná míra" u ploch bydlení kromě kvality prostředí sleduje i 
nenarušení pohody bydlení. Byť platná legislativa tyto pojmy používá ve vyhl. č. 501/2006 Sb., 
v platném znění, nezabývá s jejich definicí. Zpracovatel se bližším vysvětlením ve vztahu k 
přípustné míře nezabýval z důvodu, že pojem je předmětem judikátu Nejvyššího správního 
soudu z roku 2006 a tudíž lze odkazovat pro rozsah a objektivitu posouzení záměrů v plochách 
B na tento výklad.   
S ohledem na potřebu zajištění požadavků uvedených ve vyhl. 501/2006, v platném znění, §4 
odst. 2, je žádoucí ve výše uvedeném odstavci u podmíněné přípustnosti i nepřípustnosti 
zabývat více smyslem pojmů "přípustná míra" a "kapacita neúměrná charakteru území" 
použitých v textové části Výroku kap. 6.3.3.1 u ploch bydlení. Proto dal pořizovatel pokyn na 
jejich bližší vysvětlení ve vztahu k posuzování záměrů v textu Odůvodnění.  
Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou doplnění textu odůvodnění 
zabýval a −z pozice odborného garanta správnosti řešení− doplnil do textové části 
Odůvodnění, kap. 5.10.6.3. do odstavce Plochy bydlení - B výklad k posuzování přípustné 
míry u podmíněně přípustných možných záměrů při aplikační praxi vč. odkazu na relevantní 
judikaturu. (Původní kap. 5.10.5.3. je nově označena kap. 5.10.6.3.) 
Ve výsledku bylo námitce částečně vyhověno. 
 
Námitka č.31 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Na základě výsledků projednání Návrhu ÚP z června 2020, kdy byla k problematice zeleně ve 
městě (včetně regulace zastoupení zeleně ve stavebních plochách) doručena řada námitek a 
připomínek, se pořizovatel, zpracovatel i zástupce samosprávy města (určený zastupitel) 
věnovali způsobu úpravy řešení zeleně a příslušných podmínek využití ploch tak, aby 
naplňovaly nejen zájmy města, ale reflektovaly i zájmy široké veřejnosti formulované v 
námitkách a připomínkách, Zpracovatel proto pro 1. opakované veřejné projednání upravil 
Návrh ÚP v této věci, zejména šlo o úpravu textové části ÚP a doplnění textové části 
Odůvodnění.  
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Výsledkem u ploch bydlení (B) je, že zůstane regulativ pro 30% zastoupení zeleně s tím, že 
může jít o zeleň na rostlém terénu i o intenzivní zeleň na konstrukci stavby, dodržena však 
musí být možnost realizace stromového patra ve stanovaném rozsahu.  
Výlukový regulativ je u ploch bydlení uveden pro strukturu "k" kompaktní, u které základní 30% 
požadavek nebude nutné vždy u jednotlivých záměrů splnit, tím ani v celé ploše dodržet;  
Zpracovatel nového ÚP provedl revizi stávajících struktur bydlení s výsledkem, že skutečně u 
kompaktních struktur není takto vysoké % zastoupení zeleně dosaženo, a proto je nezbytné 
regulativ nastavit tak, aby reflektovat i stávající stav v plochách bydlení kompaktního 
(blokového) charakteru zástavby). Blíže ke zhodnocení a vysvětlení problematiky zpracovatel 
uvádí v textové části Odůvodnění v kap. 5.10.6.3 v textu odstavce Plochy bydlení - B, který je 
doplněn i mapovými schématy.   
Zpracovatel se problematikou zastoupení zeleně v plochách B zabýval a −z pozice odborného 
garanta správnosti řešení− nestanovil požadavek výhradně na zeleň rostlém terénu, připustil i 
alternativní řešení v podobě adaptačních opatření. 
Ve výsledku nebylo námitce vyhověno. 
 
Námitka č.32 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
U stabilizovaných ploch budou záměry na změny staveb v území, tj. "dostavby" ve smyslu 
Pojmu uvedeného na začátku textové části ÚP, vždy posuzovány dle stanovené prostorové 
specifikace v rámci dané plochy. Tím není dotčeno, že je vždy sledován převažující charakter 
zástavby v ploše a zjevné excesivní stavby jsou hodnoceny jako nepřiměřené. Výšková úroveň 
u struktur "r2" v plochách bydlení, tj. dané rozmezí 3-10 m hlavní římsy. umožňuje zástavbu 
jak o 1 nadzemní podlažní, tak do úrovně 10 m hlavní římsy. Na úrovni územního plánu (ÚP) 
nejde u prostorové regulace stanovit podrobnost a obsah, který přísluší plánu regulačnímu 
(RP). RP může závazně stanovit i podlažnost, tvar zastřešení. V ÚP lze v rámci stanovených 
rozmezí výšky realizovat (dostavovat/stavebně upravovat) objekty do různých výšek, 
sledována je celková hladina zástavby ve funkční ploše. Tím nejsou dotčeny případné zájmy 
památkové péče; věcně příslušné dotčené orgány mohou na základě svých speciálních 
zákonů záměry na dostavby a jejich prostorové řešení omezit.  
Při stavebních úpravách RD platí legislativní definice stavby "rodinný dům" dle prováděcího 
předpisu stavebního zákona. Vyjádření sousedních vlastníků a dalších dotčených subjektů ke 
stavebním záměrům příslušní procesu územního řízení, nelze požadované doplnění regulativu 
promítat do ÚP. 
Požadovanou větu k podrobné výškové regulaci nelze doplnit do ÚP z obsahové podstaty této 
územně plánovací dokumentace. 
 
Námitka č.33 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Konstatujete, že Návrh ÚPmB nijak negarantuje, že v ploše smíšené obytné (C) budou 
umístěny i byty, čímž Návrh ÚPmB nijak nezamezuje tomu, aby celá plocha byla vyplněna jen 
výrobním nebo sportovním využitím. Požadujete, aby to bylo napraveno. 
Plochy smíšené obytné (C) 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. Územní plán v uvedených 
plochách připouští využití různého druhu, bez předjímání konkrétního určení či stanovování 
poměrů jednotlivého využití, neboť není žádoucí omezování přirozeného vývoje v území. Proto 
obecný regulativ ploch C nestanovuje ani povinné zastoupení bydlení. Pouze v některých 
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konkrétních případech může být v kartách lokalit stanoveno např. povinné zastoupení bydlení, 
aby plochy nepřecházely do monofunkčního využití ploch (např. sportovního, výrobního či 
komerčního využití). 
V případě pozemků, které jsou vymezeny jako plochy smíšené obytné (C), a které jsou v 
majetku statutárního města Brna, lze využití těchto ploch snadno regulovat tak, aby jejich 
využití vyhovovalo záměrům v území a aby bylo v souladu se záměry města a městské části. 
Tím by mělo být zajištěno, že nebude navržena a realizována ploch C s monofunkčním 
využitím bez bydlení (např. pouze lehká výroba nebo sportovní využití) tam, kde to není 
žádoucí. 
 
Námitka č.34 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Požadujete doplnit "Pokud má plocha rozlohu méně než 5500 m2, připouští se občanské 
vybavení komerční (a to všechna takováto využití dohromady, bez ohledu na vlastníka) pouze 
s prodejní plochou do 35 % rozlohy celkové plochy a spolu s navazujícími stavbami a 
zařízeními (kupř. parkoviště) nesmí přesáhnout více jak 60 % rozlohy celkové plochy." Či jinou 
striktnější úpravu. 
Není jasné, jestli tento text míníte doplnit do regulativů jako obecné pravidlo pro celý Návrh 
ÚPmB, nebo máte na mysli pouze návrhovou plochu Str-1 na Náměstí Míru. Není jasné, jak 
jste dospěl k číselným hodnotám, které by měly regulativ utvářet a omezovat menší plochy jak 
5500 m2 ve vymezení komerčních ploch. (35 % rozlohy celkové plochy, 60 % rozlohy celkové 
plochy s navazujícími stavbami a zařízeními) 
Pokud platný ÚP nebo Návrh nového ÚP nějaká číselná omezení obsahuje, je to vždy na 
základě dlouhodobých zkušeností v regulaci ploch nebo na základě studií, které při terénní 
práci dané území prověří. Váš návrh předložená čísla nijak nezdůvodňuje a mohl by být 
nahrazen regulativem s čísly jinými, jinak řečeno jakýmikoliv. 
Dělit plochu komerční vybavenosti menší jak 5500 m2, dle Vašeho návrhu, na další ještě 
drobnější plochy, je v Návrhu ÚPmB v měřítku 1:10000 nepřípustné. Došlo by k jeho 
rozdrobení na malé nepřehledné části a ztrátě grafické čitelnosti celého díla. 
 
Námitka č.35 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Přejete si doplnit do podmíněně přípustného využití: "bude prokázána přijatelná míra zátěže v 
lokalitě a jejím okolí vyvolaná dopravou, negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání 
plochy hlavního účelu využití a jejího okolí,- více než zanedbatelně nesníží kvalitu bydlení v 
dotčeném okolí a sousedních základních plochách a nebude zdrojem narušení pohody a 
kvality prostředí." 
Podatel požaduje změnu navržené regulace uvedené ve výrokové části textu Návrhu nového 
ÚPmB. K předmětnému doplnění další podmínky sloužící jako omezení možné další budoucí 
výstavby v plochách C lze konstatovat, že navržená podmínka je ztěží aplikovatelná orgánem 
územního plánování a rozvoje, a to zejména s ohledem na skutečnost, že by po případném 
doplnění byla en bloc regulativem pro všechny plochy C vymezené ve městě Brně. Plochy C 
jsou ve smyslu stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů vymezovány tak, kde je nižší 
kvalita prostředí a pohoda bydlení, oproti lokalitám, kde se vymezují plochy pro bydlení a s 
ohledem na metropolitní charakter města Brna, ve kterém je obecně vyšší míra dopravní 
zátěže by mohla podmínka takto striktně formulovaná znamenat mnohdy de facto stavební 
uzávěru zejména tam, kde jsou vymezeny plochy C u komunikací. Současně pořizovatel 
nepovažuje za vhodné, aby byly jednotlivé regulativy, případně, takto ad hoc upravovány, a to 
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bez logické vazby na formulaci regulativů jako celku, které byly navrženy odborně způsobilou 
osobou, která při jejich formulaci vždy zvažovala, zda formulace podmínek vytvoří podmínky 
pro vhodnou míru omezení budoucí výstavby na straně jedné a současně nezamezí realizaci 
záměrů, které jsou v území žádoucí. Navržená regulace podatelem není souladná se smyslem 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, protože by v mnoha případech zcela 
zamezila rozvoji území, nevytváří podmínky pro předvídatelný rozvoj území skrze 
srozumitelnou a vhodnou aplikaci regulativů a naopak vytváří podmínky pro potencionální 
blokaci území a možných budoucích pozitivních záměrů tam, kde je již nyní vyšší míra 
dopravní zátěže. Regulativ by teoreticky mohl být aplikován předvídatelně maximálně ve 
vybraných plochách, ale tam by bylo pak lépe jej uvést do konkrétní karty lokality, což není 
podatelem navrženo, ale jako všeobecný regulativ je nevhodný. Navíc lze doplnit, že 
vymezené velké rozvojové lokality (např. jih Brna) mnohdy opravdu změní charakter území  a  
může dojít k ovlivnění  kvality prostředí, jestliže dojde k navýšení počtu nových obyvatel a s 
tím spojených zaměstnanců v území o tisíce osob. Rovněž může být v některých konkrétních 
případech ovlivněna pohoda bydlení s ohledem na výše uvedené, ale to nelze nyní, na úrovni 
koncepčního rozvojového dokumentu predikovat, zda dojde k ovlivnění pozitivnímu či 
negativnímu, tím méně, zda dojde k „více než zanedbatelnému“. Konkrétní posouzení všech 
jevů, přínosů a rizik v území bude posuzováno v navazujících povolovacích řízení, přičemž 
Návrh nového ÚPmB již nyní obsahuje regulativy, které předejdou excesům, a proto lze 
závěrem konstatovat, že regulace v Návrhu nového ÚPmB byla jako smysluplný a vzájemně 
provázaný celek vytvořena se zvážením aspektu její budoucí realizace navržena osobou/ami 
odborně způsobilými se zvážením všech rizik a přínosů a navržené doplnění regulativů by 
vytvořilo nesourodý, těžko aplikovatelný prvek, který by mohl nepřiměřeně blokovat rozvoj 
území, ve kterých je rozvoj potřebný, regulativ odporuje smyslu stavebního zákona a jeho 
prováděcích předpisů, a proto jej nelze akceptovat. Námitce se nevyhovuje.   
 
Námitka č.36 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB počítá s různou kombinací hlavního, přípustného a podmíněně přípustného 
využití ploch s rozdílným způsobem využití. Nepřijatelné a s daným způsobem využití daného 
území neslučitelné využití stanovuje návrh ÚPmB v nepřípustném využití funkčních ploch, kde 
jde o funkce, které do území nepatří z různých hledisek, např. urbanistických a funkčních nebo 
z důvodu vysoké nepatřičné intenzity využití území nebo jeho okolí. Dále obecné podmínky 
využití území chrání před narušením charakteru území nad přípustnou míru, pokud dojde k 
situaci, že doplňující nebo základní podmínky využití území (tedy regulace plochy s rozdílným 
způsobem využití) nezachytí nežádoucí prvek v území. Doplnění přípustného využití u plochy 
sportu S o podmínky: "negativně neovlivní vhodné prostorové uspořádání plochy hlavního 
účelu využití a dopravní zátěž okolí a všechna přípustná využití nepřesáhnou dohromady více 
jal 20 % plochy hlavního využití", je nadbytečné. Jednalo by se tak o jiné vyjádření již jinak 
stanovených podmínek. Zamezení nevhodného umístění přípustného využití a počet staveb 
je ošetřeno obecnými podmínkami využití území, neboť záměr je nepřípustný, jestliže počtem 
staveb, kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou, typem nebo účelem odporuje 
charakteru území. Co se týče stanovení minimálního rozsahu zeleně 25 % z celé plochy, má 
pořizovatel za to, že stanovení procentuálního zastoupení zeleně by mohlo být příliš limitující 
pro záměry hlavního a přípustného využití. ÚPmB omezuje rozšiřování zastavěného území do 
ploch přírodního zázemí a směřuje ke kompaktnímu městu (městu krátkých vzdáleností), kde 
by stanovení minimálního plošného zastoupení pro tak různorodou funkci jako jsou plochy 
sportu zužovalo využitelnost těchto ploch. ÚPmB vytváří územní podmínky pro vhodné 
uspořádání a mísení funkcí, které je charakteristické pro vyvážený rozvoj a efektivní využití 
infrastruktury. Z uvedených důvodů je nežádoucí, aby ÚPmB dále omezoval nastavenou 
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flexibilitu využití území. Rozsah zastavění je dán také strukturou zástavby s ohledem na 
umístění dané lokality. Např. na Kraví Hoře je struktura zástavby omezená, tzn. že výstavba 
budov je přípustná do 10 % rozlohy disponibilního pozemku a zároveň do 10 % rozlohy 
základní plochy.  
 
Námitka č.37 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Dle závazné textové části (kap. 6.3.3.11) je hlavní využití ploch veřejných prostranství je pro 
veřejná prostranství a zpřístupnění a obsluhu ploch dopravní a technickou infrastrukturou za 
současného umožnění průchodu a pohybu obyvatel, případně jejich shromažďování. Je třeba 
rozlišovat pojem veřejná prostranství ve smyslu zákona o obcích (§ 34 zákon č. 128/2000 Sb.), 
kdy jsou parky jako významné územní celky veřejné zeleně jejich součástí a pojem plochy 
veřejných prostranství. Ty mnohdy nejsou samostatnými izolovanými plochami o určité 
výměře, ale znázorňují celé ulice a systémy. Povinnost povinného minimálního plošného 
procentuálního zastoupení zeleně se tedy jeví jako neaplikovatelná. Z toho důvodu není 
žádoucí tento požadavek uplatňovat v rámci ploch veřejných prostranství. 
Ve veřejných prostranstvích jsou prvky modrozelené infrastruktury podporovány a návrh 
nového územního plánu vytváří pro jejích realizaci podmínky. Definice zní, že: modrozelenou 
infrastrukturou je environmentální urbánní infrastruktura složená z vegetačních prvků a prvků 
městského systému odvodnění. Konkrétní opatření mohou oscilovat od čistě „zelených“ (např. 
stromy) až po zcela „modré“ (např. vodní plochy). Převážně se však jedná o objekty, zařízení 
nebo opatření založené na principech přírodě blízkého hospodaření se srážkovými vodami. 
Vzhledem k tomuto vysvětlení pojmu ji územní plán neplánuje zavádět plošně, lze odvodit, že 
tyto prvky mohou být přirozenou součástí všech funkčních ploch a jsou v podrobnosti řešení 
projektových dokumentací. Pořizovatel v průběhu projednání zadal pokyn doplnit regulace, 
které stanoví povinnost zeleně v rámci veřejných prostranství. Kapitola 4.4 tak byla o tuto 
problematiku doplněna. Námitce se tímto částečně vyhovuje. 
 
Námitka č.38 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Hlavní využití ploch Z je určeno (dle závazné textové části k prvnímu veřejnému projednání) 
primárně pro ochranu a rozvoj přírodních a krajinných hodnot a pro zlepšení a stabilizaci 
mikroklimatických podmínek na území města ve veřejně přístupné zeleni. V návrhu nového 
územního plánu došlo ke sloučení funkčních typů ploch zeleně pod jednu samostatnou plochu 
- Z. Z tohoto důvodu a z důvodu různorodého charakteru ploch na území města není účelné 
v nich speciálně stanovovat závazný podíl zeleně, protože pro tuto funkci primárně slouží. Při 
umisťování záměru je vždy nutné vzít v úvahu fungování plochy jako celku a podle toho jej 
individuálně posoudit. Podíl zeleně v plochách bydlení a smíšených má určitým způsobem 
regulovat i zástavbu. Plochy městské zeleně však nejsou určeny k umísťování staveb, což je 
v podmínkách využití území výslovně uvedeno. Umisťovat lze pouze stavby a zařízení sloužící 
ke zlepšení podmínek využití území pro účely hlavního, přípustného a podmíněně přípustného 
využití, pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití. 
 
Námitka č.39 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
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Odůvodnění: 
Pro tento případ jsou dostatečně stanoveny podmínky využití území pro plochy městské 
zeleně, kde je výslovně uvedeno, že nejsou určeny k umisťování staveb (kapitola 6.3.3.12 
závazné textové části) a zároveň platí i obecné podmínky využití území, které jsou stanoveny 
závazně (viz kap.6.2. závazné textové části) a které tuto skutečnost ošetřují. Z důvodu 
různorodého charakteru ploch zeleně na území města v nich není účelné speciálně stanovovat 
závazný podíl zeleně. Při umisťování záměru je vždy nutné vzít v úvahu fungování plochy jako 
celku a podle toho jej posoudit. Regulace pro plochy zeleně v kombinaci s obecnými 
podmínkami využití území jsou ve vztahu k veřejnému zájmu stanoveny dostatečně. 
 
Námitka č.40 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel vyhodnotil předložený seznam funkčních ploch s rozdílným způsobem využití jako 
dostačující. V ploše pro komerční vybavenost W lze umístit objekty určené i pro plochu pro 
veřejnou vybavenost V, ale bydlení je zde pouze podmíněně přípustné. Bezpodmínečným 
vyjmutím funkce bydlení by mohlo dojít např. k vylidňování center obcí apod. 
 
Námitka č.41 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Návrh nového ÚPmB má stanovenou hierarchii posuzování záměrů, která je zajišťována v 
několika úrovních: úroveň obecných podmínek, úroveň základních podmínek a úroveň 
doplňujících podmínek. Všechny úrovně regulace jsou pro posuzování záměrů závazné, kdy 
obecné podmínky mají přednost před konkrétnější regulací ploch. Dle obecných podmínek je 
záměr na změnu v území v konkrétních případech nepřípustný, jestliže počtem, staveb, 
kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporuje charakteru lokality. 
Co se rozumí charakterem lokality lze ztotožnit s pojmem charakter území. Již posouzení 
záměru dle obecných podmínek využití území, kdy se zohledňuje stavební objem záměru ve 
vztahu k charakteru lokality je požadavku podatele vyhověno (jiným než požadovaným 
způsobem) a není nutné doplňovat další regulativy pro omezení celkové hmoty záměru. To se 
týká i přípustnosti objektů občanské vybavenosti, pokud by záměr svou kapacitou nebo účelem 
odporoval charakteru lokality, tak je nepřípustný. Další regulativy pak vyplývají ze specifikace 
struktury a specifikace výškové úrovně zástavby, která je dále specifikována pro stabilizované 
plochy.   Navíc plochy bydlení svou podstatou např. danou velikosti prodejních ploch tak, jak 
požaduje vyhláška 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vylučují umístit záměry, které 
by nebyly slučitelné s kvalitou obytného prostředí. Specifikovat místní a nadmístní význam 
občanské vybavenosti se na základě výše uvedeného jeví jako nadbytečný (dublicitní). Je již 
promítnut do regulativů z hlediska přípustnosti m2 prodejních ploch.      
 
Námitka č.42 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Zástavba v druhé řadě se připouští ve struktuře rezidenční nízkopodlažní v případě přímého 
dopravního napojení na veřejnou komunikaci. Konkrétní umístění veřejné komunikace je 
předmětem územního řízení, v rámci něhož jsou zkoumány podmínky tohoto záměru na svoje 
okolí. Pokud to územní podmínky v dané ploše dovolí, není důvodné takovou zástavbu v ploše 
nepřipustit či stanovovat pro tyto případy další specifické podmínky. Z tohoto důvodu nelze 
námitce spočívající v nepřípustnosti zástavby v tzv. druhé řadě vyhovět. Předmětem regulativu 
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předzahrádek je přípustnost jejich umístění, pokud jsou již založeny v uceleném úseku 
veřejného prostranství (jsou součástí charakteru území). Dle obecných podmínek je záměr na 
změnu v území v konkrétních případech nepřípustný, jestliže počtem, staveb, kapacitou, 
polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporuje charakteru lokality. Co se 
rozumí charakterem lokality lze ztotožnit s pojmem charakter území. Pokud jsou součástí 
charakteru území předzahrádky, pak je povinnost tyto předzahrádky při realizaci nových 
záměrů respektovat, v opačném případě by nebyl dodržen charakter území. Nelze je však 
povinně vyžadovat všude. Z tohoto důvodu nelze námitce vyhovět. 
 
Námitka č.43 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pojem "bytový dům malého měřítka" je použit u struktury rezidenční nízkopodlažní "r" a 
reprezentuje zástavbu, která se objemovým řešením blíží stavbám větších RD, ale svoji 
povahou jde o bytový dům.  
Obecně jde o zástavbu, která nesplní legislativně danou definici RD (tj. max. 2 NP a podkroví 
a max. 3 byty) dle vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění. Přesto může ve svém prostorovém 
řešení vykazovat charakter vilové zástavby, a v daném území může takový BD malého měřítka 
vhodně doplnit individuální vilovou zástavbu.  
Zpracovatel −z pozice odborného garanta správnosti řešení−  zařazení sousloví bytový dům 
malého měřítka Pojmy (v textové části ÚP) s doplněním jeho charakteristiky neshledal jako 
nezbytné.  
Ve výsledku nebylo námitce vyhověno. 
 
Námitka č.44 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Záměr umístění dočasné stavby je posuzován při vydávání závazného stanoviska orgánu 
územního plánovaní ze stejných hledisek, jako stavba trvalá. Platí tedy obecné podmínky 
využití území (kapitola 6.2 závazné textové části k prvnímu veřejnému projednání) Např.: 
Záměr na změnu v území je v konkrétních případech nepřípustný, jestliže počtem staveb, 
kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporuje charakteru území. 
A také platí i pro stavby dočasné povinnost dodržet povinné procentuální zastoupení zeleně, 
pokud je v dané funkční ploše stanoveno. Návrh nového územního plánu na základě námitky 
nemůže diskriminovat určitý typ staveb. Vždy je třeba posuzovat záměr individuálně vzhledem 
ke konkrétní projektové dokumentaci a ve vztahu k charakteru území s ohledem na platnou 
legislativu. U dočasných staveb je také stanovena podmínka, že jejich existence nebude v 
rozporu s funkčním a prostorovým využíváním okolních ploch a jejich provoz nebude 
narušovat funkční využití navazujícího území realizovaného v souladu s regulativy ploch s 
rozdílným způsobem využití. Pořizovatel dále zadal pokyn doplnit obecný regulativ na ochranu 
veřejně přístupné zeleně, která je integrovaná v rámci jiných ploch s rozdílným způsobem 
využití. Tato problematika byla doplněna do kapitoly 4.4. závazné textové části. Vzhledem k 
výše uvedenému je námitce částečně vyhověno. 
 
Námitka č.45 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje, aby bylo měření výškové hladiny zástavby stanoveno odlišně něž je 
předmětem projednání nového ÚPmB, neboť se domnívá, že takto stanovená hladina 



MMB/0266346/2020                                                                                           MMB/0266346/2020 

Zástupce veřejnosti                                                                                                         Zástupce veřejnosti                                                                                                       
       

 

zástavby je matoucí. Podatel vyjadřuje názor, jak by mělo být stanoveno jinak. Výšková hladina 
vyjadřuje jaké je možné v dané ploše realizovat hmotové řešení zástavby (v případě sklonitých 
střech hmotové řešení po římsu, v případě rovného zastřešení po atiku).  Dále pak reguluje 
max. výšku hřebene střechy (další navýšení o 7m) nebo max. výšku ustoupeného podlaží 
(další navýšení max.3,5). Tímto způsobem je regulována výška celé zástavby. Takto 
rozdělená výšková regulace má svoje urbanistické důvody a to rozdělit hmotové řešení 
zástavby tak, jak je vnímáno z ulice či jiného veřejného prostranství, (z tohoto důvody měření 
zástavby od ulice), od samotného zastřešení či ustoupeného podlaží. Žádoucí návaznost 
výšky říms či atiky je podstatným sjednocujícím prvkem pro zástavbu. Z tohoto důvodu nelze 
požadavek, určovat výškovou úroveň celé stavby za akceptovatelný, neboť takto nebyla 
výšková  úroveň stanovována a proto nelze akceptovat ani návrh na snížení. Výšková úroveň 
se nevztahuje na doplňující prvky technického vybavení budov, které nemají vliv na hmotový 
výraz budovy (příkladmo jsou uvedeny komíny, antény, stožáry, strojní zařízení  apod.), pokud 
některá strojní zařízení nebudou odpovídat uvedeným kritériím, pak budou z hlediska výškové 
úrovně posuzována.         
 
Námitka č.46 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí, aby výška byla měřena pouze ze strany ulice a jen co do nadzemních 
podlaží.  Dále pak, aby výška byla měřena od upraveného terénu.  
Podstatou stanovené výškové úrovně je regulovat výšku hmoty zástavby nad terénem tak, jak 
je vnímána z veřejné prostranství (z ulice); z tohoto důvodu je výšková úroveň takto i měřena 
- k ulici a k upravenému terénu.    
Pro účely nového ÚPmB se budovou označuje nadzemní část stavby. Pokud má budova 
kaskádovitý charakter, pak je výška budovy měřena svisle od nejnižšího bodu přilehlého 
upraveného terénu, a to v části obvodu stavby, která přiléhá k přístupovému veřejnému 
prostranství (ulice, chodník, náměstí apod.), po úroveň hlavní římsy nebo horní úroveň atiky. 
Pokud kaskádovitou zástavbu tvoří více budov, přístupných z veřejného prostranství, pak se 
měření vztahuje ke každé z těchto budov.  
K uvedenému příkladu ve svahu, kdy zástavba je situována k veřejnému prostranství v horní 
části svahu a mohla by směrem po svahu dolů výškový limit překračovat: Návrh nového ÚPmB 
má stanovenou hierarchii posuzování, která je zajišťována v několika úrovních: úroveň 
obecných podmínek, úroveň základních podmínek a úroveň doplňujících podmínek. Všechny 
úrovně regulace jsou pro posuzování záměrů závazné, kdy obecné podmínky mají přednost 
před konkrétnější regulací ploch. Dle obecných podmínek je záměr na změnu v území v 
konkrétních případech nepřípustný, jestliže počtem staveb, kapacitou, polohou, stavebním 
objemem, rozlohou nebo účelem odporuje charakteru lokality. Co se rozumí charakterem 
lokality lze ztotožnit s pojmem charakter území. Pokud stavba svým stavebním objemem 
odporuje charakteru lokality, je taková stavba nepřípustná.   
 
Námitka č.47 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Navrhovaná tolerance výškové hladiny o 2m u stabilizované plochy je podrobně zdůvodněná 
v textové části odůvodnění a reaguje na již založenou zástavbu, kde mohou být v rámci 
stávající zástavby ulice u jednotlivých staveb rozdílnosti např. jinak založeným vstupním 
podlaží (půlpodlažím z důvodu nájezdů do garáží) apod.  
Rozdílnosti mohou být i ve stávající výškové hladině zástavby, kdy již bylo umožněno u 
několika jednotlivých staveb založit jinou výškovou úroveň než je u ostatních staveb např. 
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zvednutím římsy, je tedy zřejmé, že takové řešení je pro dané území urbanisticky vhodné (bylo 
povoleno) a může být uplatněno i u ostatních staveb v ploše. Ve stabilizovaných plochách je 
již výšková hladina zástavby zcela nebo z části založena a není vyloučeno dostavět do této 
založené hladiny další objekty, které této "urbanisticky vhodné hladiny" nedosáhly. Tento 
přístup je zcela správný a důvodný a proto byl za tímto účelem navržen.  
 
Námitka č.48 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje promítnutí stanovišť chráněných pohledů a vedení výsečí do Výroku ÚP a 
dále požaduje doplnit celkem 3 vyhlídkové body pro účel posouzení záměrů na vedutě města. 
Věcně podobný požadavek je obsahem dohody s dotčeným orgánem - Ministerstvem kultury, 
proto budou místa chráněných pohledů na vedutu a výseče vyznačena do Hlavního výkresu - 
v.č.2.1 tak, aby posuzování zástavby ve výškových úrovních bylo obsahem závazné části 
nového ÚP. Tímto doplněním se vyhovuje také této námitce v první části textu. Doplnění tří 
dalších pozorovacích bodů nepovažujeme za nezbytné, zpracovatel při vymezení 
pozorovacích stanovišť vycházel z Konceptu a z podrobnější ÚPP - zaregistrované ÚS 
výškového zónování pro ÚPmB (ERA 2011). Tyto podklady dospěly k podobnému výběru 
pozorovacích bodů a pro posuzování záměrů je výběr a počet stanovišť dostatečný tak, jak je 
zobrazený ve výkrese 5.0 - Principy uspořádání krajiny. 
 
Námitka č.49 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno doplnit definici budovy. 
Pro účely prostorové regulace zástavby je v úvodní kapitole POJMY v textu Návrhu ÚPmB 
zpracovatelem zavedena vlastní definice budovy. Budovy, definované v textu Výroku jako 
nadzemní stavby (jasně prostorově vymezené stěnami), se svým nadzemním objemem a 
formou uplatňují zcela dominantně při formování městské struktury zástavby nad přirozeným 
terénním reliéfem města. Podstatou definice je regulovat hlavní hmotu stavby nad terénem 
tak, jak je vnímána z veřejné prostranství (z ulice), z tohoto důvodu je výšková úroveň takto 
posuzována k ulici a k upravenému terénu. Pokud je budova umístěna ve svažitém terénu, 
pak je výška budovy měřena svisle od nejnižšího bodu přilehlého upraveného terénu, a to v 
části obvodu stavby, která přiléhá k přístupovému veřejnému prostranství (ulice, chodník, 
náměstí apod.).  
Z textu námitky není jasné, jaké další stavby "navenek nepřevážně uzavřené obvodovými 
stěnami a střešní konstrukcí" měl podatel konkrétně na mysli, protože jde o krkolomně 
formulovaný velmi obecný pojem. Průměrně odborně způsobilý správní orgán si při správní 
úvaze vystačí s definicí budovy dle Návrhu. V případě spekulativního výkladu stavby jako 
budovy uplatní správní orgán všechny stupně prostorové regulace, zejména obecnou 
nepřípustnost záměrů na změnu v území, které by jinak byly v území přípustné, „pokud počtem 
staveb, kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou, typem nebo účelem odporují 
charakteru území“. 
 
Námitka č.50 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je vysloven nesouhlas, aby se v případě pochybností o využití plochy přihlíželo k 
„metropolitnímu charakteru sídelního celku Brna“. 
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Na základě požadavků MČ a konzultací s určeným zastupitelem, byla v upraveném Návrhu 
pro opakované veřejné projednání (06/2021) část textu s namítanou formulací ve Výroku v 
kap.6.3.2 upravena tak, aby posouzení záměru na změnu v území vycházelo zejména ze 
specifik konkrétní části daného území. Návrh ÚPmB stanoví v textu Výroku rovněž obecné 
podmínky, které musí být při vyhodnocení přípustnosti konkrétního záměru posouzeny. Z 
uvedených pravidel je třeba zdůraznit zejména obecnou nepřípustnost záměrů na změnu v 
území, které by jinak byly v území přípustné, „pokud počtem staveb, kapacitou, polohou, 
stavebním objemem, rozlohou, typem nebo účelem odporují charakteru území“. Při korektní 
aplikaci této obecné podmínky, je riziko zneužití pojmu „metropolitní charakter“ a obcházení 
regulativů ÚP eliminováno. 
 
Námitka č.51 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno, aby pro Masarykovou čtvrť v textu Návrhu „bylo explicitně uvedeno, 
že jejím charakterem je zahradní město“. 
Požadavek neodpovídá skutečnému stavu na celém území Masarykovy čtvrti, kupříkladu 
zástavba Vaňkova nám. a nám. Míru, také zástavba podél Údolní při ulici Úvoz tento charakter 
nesplňuje beze zbytku. Pro typ zahradního města je charakteristická zástavba samostatně 
stojícími domky nebo vilami, popř. dvojdomky nebo krátkými řadami domů, případně i viladomů 
v soukromých zahradách. Bude v tomto případě vhodnější ponechat na odborné způsobilosti 
správních orgánů, aby věcně posoudili skutečný charakter území dotčeného posuzovaným 
záměrem, bez předurčující „nápovědy“ v textu ÚP. Z výše uvedených důvodů nelze 
požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.52 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Kapitola Pojmy v Závazné textové části ÚP (kap. je vložena na začátku, za Obsahy) uvádí 
vysvětlení pojmu „nerušící výroba a služby“ – svým technickým a výrobním zařízením a vlivy 
provozu (včetně dopravního zatížení) nenaruší užívání staveb a zařízení ve svém okolí 
(navazujícím území) nad přípustnou míru. Jedná se o zatížení jakýchkoliv ploch, tedy i ploch 
bydlení, negativními účinky hluku, zhoršenou dopravní zátěží na komunikační síti a zhoršenou 
kvalitou ovzduší a prostředí.  
V případě ploch bydlení, požívajících nejvyšší ochranu od možných negativních vlivů, je v 
požadavku "nad přípustnou míru" zahrnuta jak pohoda bydlení, tak kvalita prostředí. 
Přípustnost pozemků pro stavby a zařízení splňující takové požadavky vyplývá z § 4 Plochy 
bydlení, odst. 2 vyhl. 501/2006 Sb. v platném znění. Podmínky využití území pro plochy bydlení 
i definice pojmu "nerušící výroby a služby" tak naplňuje legislativní rámec přípustného využití, 
který přísluší územnímu plánu. Další konkrétní posouzení jednotlivých záměrů a jejich 
možných vlivů je až předmětem v rámci územního řízení. Samotný pojem „pohoda bydlení“ 
není přesně definovatelný a odvíjí se od určitých subjektivních hledisek daných způsobem 
života osob, kterých se má stavba, jejíž vliv na pohodu bydlení je zkoumán, dotýkat; 
podmínkou zohlednění těchto subjektivních hledisek ovšem je, že způsob života dotčených 
osob a jejich z toho plynoucí subjektivní nároky na pohodu bydlení nevybočují v podstatné 
míře od obecných oprávněně požadovatelných standardů se zohledněním místních zvláštností 
dané lokality (Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 02.02.2006, čj. 2 As 
44/2005-116).  
 
 



MMB/0266346/2020                                                                                           MMB/0266346/2020 

Zástupce veřejnosti                                                                                                         Zástupce veřejnosti                                                                                                       
       

 

Námitka č.53 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadována v textové části Návrhu „větší specifikace pojmu rámec přiměřený 
účelu regulace“ ve vztahu ke „slučitelnosti“. 
Pořizovatel považuje úpravu textové formulace „rámec přiměřený účelu regulace“ za 
neúčelnou, protože posouzení „slučitelnosti“ je názorně vysvětleno v kap. 5.10.6.3 textu 
Odůvodnění, kde jsou uvedeny typové příklady i odborný názor na způsob posuzování záměrů 
z pohledu slučitelnosti. 
Návrh ÚPmB stanoví v textu Výroku rovněž obecné podmínky, které musí být i při vyhodnocení 
„slučitelnosti“ konkrétního záměru v území posouzeny. Z uvedených pravidel je třeba zdůraznit 
zejména obecnou nepřípustnost záměrů na změnu v území, které by jinak byly v území 
přípustné, „pokud počtem staveb, kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou, typem 
nebo účelem odporují charakteru území“. ÚP je základním rámcem pro využití území, 
slučitelnost záměru proto musí být posuzována jednotlivě, narušení a zhoršení podmínek pro 
využívání sousedních nemovitostí je problematika, která přísluší územnímu řízení. 
 
Námitka č.54 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel opakovaně namítá nejasnost textu v odst. 3.3.1. textové části Výroku, kde pro 
stabilizované plochy je uvedena charakteristika - "podmínky funkčního využití území 
stanovené v plochách RZV jsou v principu shodné se současným stavem", ale v předchozí 
části textu je použit volnější výklad - "využití území se nebude ZÁSADNÍM způsobem měnit". 
V námitce je navržena úprava - "může NEPATRNÝM způsobem měnit". 
Jde o drobné významové odstíny charakteristiky stabilizovaných ploch, které nejsou 
rozhodující pro posuzování záměrů v následných řízeních. Příslušné orgány státní správy si 
při správní úvaze s původní formulací vystačí (byla ostatně převzata z platného ÚPmB), proto 
pořizovatel souhlasí s názorem zpracovatele, že není účelné text Výroku měnit dle požadavku 
z námitky. Důvodem je zachování určité pojmové kontinuity (pro správní orgány a uživatele 
ÚP) zavedené již v platném ÚPmB pro stabilizované plochy. Dalším důvodem je zejména 
obecná nepřípustnost záměrů na změnu v území, které by jinak byly v území přípustné, „pokud 
počtem staveb, kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou, typem nebo účelem 
odporují charakteru území“.  
ÚP je základním rámcem pro využití území, přípustnost jednotlivého záměru musí být 
posouzena podle všech úrovní regulace v následných řízeních. Při uplatnění tohoto principu 
je eliminována obava z realizace „záměrů nemalého charakteru“. 
 
Námitka č.55 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Jedním, ze základních cílů koncepce rozvoje území města je i intenzifikace území ve 
stabilizovaných plochách, viz textová část ÚP kap. 2, 4. odrážka. 
Charakteristika ploch stabilizovaných a způsob jejich využití včetně změn využití je stanoven 
v odst. 3.3.1. U ploch stabilizovaných, pro které jsou stanoveny prostorové regulace, je další 
regulace stanovena např. v kap. 6.4.2., odstavci věnovanému specifikaci výškové regulace ve 
stabilizovaných plochách. V textové části Odůvodnění se bližšímu výkladu podmínek využití 
věnují kap. 5.10.2.1. Stabilizované plochy a příslušná část kap. 5.6. Specifikace výškové 
úrovně zástavby.  
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Další výklad provázanosti a uplatňování daného "charakteru území" (viz Pojmy v textové části 
ÚP)  při aplikaci obecných podmínek využití území (viz textová část ÚP kap. 6.2) ve 
stabilizovaných plochách  je  uveden v textové části Odůvodnění, kap. 5.10.4. , části textu 
věnovanému stabilizovaným plochám. 
Stabilizované plochy je možné dostavovat dle nastavené prostorové specifikace, pro plochy 
bydlení se strukturou "r" rezidenční nízkopodlažní jsou uplatněny odpovídající výškové úrovně, 
a to v kombinaci s úrovní "1" či "2". 
 
Námitka č.56 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je vysloven nesouhlas „aby Masarykova čtvrť byla chápána jako širší městské 
centrum“ s odkazem na úvodní text Návrhu. 
Pořizovatel souhlasí s názorem, že jde o silně obecný text, který necílí na změny v Masarykově 
čtvrti. Námitka je vyslovena v obavě, že díky geografické poloze vůči centru města (měřeno 
vzdušnou čarou) bude Masarykova čtvrť automaticky přiřazena k širšímu centru a následně 
zasažena neřízenou „intenzifikací“. Obecný text Návrhu však pouze deklaruje důraz na 
koncepci využití brownfieldů v jižním a východním segmentu širšího centra města. Bude na 
odborné způsobilosti správních orgánů, aby v územním řízení kvalifikovaně posoudili skutečný 
charakter území dotčeného posuzovaným záměrem, bez zjednodušeného a nepochopeného 
(navíc čistě obecného) odkazu na polohu vůči centru města. Z výše uvedených důvodů nelze 
požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.57 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je konstatováno, že ulice Lipová/Tvrdého mají charakter nadsběrné 
komunikace. 
Uvedené komunikace nejsou zařazeny mezi “nadsběrné komunikace“, ale jsou součástí 
„sběrných komunikací“. Rozdíl ve značení je v tloušťce čáry, které je viditelné při porovnání 
např. v souběhu ulice Horovy a Kníničské (ulice Kníničská je vymezena jako „nadsběrná“ a 
šířka tloušťky čáry je dvojnásobná).  
Nadsběrné komunikace se uvnitř Velkého městského okruhu téměř nevyskytují, pouze ve 
východní části města je takto zatříděna část ulice Černovické, Otakara Ševčíka a obchvat 
Maloměřic a Obřan. 
 
Námitka č.58 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Územní plán je zpracován v měřítku hlavního výkresu 1:10 000. Regulace v podrobnosti na 
jednotlivé druhy vegetačních prvků nenáleží podrobností územnímu plánu, ale jedná se o 
záležitost konkrétních projektových dokumentací. Problematické se také jeví aplikování tohoto 
principu v praxi, při posuzování záměru při vydání závazného stanoviska orgánu územního 
plánování a následný monitoring těchto podmínek. Návrh nového územního plánu vytváří 
podmínky pro realizaci jednotlivých záměrů vymezením funkčních ploch a stanovením 
podmínek jejich užívání. Stanovením povinného minimálního plošného procentuálního 
zastoupení zeleně v určitých plochách s rozdílným způsobem využití na rostlém terénu k ploše 
pozemku vytváří podmínky pro růst všech forem vegetačních prvků. Stěžejním hlediskem je 
zde právě požadavek na rostlý terén a v případě kompenzace na zeleně na střešní konstrukci 
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její schopnost umožnit i růst dřevinných vegetačních prvků, která je daná mocností vegetační 
nosné vrstvy. 
Péči o vegetační prvky též nelze stanovit územním plánem, ale je ošetřena jinou legislativou 
(např. zákon 114/1992 Sb. a vyhláška o ochraně dřevin a povolování jejich kácení). Nicméně 
problematika minimálního plošného zastoupení zeleně však bude na základě četných námitek 
a připomínek upravena a bude možné vyjádřit námitky v průběhu dalšího projednání. 
 
Námitka č.59 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Umísťování sítí v uličním prostoru je stanoveno v obecných zásadách technické infrastruktury 
návrhu (kap. 4.2), kde je řešeno umístění sítí do společných tras nebo do souběhu se 
stávajícími trasami technické a dopravní infrastruktury. Konkrétní uspořádání sítí řeší norma 
ČSN 73 6005. Je povinností zpracovatele projektové dokumentace tuto normu respektovat. 
Tato norma platí pro technické řešení, navrhování nových vedení technického vybavení 
a doplňování vedení technického vybavení uložených v podzemní trase zejména v 
pozemních komunikacích a veřejných prostranstvích zejména z hlediska jejich prostorového 
uspořádání při územním plánování, projektování a provádění v zastavěném a zastavitelném 
území s cílem zajistit udržitelný rozvoj ucelené technické obsluhy obcí. Norma stanoví zásady 
pro koordinaci technického řešení, zejména pak pro prostorové uspořádání vedení 
technického vybavení již uložených nebo teprve ukládaných ve veřejných prostranstvích, v 
prostorách silnic a místních komunikací v zastavěném a zastavitelném území měst a obcí.  
 
Námitka č.60 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadavky na řešení odstavování vozidel vyplývají z vyhlášky č.501/2006 Sb. Úroveň 
regulace v územně plánovací dokumentaci se musí řídit zákonem, územní plán nemůže 
obsahovat takové požadavky, které by mohly vést k omezování stavebníků nad přípustnou 
mez. Územní plán vytváří členěním území na plochy s rozdílným způsobem využití podmínky 
pro realizaci záměrů, regulace v podrobnosti na materiálové provedení není jeho cílem a není 
ani v podrobnosti měřítka jeho zpracování (hlavní výkres M 1:10 000). 
Územní plán rovněž vytváří podmínky pro realizaci prvků modrozelené infrastruktury. 
V textové části se uvádí, že ve veřejných prostranstvích jsou podporovány prvky modrozelené 
infrastruktury. Definuje ji, že: modrozelenou infrastrukturou je environmentální urbánní 
infrastruktura složená z vegetačních prvků a prvků městského systému odvodnění. Konkrétní 
opatření mohou oscilovat od čistě „zelených“ (např. stromy) až po zcela „modré“ (např. vodní 
plochy). Převážně se však jedná o objekty, zařízení nebo opatření založené na principech 
přírodě blízkého hospodaření se srážkovými vodami. 
Vzhledem k tomuto vysvětlení pojmu a skutečnosti, že není zatím zcela pevně zakotven ve 
stavebním zákoně, ji územní plán neplánuje zavádět plošně. Jelikož tyto prvky mohou být 
přirozenou součástí všech funkčních ploch a jsou v podrobnosti řešení projektových 
dokumentací. 
 
Námitka č.61 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel navrhuje plošnou regulaci reklamních zařízení zakotvit v Návrhu ÚP.  
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Regulace reklamy na územní města je mimo podrobnost ÚP, který je koncipován jako základní 
koncepční rozvojový dokument obce. Takový návrh regulace spadá do oblasti zastupitelské 
iniciativy, reklama může být v odůvodněných případech plošně regulována obecní vyhláškou. 
Zpracovatel Návrhu nového ÚP vědomě nereguluje plošně umisťování staveb pro reklamu a 
reklamních zařízení. Pro reklamní zařízení, která podléhají územnímu souhlasu a územnímu 
rozhodnutí, platí obecné podmínky v textu Výroku, které musí být při vyhodnocení přípustnosti 
konkrétního záměru posouzeny. Z uvedených pravidel je třeba zdůraznit zejména obecnou 
nepřípustnost záměrů na změnu v území, které by jinak byly v území přípustné, „pokud počtem 
staveb, kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou, typem nebo účelem odporují 
charakteru území“. Při poctivé aplikaci této obecné podmínky, je riziko nevhodných reklamních 
zařízení eliminováno. 
 
Námitka č.62 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Předkupní právo ve prospěch zeleně je v návrhu nového ÚPmB v lokalitě Kraví hora již 
vymezeno (viz výkres 3.0 Veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření, M1:10 000). 
V lokalitě Žlutý kopec byl v průběhu projednání udělen pokyn zvážit vymezení VPS a 
předkupního práva dle nejnovějšího územně plánovacího podkladu, závěrů ÚS - Žlutý kopec 
(EA architekti, 2021). Tento institut je však třeba využívat v nezbytně nutném rozsahu, a proto 
zpracovatel tuto možnost nevyužil. Majetkové vypořádání pro zajištění pozemků pro realizaci 
zeleně tak může proběhnout jinými způsoby, například směnou pozemků, což již ale není 
předmětem řešení v územním plánu. 
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MMB/0266349/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rozvojové lokalitě Zi-7 v Židenicích podél ulice Líšeňská a Viniční předkládáte na 
soukromých parcelách záměr polyfunkčního domu o celkové výšce 14,0 m. V předmětné ploše 
je navržena výšková úroveň C/r2 (3 - 10 m), žádáte C/v3. Podle předloženého schématu je 
zřejmé, že horní dvě podlaží návrhu stavby jsou ustupující. Dle Textové části bod 6.4.2 Návrhu 
ÚPmB lze maximální výšku stavby nad hlavní římsou nebo atikou překročit šikmou střechou 
nebo ustupujícím podlažím. Polyfunkční dům zejména jako nárožní akcent s vyšším 
ustupujícím podlažím je tedy i ve výškové úrovni 2 přípustný. Dále může maximální 
stanovenou úroveň v hladinách 1 a 2 přesáhnout stavba občanské vybavenosti. 
Vzhledem k zástavbě v navržené ploše C/k3 podél ulice Táborská, vzhledem k připravované 
zástavbě podél ulice Šedova bude v rozvojové lokalitě Zi-7 v ploše C/r2 provedena úprava 
výškové úrovně na C/v3. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
K předmětné části návrhové plochy bydlení, zahrnuté do rozvojové lokality Ob-4 uplatnila MČ 
Brno - Maloměřice a Obřany připomínku s požadavkem na ponechání plochy zahrádek (I). 
Pořizovatel požadavek akceptuje a dává v tomto smyslu pokyn.  
Tím je vyhověno i námitce.  
Rozvojová lokalita Ob-4 byla podrobena vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení 
environmentálních limitů a rizik (zátěží). Svahová nestabilita dle veřejně dostupných zdrojů 
(Geoportál MMB Georizika, registr svahových nestabilit ČGS) není v lokalitě evidována.  
Pořizovatel při vyhodnocení vzal v potaz fakt, že Česká geologická služba a Odbor životního 
prostředí MMB lokalitu Ob-4 z hlediska svahové nestability posoudil a neuplatnil připomínky. 
Ani tyto subjekty neposkytly OÚPR MMB k této lokalitě žádné "údaje o území" o svahové 
nestabilitě pro probíhající aktualizaci ÚAP smB 2020. Z uvedeného důvodu nebylo nutné 
předmětnou část území vyjímat z plochy pro stavební využití. Avšak vzhledem k pohledové 
exponovanosti této části území a bezprostřední návaznosti na již vymezenou plochu zahrádek, 
pořizovatele požadavku MČ vyhověl a ve vyznačené části území -dle grafické přílohy 1b) z 
vyjádření MČ- plochu pro zahrádky (I) vymezil.  
Doplňujeme pro úplnost, že původní rozvojová lokalita Ob-4 byla z upraveného návrhu ÚP 
vypuštěna. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
K předmětné části návrhové plochy bydlení, zahrnuté do rozvojové lokality Ob-4 uplatnila MČ 
Brno - Maloměřice a Obřany připomínku s požadavkem na ponechání plochy zahrádek (I). 
Pořizovatel požadavek akceptuje a dává v tomto smyslu pokyn.  
Tím je vyhověno i námitce.  
Rozvojová lokalita Ob-4 byla podrobena vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení 
environmentálních limitů a rizik (zátěží). Svahová nestabilita dle veřejně dostupných zdrojů 
(Geoportál MMB Georizika, registr svahových nestabilit ČGS) není v lokalitě evidována.  
Pořizovatel při vyhodnocení vzal v potaz fakt, že Česká geologická služba a Odbor životního 
prostředí MMB lokalitu Ob-4 z hlediska svahové nestability posoudil a neuplatnil připomínky. 
Ani tyto subjekty neposkytly OÚPR MMB k této lokalitě žádné "údaje o území" o svahové 
nestabilitě pro probíhající aktualizaci ÚAP smB 2020. Z uvedeného důvodu nebylo nutné 
předmětnou část území vyjímat z plochy pro stavební využití. Avšak vzhledem k pohledové 
exponovanosti této části území a bezprostřední návaznosti na již vymezenou plochu zahrádek, 
pořizovatele požadavku MČ vyhověl a ve vyznačené části území -dle grafické přílohy 1b) z 
vyjádření MČ- plochu pro zahrádky (I) vymezil.  
Doplňujeme pro úplnost, že původní rozvojová lokalita Ob-4 byla z upraveného návrhu ÚP 
vypuštěna. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
K předmětné části návrhové plochy bydlení, zahrnuté do rozvojové lokality Ob-4 uplatnila MČ 
Brno - Maloměřice a Obřany připomínku s požadavkem na ponechání plochy zahrádek (I). 
Pořizovatel požadavek akceptuje a dává v tomto smyslu pokyn.  
Tím je vyhověno i námitce.  
Rozvojová lokalita Ob-4 byla podrobena vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení 
environmentálních limitů a rizik (zátěží). Svahová nestabilita dle veřejně dostupných zdrojů 
(Geoportál MMB Georizika, registr svahových nestabilit ČGS) není v lokalitě evidována.  
Pořizovatel při vyhodnocení vzal v potaz fakt, že Česká geologická služba a Odbor životního 
prostředí MMB lokalitu Ob-4 z hlediska svahové nestability posoudil a neuplatnil připomínky. 
Ani tyto subjekty neposkytly OÚPR MMB k této lokalitě žádné "údaje o území" o svahové 
nestabilitě pro probíhající aktualizaci ÚAP smB 2020. Z uvedeného důvodu nebylo nutné 
předmětnou část území vyjímat z plochy pro stavební využití. Avšak vzhledem k pohledové 
exponovanosti této části území a bezprostřední návaznosti na již vymezenou plochu zahrádek, 
pořizovatele požadavku MČ vyhověl a ve vyznačené části území -dle grafické přílohy 1b) z 
vyjádření MČ- plochu pro zahrádky (I) vymezil.  
Doplňujeme pro úplnost, že původní rozvojová lokalita Ob-4 byla z upraveného návrhu ÚP 
vypuštěna. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně.  
Odůvodnění: 
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního 
prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 v rozsahu 
var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB územní rezerva B-6) 
a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od komunikačního propojení 
řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB rozvojová lokalita Me-4) a západně od 
komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení v rozsahu dle var. II.  (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). V bezprostředním okolí měla být navazující rozvojová 
lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena obdobným způsobem - východně od 
komunikačního propojení rozvoj území dle var. III Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB rozvojová 
lokalita R-3), západně od komunikace územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v daném 
území zcela naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a dotčený orgán MŽP ČR v této 
fázi pořizované dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením Návrhu ÚPmB z hlediska 
záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Uvádíme také, že územní rozvoj v ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice vyplývá ze Zadání, 
které je tímto způsobem konzistentně naplňováno. Tento rozvoj souvisí s trasováním D43 a 
předmětné územní rezervy bude možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o výsledné variantě řešení D43 na území města. Při 
návrhu řešení pak musí být zohledněny a zapracovány i případné další dopady a souvislosti, 
které nyní nelze dopředu předjímat. 
Ovšem je nutné uvést, že v k.ú. Medlánky téměř nedochází v Návrhu ÚPmB k vymezení 
nových zastavitelných (návrhových) ploch oproti platnému ÚPmB, vyjma zastavitelných ploch 
na východní straně prodloužené ulice V Újezdech. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy B-6 a B-7 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění (např. právě předmětná B-
6 a B-7)“. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel dává pokyn územní rezervu B-6 a B-7 z návrhu ÚPmB 
vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele.  
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Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Tangenciální propojení městských částí Brno-Komín a Brno - Bystrc s MČ Brno-Medlánky je 
dlouhodobě sledované už v platném ÚPmB, pro které je zde vymezena plocha komunikací a 
prostranství místního významu s navazující plochou krajinné zeleně pro možnost umístění 
stromořadí či jiného krajinného prvku v rekreačně využívaném území. V Návrhu nového ÚPmB 
se rovněž v kontinuitě se stávajícím ÚPmB vymezuje plocha veřejného prostranství, která 
kopíruje stávající zpevněnou cestu vedoucí přes předmětné území (agreguje částečně i 
návrhovou plochu krajinné zeleně KV ze stávajícího ÚPmB, což je dáno měřítkem nového 
ÚPmB) a která vytváří podmínky pro žádoucí prostupnost územím. Z hlediska koncepce 
uspořádání dopravy slouží tato plocha pro vedení samostatné cyklotrasy. Zajišťuje dopravní 
obsluhu pro rozvojovou část brněnské ZOO ze strany Brna-Bystrce a stabilizovaného areálu 
Pily ČR, dále pak stabilizovaného areálu Policie ČR a medláneckého letiště ze strany Brna-
Medlánek. Převážná část území je však určena pro nestavební využití, které negeneruje 
dopravní zatížení. Koridor již v současné době plní funkci obsluhy navazujících pozemků a 
jeho vymezení je nezbytné. Jeho šířka neznamená „výstavbu“ komunikace v celé šíři, ale 
umožňuje „kultivaci“ nevyhovujícího stavu a doplnění např. oboustranného stromořadí a 
zvýšení kvality prostupnosti pro pěší a cyklisty. To, jakým způsobem bude upraven provoz na 
tomto propojení nebo případně rozdělení na provozně nezávislé úseky není předmětem řešení 
územního plánu, ale úpravy organizace dopravy, která stanoví podmínky provozu, případně 
zamezí průjezdu nebo omezí některé nežádoucí pohyby. 
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB) konané na schůzi RMB č.R8/127 zahájené 
dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro územní 
plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního plánu města 
Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) zákona č. 
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podnět, 
aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením RMB.  Co se týče 
problematické oblasti rozvoje města RMB doporučila komunikační propojení Komín - 
Medlánky  řešit jako návrhovou plochu veřejného prostranství O s tím, že část tohoto koridoru 
v prostoru od odbočky k rozvojové ploše ZOO k areálu Policie ČR bude stabilizován v rozsahu 
platného ÚPmB (bez integrace  plochy zeleně).  
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na vypuštění komunikačního propojení mezi 
Medlánkami a Ivanovicemi, od ulice V Újezdech, označeným ve výkrese 2.2 jako R/1. 
Vyhodnocení z r. 2020: 
„Záměr R/1 má přímou souvislost s rozvojem MČ Brno-Řečkovice a MČ Brno-Ivanovice a tento 
záměr nelze vypustit, ale jeho podoba dozná změn. 
V upraveném návrhu budou doplněny plochy rozvoje na k.ú. Ivanovice a záměr R/1 nebude 
propojován na k.ú. Medlánky a bude veden v koridoru ulice Terezy Novákové (záměr R/31).“   
 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. Ve výsledném řešení Návrhu nového ÚPmB byla 
poloha záměru R/1 upravena a záměr je připojen na ulici Žilkovu v MČ Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora. S územím MČ Brno-Medlánky není propojen. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu vyhodnocení požadavku podatele. 
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Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vypuštění plánované komunikace mezi Technologickým 
parkem (ul. Purkyňovou a ulicí Hudcovou, ústící naproti ZŠ (záměr Me/1). 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uvedeno také mezitímní 
vyhodnocení z r. 2020:  
Požadavku nebylo v roce 2020 vyhověno, protože: „ÚPmB vymezuje doplnění komunikaci 
sběrného významu Me/1 z ul. Purkyňova do ul. Hudcova, která je nezbytná pro rozvoj lokality 
Technologický park Me-1. Společně s další komunikační sítí v navazujícím území doplňuje 
dopravní skelet pro odvedení dopravy z této části území.“ 
Konečné vyhodnocení podání se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Návrh Územního plánu města Brna pro opakované veřejné projednání (06/2021) byl upraven. 
Záměr Me/1 byl přetrasován do souběžné polohy s ulicí Hradeckou. Do ulice Hudcovy naproti  
ZŠ tedy není připojen.  
Tímto je požadavek zohledněn. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB vymezuje O-6 jako územní rezervu k prověření možnosti napojení lokality 
bydlení vymezené v územní rezervě B-6 na komunikační síť ve směru Medlánky 
(Technologický park)– Hudcova – Řečkovice – Ivanovice tak, aby byl přiměřeně doplněn 
chybějící dopravní skelet, přičemž je možné aktivovat územní rezervu pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o trasování D43 na území města Brna. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy O-6 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění. 
Vzhledem k nesouhlasu s původním vedením územní rezervy O-5 a výše uvedenému 
doporučení RMB na vypuštění koridoru územní rezervy O-6 a O-5 centrem Medlánek byla 
následně naznačena možnost změny jejího trasování. Jejich úpravu však nebylo možné 
z časových důvodů prověřit v potřebné podrobnosti a s podrobnějším vyhodnocením dopadů 
a vlivů na území. 
Aby bylo možné podrobněji prověřit toto území jednak z hlediska koncepce dopravy (Odboru 
dopravy MMB) a z hlediska územních dopadů (Odboru územního plánování a rozvoje MMB), 
bylo z pozice pořizovatele rozhodnuto o potřebě jejího dalšího vymezení. 
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Z tohoto důvodu bude územní rezerva O-6 v Návrhu ponechána beze změny a územní rezerva 
O-5 bude upravena do koridoru v návaznosti od územní rezervy O-6 po propojení se záměrem 
R/1. 
Závěrem uvádíme, že vzhledem k tomu, že se jedná pouze o územní rezervy, tak aktuálně 
nedochází k žádné změně ÚPmB v souvislosti s těmito dopravními koridory. Po zpracování 
podrobnějších prověřovacích studiích budou vyhodnoceny dopady do území a až následně na 
základě doporučení bude rozhodnuto o těchto územních rezervách a případném konkrétním 
vedení tohoto komunikačního propojení. 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB vymezuje O-5 centrem Medlánek jako územní rezervu k prověření možnosti 
napojení lokality bydlení vymezené v územní rezervě B-6 na komunikační síť ve směru 
Medlánky (Technologický park)– Hudcova – Řečkovice – Ivanovice tak, aby byl přiměřeně 
doplněn chybějící dopravní skelet. 
Dále viz odůvodnění námitky č.5 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno zrušení dopravního propojení mezi ulicemi V Újezdech a K 
Babě v rozvojové ploše Me-3.  
Původní vyhodnocení z r. 2020: 
„Komunikace v ulici V Újezdech je vymezena plochou dopravní infrastruktury D, komunikace 
v ulici K Babě je vyznačeno plochou veřejného prostranství. Rozvojová lokalita Me-3 není 
s ulicí V Újezdech přímo propojena. Přímé propojení je možné v rámci obecných podmínek 
využití území, ovšem vzhledem k realizované zástavbě je obtížně realizovatelné a nevhodné. 
V rámci prostupnosti území je vhodné do karty lokality doplnit podmínku propojení pouze pro 
pěší a cyklisty.“ 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. Ve výsledném řešení Návrhu nového ÚPmB byla 
poloha záměru R/1 upravena a na k.ú. Medlánky již není vymezen. Komunikace v ulici 
V Újezdech již není vymezena plochou dopravní infrastruktury D, ale plochou veřejných 
prostranství. V kartě rozvojové lokality Me-3 je doplněna podmínka zajištění prostupu územím 
pro pěší a cyklisty. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu původního vyhodnocení podání. 
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnit plánovanou výstavbu na polích mezi Medlánkami, Řečkovicemi 
a Ivanovicemi (rozvojové lokality R-3 a Me-4) výhradně na méně intenzivní nízkopodlažní 
zástavbu, případně požaduje významné rozšíření ploch zeleně. 
Rozvojová lokalita Me-4 bude na základě doporučení samosprávy města k vypořádání námitek 
a připomínek doručených k projednanému Návrhu nového ÚP upravena následovně:  
Návrhové stavební plochy bydlení (B) a smíšená obytná (C) budou vymezeny jako plocha 
zemědělská (A). Zůstane tak zachováno stávající funkční využití dle platného ÚPmB – pro 
zemědělský půdní fond. Původně vymezená plocha městské zeleně pro nový park nebude 
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vymezena. Rozvojová lokalita Me-4 bude zredukována a zůstane pouze jižní část 
s návrhovými plochami pro veřejnou vybavenost (V). 
Rozvojová lokalita R-3 měla původně zůstat bez úprav. Věcný obsah námitky k rozvojové 
lokalitě R-3 byl však uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání. Podnět 
na změnu regulativu u předmětné plochy B/k3 na B/r2 podala mimo jiné MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora. Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního 
zákona uplatnil v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. 
MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 
1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a to u 
plochy bydlení v lokalitě Díly (mezi areálem kasáren a zástavbou v ul. Žilkova) snížit výšku 
zástavby na 2; tj. na místo uvedené B/k3 změnit regulativ na B/r2. Městské části jsou dle 
Statutu města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno-Řečkovice zohledněny 
a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven (u předmětné plochy dojde 
ke změně regulativu z B/k3 na B/r2 a k vymezení plochy smíšené obytné C/k3 podél budoucí 
městské třídy). Touto úpravou je částečně reagováno také na požadavek podatele.  
V rámci předmětné lokality je v aktuálním návrhu ÚPmB samostatně vymezena jedna plocha 
městské zeleně a o dalších se neuvažuje. Platí však to, že u ploch bydlení i ploch smíšených 
obytných je dle regulativu povinnost dodržet minimální plochu zeleně v rozsahu 30 % pro 
disponibilní pozemky stavebního záměru. Zeleň tedy musí být, jak požaduje podatel, výraznou 
součástí ploch C. 
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plochy pro veřejnou vybavenost v rozvojové lokalitě Me-4 jsou určeny pro výstavbu MŠ. V 
dotčeném území se vyskytují převážně plochy bydlení. Rozvojová lokalita proto řeší doplnění 
ploch veřejné vybavenosti na severním okraji MČ Medlánky, které navážou na přírodně 
rekreační území kolem Medláneckého rybníka. MČ Medlánky dlouhodobě postrádá novou 
mateřskou školu, část plochy pro veřejnou vybavenost je proto vhodné využít právě tímto 
účelem. Z toho důvodu je vhodné ponechat pro ni vymezené plochy. 
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadujete pro rozvojovou lokalitu Me-4 podmínku prověření územní studií. Jako důvod 
uvádíte především prostup do sousedících rekreačních a sportovních oblastí. 
Podmínka tohoto prostupu je uvedena v kartě lokalit, nemůže být tedy opomenuta. Územní 
studie se předepisuje zpravidla ve větších rozvojových plochách pro řešení vybraných 
problémů, případně pro variantní řešení. Na své náklady může územní studii zpracovat také 
ten, který změnu v území inicioval a realizuje ji. Plocha této lokality je však pro zadání 
samostatné územní studie příliš malá a okruh problémů příliš omezený na to, aby se nová 
výstavba ÚS podmiňovala. 
Rozvojová lokalita Me-4 byla téměř celá zrušena. 
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Námitka č.11 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro lokalitu R-8 požadujete zásadní snížení intenzity využití území. Uprostřed stabilizovaných 
ploch pro bydlení se nachází zahrádkářská kolonie, nevyužívané objekty a výšková stavba 
bývalé Geofyziky. Návrh nového ÚP počítá s využitím zahrádek pro plochu veřejné městské 
zeleně, která může plnit i funkci veřejného prostranství. Zbytek ploch je určený pro bydlení 
nebo jako plocha smíšená obytná s volnou zástavbou s výškovou úrovní v/3 (6-16 m). Toto je 
nejnižší možná výšková úroveň vhodná pro městskou zástavbu, obytná sídliště a areály. Nižší 
zástavba s nižší intenzitou osídlení 1 nebo 2 je vhodná pro rezidenční nízkopodlažní zástavbu, 
tedy samostatné nebo řadové rodinné domy. Nově navrhovaná zástavba bude navazovat 
svým charakterem spíše na zástavbu mezi ulicemi Podpěrova a Jabloňová také s výškovou 
úrovní v3. Větší výšková úroveň v/5 je navržena pouze pro stávající výškovou budovu 
Geofyziky. Snižování výškové úrovně zástavby pod úroveň 3 a s tím snižování intenzity využití 
území není možné. Výšková úroveň 3 je pro volnou bytovou zástavbu nejnižší možná, nižší 
zástavba rodinnými domy (rezidenční zástavba) v lokalitě není vhodná. 
 
Námitka č.12 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadavek na vymezení propojení ulice Renčovy a Terezy Novákové 
formou veřejně prospěšných staveb. 
Ve výkresu 2.2 Souhrnný výkres dopravy a 3.0 Veřejně prospěšných staveb jsou vymezeny 
plochou dopravní infrastruktury D prvky systému komunikací, tvořící základní komunikační 
systém města Brna (komunikace sběrné, nadsběrné, rychlostní a dálnice).  
Komunikace, které jsou vymezeny plochou veřejných prostranství jsou součástí místní sítě a 
zajišťují doplňkové propojení v rámci městské části. Tímto způsobem je vyznačeno i propojení 
Renčova – Terezy Novákové.  
Z hlediska nastavených principů vyznačení prvků (viz výše) nelze požadavku na doplnění 
vymezení propojení Renčova – Terezy Novákové ve výkresu 2.2 a 3.0 vyhovět, protože se 
jedná především o síť obslužných komunikací vymezených plochou veřejných prostranství. 
 
Námitka č.13 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky je požadavek na vypuštění územních rezerv pro bydlení B-6 a B-7.   
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního 
prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 v rozsahu 
var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB územní rezerva B-6) 
a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od komunikačního propojení 
řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB rozvojová lokalita Me-4) a západně od 
komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení v rozsahu dle var. II.  (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). V bezprostředním okolí měla být navazující rozvojová 
lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena obdobným způsobem - východně od 
komunikačního propojení rozvoj území dle var. III Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB rozvojová 
lokalita R-3), západně od komunikace územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v daném 
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území zcela naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a dotčený orgán MŽP ČR v této 
fázi pořizované dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením Návrhu ÚPmB z hlediska 
záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Uvádíme také, že územní rozvoj v ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice vyplývá ze Zadání, 
které je tímto způsobem konzistentně naplňováno. Tento rozvoj souvisí s trasováním D43 a 
předmětné územní rezervy bude možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o výsledné variantě řešení D43 na území města. Při 
návrhu řešení pak musí být zohledněny a zapracovány i případné další dopady a souvislosti, 
které nyní nelze dopředu předjímat. 
Ovšem je nutné uvést, že v k.ú. Medlánky téměř nedochází v Návrhu ÚPmB k vymezení 
nových zastavitelných (návrhových) ploch oproti platnému ÚPmB, vyjma zastavitelných ploch 
na východní straně prodloužené ulice V Újezdech. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy B-6 a B-7 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel dává pokyn územní rezervu B-6 a B-7 z návrhu ÚPmB 
vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele.  
 
Námitka č.14 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) je v Návrhu ÚPmB v souladu s 
odborným oborovým dokumentem – plánem ÚSES, který je nezbytným podkladem pro 
vymezování ÚSES v ÚPD. Dle plánu ÚSES jsou v předmětné lokalitě vymezeny interakční 
prvky, které nahrazují lokální biokoridor ve dně údolí Medláneckého potoka nad Medlánkami 
vymezený v platném ÚPmB. K hlavním důvodům nahrazení předmětného biokoridoru 
interakčními prvky patří jeho nízký biogeografický význam bez možnosti začlenění do ucelené 
hydrofilní větve místního ÚSES s vymezením funkčně odpovídajících biocenter. 
Pro informaci uvádíme, že interakční prvek je obecně doplňkovou skladebnou částí lokálního 
ÚSES, která posiluje interakci ekologicky stabilnějších a méně stabilních ekosystémů, a tím ty 
méně stabilní pomáhá stabilizovat. Konkrétně zprostředkovává příznivé působení lokálních 
(místních) biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Skutečnost, že 
jde o doplňkové skladebné části místního ÚSES, znamená, že představují doplněk k vymezení 
biocenter a biokoridorů a není až tak podstatná jejich funkce pro ochranu přirozeného 
genofondu. Vymezování interakčních prvků není na rozdíl od biocenter a biokoridorů nikterak 
vázáno na biogeografické členění krajiny, a naopak daleko více vychází z aktuálního stavu 
krajiny. Návrh soustavy interakčních prvků má v zásadě doporučující charakter a nemá 
zákonnou podporu.  
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Ve vztahu k územnímu plánu jsou interakční prvky obecně "podměrečnou" kategorií, tj. 
takovou kategorií prvků, jejichž vymezení je pod rozlišovací možnosti územního plánu a 
povinnost jeho vymezení ani nevyplývá z právních předpisů. Nicméně o existenci interakčních 
prvků či o existenci jejich návrhu by měl mít zpracovatel územně plánovací dokumentace 
povědomí, aby svým řešením zbytečně funkční prvky nelikvidoval a u dosud neexistujících či 
nedostatečně funkčních neznemožnil provedení navržených opatření. 
Na základě uvedeného je zřejmý důvod, pro který v dané lokalitě není v Návrhu ÚPmB 
vymezena a ani není vhodné vymezovat skladebnou část ÚSES – lokální biokoridor. Nicméně 
zpracovatel svým návrhem – vymezením příslušných ploch návrhové zeleně v předmětné 
lokalitě zajistil další existenci a funkčnost daných interakčních prvků. 
V případě pozemku p.č. 1818 k.ú. Medlánky uvádíme, že by se jeho vymezením jako 
samostatné plochy krajinné zeleně vytvořila podměrečná plocha, která nemá zákonné ani 
koncepční opodstatnění, protože předmětné krajinotvorné prvky s ekologicko-stabilizační a 
také estetickou funkcí v podobě aleje jsou přirozenou součástí mimoprodukčních funkcí 
zemědělské plochy (viz Odůvodnění Návrhu ÚPmB). Pro informaci ještě uvádíme, že na 
základě požadavku a dohody s dotčeným orgánem Odborem životního prostředí Magistrátu 
města Brna, bude do závazné textové části doplněna regulace zajišťující větší a zřejmější 
ochranu výše uvedených krajinotvorných prvků. V souvislosti s plánovanou budoucí 
urbanizací území není vymezení ploch krajinné zeleně žádoucí; vymezení těchto ploch má 
význam ve volné krajině.      
 
Námitka č.15 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Objekty a plochy pro plnění funkce veřejné vybavenosti a sportu mohou být připuštěny i v 
plochách pro bydlení B nebo smíšených obytných C. 
Sběrná střediska odpadů nejsou vzhledem ke svému charakteru a rozloze v územním plánu 
vymezena. Umístění sběrných středisek odpadů statutárního města Brna je přípustné v 
plochách bydlení, smíšených obytných, komerční vybavenosti, nákupních a zábavních center 
a zvláštních areálů, výroby a skladování, lehké výroby, podmíněně přípustné v plochách 
technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a na veřejném prostranství, pokud toto 
umístění nenaruší jejich funkci. 
Námitce je vyhověno jiným způsobem. 
 
Námitka č.16 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Skutečný způsob využití předmětného pozemku, tj. pobytová louka s ekologickou, 
komunikační a rekreační funkcí je realizovatelný a přípustný i v rámci plochy zemědělské, a to 
zejména z důvodu, že plní mimoprodukční funkce zemědělské plochy. Dané využití je také v 
souladu s § 18 odst. (5) stavebního zákona, jehož záměry Návrh ÚPmB z důvodu veřejného 
zájmu nevylučuje.  
Nicméně vzhledem k tomu, že je předmětný pozemek ve vlastnictví Statutárního města Brna, 
jeho grafická čitelnost je v měřítku zpracování nového ÚPmB, skutečné využití nejlépe 
reflektuje právě plocha krajinné zeleně a pozemek nebude tvořit nesmyslnou enklávu v daném 
území, protože plynule navazuje na okolní plochy krajinné zeleně, jeví se důvodné změnit 
pozemek na plochu krajinné zeleně "K".  
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Námitka č.17 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky je požadavek na zachování stávající prostupu územím mezi ul. 
Turistickou a Vycházkovou a z toho důvodu pozemky parc.č. 1033/1 a 1033/12, k.ú. Medlánky 
definovat jako zeleň Z, tj. neměnit na plochu zahrádek I.  Námitce nelze zcela vyhovět, neboť 
se jedná o pozemky v soukromém vlastnictví, kdy jeho vlastnici požadují jiné funkční využití, 
kterému nelze v současné době vyhovět. To však nevylučuje i v plochách zahrádek zachovat 
stávající prostup územím, pokud bude na tomto řešení s vlastníkem pozemků nalezena shoda.   
Pro informaci závěrem uvádíme fakt, že dle obecných podmínek závazné části „Návrhu ÚPmB 
(2020)“: „Záměry na změny v území musí zachovávat a posilovat prostupnost v území; ve 
stabilizovaných plochách musí být zachovány pěší trasy zajišťující průchodnost území a 
přístup k jednotlivým pozemkům. V plochách změn musí být navrhována řešení, která zajistí 
prostupnost v území, zejména návaznost na zastavěné území či zastavitelné plochy nebo pěší 
průchodnost do krajiny.“, a dále „Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury lze 
umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. V případě ploch zástavby lze 
stavby a zařízení dopravní infrastruktury umístit, pokud záměr není zjevně nepřiměřený vůči 
návazným či dotčeným plochám. V případě volných ploch lze stavby a zařízení dopravní a 
technické infrastruktury umístit za podmínky minimalizace jejich plošného a prostorového 
střetu s příslušnou plochou a minimalizace negativního vlivu na funkčnost plochy vyplývající z 
hlavního využití, pokud není v podmínkách využití typů ploch stanoveno jinak.“, a také „Veřejná 
prostranství lze umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití.“ 
Na základě uvedeného je zřejmé, že není nutná požadovaná změna funkčního využití pro 
zajištění prostupu, která by jako taková měla být zajištěna regulacemi území danými v textové 
části Návrhu ÚPmB (2020). 
 
Námitka č.18 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Skutečný stav (stromová kaple sloužící jako místo spočinutí a rozjímání na procházkách, k 
venkovním bohoslužbám, k oddávání snoubenců v přírodě nebo třeba pro pořádání koncertů 
a určené pro širokou veřejnost), a předpokládaný způsob využití předmětného pozemku 
(vzpomínkový háj s možností pohřbívání ke kořenům) neodpovídá funkčnímu využití 
navrženému v Návrhu ÚPmB pro plochy zahrádek "I". Vzhledem k tomu, že se část výše 
uvedených aktivit v daném místě realizuje již nyní, nepředpokládá se konfliktní působení na 
okolní plochy. Dále uvádíme, že se jedná o pozemky ve vlastnictví města Brna a jde o záměr 
městské části podporovaný městem. Na základě uvedeného je vhodné vymezit předmětný 
pozemek p.č. 1353 v k.ú. Medlánky na plochu, která nejlépe reflektuje reálný i budoucí způsob 
využití a to na plochu veřejné vybavenosti „V/x/h (lze považovat za plochu v krajině bez 
nutnosti navázání této plochy na plochu veřejného prostranství).  
 
Námitka č.19 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: 
Pozemek parc. č. 1000/11 k. ú. Medlánky je dle platného ÚPmB sice součástí plochy 
vodohospodářské, dle stavu v území je také spolu s pozemkem parc. č.1012/12 zahrnut do 
společného oplocení u RD Rysova 2b, s přístupem z ulice Rysova. Jejich vymezení jako 
součást stabilizované plochy B/r2 je žádoucí. 
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Oproti tomu pozemek parc. č. 994/1 a s ním i pozemky parc. č. .994/2, 994/3, 984/5, 1012/11 
a 1012/20 k. ú. Medlánky jsou  dle platného ÚPmB součástí plochy vodohospodářské, dle 
stavu v území jsou přístupné pouze cestou kolem rybníka a nesouvisejí s nemovitostí určenou 
pro bydlení.  Není proto důvod je nyní v novém ÚP zahrnovat do stabilizované plochy bydlení, 
využití pozemků takovému funkčnímu využití neodpovídá. V tomto rozsahu se tímto námitce 
částečně vyhovuje.   
 
Námitka č.20 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: Na 
částech pozemků v majetku smB parc. č. 985/1 a 985/19 k. ú. Medlánky při ulici Rysova je v 
ÚP vymezena plocha ke stavebnímu využití pro bydlení, stejně tak je na části pozemků 
návrhová plocha městské zeleně. Pořizovatel preferuje ponechat možnost stavebního využití, 
tj. nevymezovat zde pouze plochu zeleně. Ta je vyjádřena na částech pozemků v rozsahu 
návrhové plochy Z. Byť je MČ preferované stavební využití pro domov pro seniory přípustné i 
v ploše bydlení, garancí takového cílového využití je právě plocha veřejné vybavenosti V. S 
ohledem na vlastnictví pozemků smB je také vhodné plochu pro veřejný účel jednoznačně v 
novém ÚP vymezit odpovídající funkcí, tj. plochou V. 
 
Námitka č.21 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: 
Požadované vymezení samostatné plochy V na částech pozemků parc. č. 985/1, 985/2 a 
985/21 v jižním konci ulice Rysova, při kruhovém objezdu není s ohledem na metodiku 
zpracování nového ÚP vhodné: jednalo by se o podměrečnou plochu, kterou je problematické 
v novém ÚP samostatně vymezit za současného zachování čitelnosti hlavního výkresu - 
rozsah plochy a zápis kódu stavební plochy. Záměr nového objektu radnice MČ lze realizovat 
i v rámci plochy bydlení. Přesto pořizovatel s přihlédnutím k místním zájmům městské části 
dává pokyn zpracovateli, aby požadavek MČ na plochu V prověřil.  
Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou vymezení samostatné funkční 
plochy zabýval a −z pozice odborného garanta správnosti řešení− v upraveném návrhu ÚP  
nakonec vymezil rozsah plochy V/v2 tak, aby byla plocha vymezena přehledným způsobem. 
Ve výsledku je námitce vyhověno. 
 
Námitka č.22 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel odůvodnil takto:  
Území mezi bytovými domy jabloňová 22-28 a ulicí Kuřimskou, které je využíváno jako volné 
prostranství - zeleň má výměru pod limit 0,2 ha pro samostatné funkční vymezení; plocha 
zeleně v platném ÚPmB dnes zahrnuje větší území, i to, které je již stavebně využito. Po 
zpřesnění využití dle skutečného stavu není samostatné vymezení plochy městské zeleně Z v 
návrhu nového ÚP účelné, území bude nadále užíváno jako volné prostranství v rámci 
stabilizované plochy bydlení.   
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Námitka č.23 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavek zohlednil takto: 
Oproti platnému ÚPmB a řešení obsaženému v Konceptu ÚP není v Návrhu ÚP zástavba RD 
v ulici Za Parkem a Hujíčkova zahrnuta do návrhové plochy, ale je již stabilizována. Proto je 
žádoucí stabilizovanou plochu bydlení vymezit dle skutečného stavu v území a městské 
pozemky 855, 856 a jižní část pozemku 711/1 (s cestou ve stopě ulice Hujíčkova) vše k. ú. 
Medlánky vymezit jako stabilizovanou plochu zeleně - součást zámeckého parku. Návrh ÚP 
totiž vymezení jižní stopy ulice Hujíčkova jako plochy veřejného prostranství dle Konceptu ÚP 
nepřebírá. 
Je žádoucí zachovat na městském pozemku parc. č. 710/1 k. ú. Medlánky návrhovou plochu 
městské zeleně, lze připustit oproti projednanému Konceptu ÚP (i platnému ÚPmB) redukci 
jejího rozsahu do podoby dle návrhu nového ÚP. Plocha zeleně je v daném místě podstatná 
pro kvalitní propojení od stávajícího zámeckého parku k budoucí tramvajové smyčce do 
dalšího území v lokalitě Me-1. Návrhová plocha Z byla pro tento účel v Návrhu ÚP 
(projednávaném v červnu 2020) vymezena v dostatečném rozsahu, proto pořizovatel 
neshledal žádoucí požadavku MČ na její rozšíření vyhovět. 
Na základě doporučení samosprávy města k vypořádání námitek a připomínek doručených k 
projednanému Návrhu nového ÚP (v červnu 2020) bude na pozemku parc. č. 710/1 k. ú. 
Medlánky v majetku města doplněna plocha veřejné vybavenosti (V) ve vazbě na ZŠ Hudcova. 
Tento požadavek na plochu V nakonec vyplynul z interních jednání s MČ, která tímto chce 
zajistit na městském pozemku plochu pro sportovního zařízení k ZŠ Hudcova. Takto je 
formulován i konkrétní požadavek na řešení uvedený u stanovené ÚS-8 v kap. 12 textové části 
ÚP a v kartě lokality Me-1. MČ je nakonec vyhověno v rozsahu tohoto požadavku.   
V rozvojové lokalitě Me-1 lze další propojení pásem městské zeleně od navrhované 
tramvajové smyčky realizovat v rámci vymezených stavebních ploch, Návrh nového ÚP 
jednotlivé pásy liniové zeleně nevymezuje. Taktéž stezka pro pěší a cyklista je nad podrobnost 
řešení v novém ÚP. Jejich realizace spolu s pásem zeleně je podél budoucí trati Me/31 na 
základě obecných regulativů možná ve všech stavebních plochách, tudíž i v ploše dopravy D, 
či sousední ploše smíšené obytné C. V této části není požadavku MČ vyhověno. 
Námitce se částečně vyhovuje v rozsahu vyhovění shodným požadavkům MČ.  
 
Námitka č.24 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavek zohlednil takto:  
V rozvojové lokalitě Me-1 lze další požadované využití pro veřejnou vybavenost (školství, 
centrum volného času), komerční vybavenost (sport), hřiště realizovat v rámci vymezených 
smíšených obytných ploch C. Pořizovatel neshledává účelné vymezením funkční plochy V či 
S předjímat jejich konkrétní lokalizaci. Pro území lokality Me-1 je předepsáno zpracování ÚS-
8, ta prověří potřebu občanského vybavení a navrhne na území využití funkčních ploch C ve 
větší podrobnosti. Viz požadavky na řešení v ÚS uvedené v textové části v kap. 12 a v 
příslušné kartě lokality Me-1.  
S odkazem na text vyhodnocení u připomínky č.23 je požadavek MČ na plochu pro sportovní 
zařízení pro ZŠ Hudcova řešen vymezením plochy V na městském pozemku parc. č. 710/1 k. 
ú. Medlánky  
Samospráva města na Poradě vedení dne 10.12.2020 odsouhlasila podnět na úpravu rozsahu 
funkčních ploch bydlení v předmětné lokalitě ve prospěch smíšeného využití s volnou 
strukturou zástavby a v plochách pro smíšené využití úpravu výškových hladin zástavby dle 
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Případové studie lokality Technologický park (KAM, 2020) pro účely úpravy Návrhu nového 
ÚPmB.  
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB č.R8/127 
zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro 
územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního plánu 
města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) zákona č. 
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podnět, 
aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením RMB. RMB 
doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru. 
Doporučení se týkalo i rozvojové lokality Me-1 Technologický park. Proto pořizovatel dal 
pokyny na úpravu návrhu ÚP v lokalitě Me-1 pro 1. opakované veřejné projednání (v červnu 
2021), vše v souladu s podnětem určeného zastupitele. 
 
K další úpravě návrhu ÚP oproti výše uvedenému došlo v lokalitě Me-1 po 1. opakovaném 
veřejném projednání.  
Na základě připomínek MČ doručených při 1. opakovaném veřejném projednání se určený 
zastupitel navrženým řešením v severní části lokality Me-1 znovu zabýval a uplatnil v procesu 
vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 k 
lokalitě Me-1 na základě doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9. 2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno - Medlánky, a to na navrácení původní plochy W/v3 a rozšíření plochy 
B/r2 na úkor plochy C/v3. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny uplatňovat 
právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části MČ Brno-Medlánky alespoň 
částečně zohledněny a Návrh pro 2. opakované veřejné projednání byl upraven. 
Námitce je vyhověno částečně, promítnutím požadavků na konkretizaci využití lokality Me-1 
pro občanskou vybavenost do požadavků k řešení do vymezené ÚS-8.   
 
Námitka č.25 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vymezení propojení mezi územím Technologického parku a 
průmyslovou zónou v Kuřimi.  
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uvedeno také mezitímní 
vyhodnocení z r. 2020:  
Požadavku bylo v roce 2020 vyhověno částečně, protože: „Úkolem územního plánu je vytvářet 
územní podmínky pro možnost umístění záměrů, nikoliv zajistit „bezproblémovou“ realizaci 
všech záměrů a znát podrobné technické provedení jednotlivých úseků. Obecně územní plán 
stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a 
prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury a stanovuje 
podmínky pro využití území. Nový Územní plán města Brna (ÚPmB) pracuje s méně 
podrobným měřítkem hlavního výkresu 1:10 000, než tomu je u současného (1:5000). 
V rámci stanovení podmínek využití ploch v kap. 6.2. a kap. 6.3.3.10 závazné textové části je 
umožněno umístění cyklistické infrastruktury ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.  
Z hlediska požadavku na zakreslení dalších propojení uvádíme, že v rámci cyklistické dopravy 
byl zvolen obecnější přístup.  
Ve výkrese 2.2. Souhrnný výkres dopravy jsou vyznačeny „vybrané samostatné cyklotrasy“, 
kterými jsou zpřesněny záměry ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Ve výkresu 
odůvodnění O.6 Cyklistická doprava – schéma jsou k výše uvedenému jevu navíc vyznačeny 
„vybrané pouliční cyklotrasy“, které naznačují možná vybraná propojení území města, která 
však již nejsou závazná a je možné jej operativně upravovat nebo dále doplňovat. 
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Obecně ve výkrese odůvodnění O.6 nejsou trasy vymezeny závazně a umístění jakýchkoliv 
cyklistických tras nebo stezek je možná v souvislosti s obecnými podmínkami uvedenými 
v kapitolách 6.1 až 6.5 Výroku ve všech plochách.“ 
Konečné vyhodnocení podání se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Návrh Územního plánu města Brna pro opakované veřejné projednání (06/2021) byl upraven 
a požadované propojení cyklostezkou Technologický park - Kuřim bylo doplněno o tuto trasu 
do výkresu 2.2. a Odůvodnění. 
Tímto je požadavek zohledněn. 
 
Námitka č.26 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto:  
Stávající zástavba RD ve východním konci ulice Turistická byla zahrnuta do stabilizované 
plochy městské zeleně Z - zámecký park- již v Konceptu nového ÚP. Existence stávající 
zástavby zahrnuté do jiné funkční plochy nestavební je ošetřena obecným regulativem a 
neznamená její vymístění a dotvoření celého území jako park.  
Zástavba RD dotváří charakter území u křižovatky ulic Turistická a Hudcova a zasahuje území 
o rozloze cca 0,24 ha. Proto je možné pro zástavbu vymezit samostatnou stavební funkční 
plochu v souladu s požadavkem § 3 odst 1 vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění.     
Obdobně lze postupovat v případě zástavby komerčními objekty a v ulici Hudcova 2,2a, které 
zahrnují území o rozloze  cca 0,31 ha. 
Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou vymezení odpovídající stavební 
plochy pro zástavbu RD na ul. Turistická a zástavbu vybavenosti na ul. Hudcova znovu zabýval 
a −z pozice odborného garanta správnosti řešení− vymezil jednu stabilizovanou plochu 
smíšenou obytnou. 
Ve výsledku je námitce vyhověno. 
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MMB/0266364/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky v lokalitě Žabovřeské louky jsou pro realizaci městské a krajinné zeleně určeny 
dlouhodobě, již v aktuálně platném územním plánu. Současné využití území pro zahrádkářské 
účely je tedy dočasným využitím území. Plochy zeleně mají být veřejně přístupné. V této 
lokalitě jsou v Návrhu vymezeny také v souladu s projednaným konceptem územního plánu a 
i v souvislosti s protipovodňovými opatřeními, která ukládá řešit nadřazená územně plánovací 
dokumentace, ze které vyplývají požadavky i na realizaci územního systému ekologické 
stability. V ploše krajinné zeleně je zde navrženo regionální biocentrum ÚSES a v obou typech 
ploch zeleně vymezen retenční prostor řeky. Tento stav je výhledový. Před realizací ploch 
zeleně, která může proběhnout v dlouhodobém časovém horizontu, je třeba pozemky z pozice 
města majetkově vypořádat. Do té doby se předpokládá využití v souladu s obecnými 
podmínkami využití území (viz kap. 6.2. závazné textové části). 
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MMB/0266367/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně.  
Odůvodnění: 
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního 
prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 v rozsahu 
var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB územní rezerva B-6) 
a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od komunikačního propojení 
řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB rozvojová lokalita Me-4) a západně od 
komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení v rozsahu dle var. II.  (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). V bezprostředním okolí měla být navazující rozvojová 
lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena obdobným způsobem - východně od 
komunikačního propojení rozvoj území dle var. III Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB rozvojová 
lokalita R-3), západně od komunikace územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v daném 
území zcela naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a dotčený orgán MŽP ČR v této 
fázi pořizované dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením Návrhu ÚPmB z hlediska 
záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Uvádíme také, že územní rozvoj v ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice vyplývá ze Zadání, 
které je tímto způsobem konzistentně naplňováno. Tento rozvoj souvisí s trasováním D43 a 
předmětné územní rezervy bude možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o výsledné variantě řešení D43 na území města. Při 
návrhu řešení pak musí být zohledněny a zapracovány i případné další dopady a souvislosti, 
které nyní nelze dopředu předjímat. 
Ovšem je nutné uvést, že v k.ú. Medlánky téměř nedochází v Návrhu ÚPmB k vymezení 
nových zastavitelných (návrhových) ploch oproti platnému ÚPmB, vyjma zastavitelných ploch 
na východní straně prodloužené ulice V Újezdech. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy B-6 a B-7 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění (např. právě předmětná B-
6 a B-7)“. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel dává pokyn územní rezervu B-6 a B-7 z návrhu ÚPmB 
vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele.  
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Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Tangenciální propojení městských částí Brno-Komín a Brno - Bystrc s MČ Brno-Medlánky je 
dlouhodobě sledované už v platném ÚPmB, pro které je zde vymezena plocha komunikací a 
prostranství místního významu s navazující plochou krajinné zeleně pro možnost umístění 
stromořadí či jiného krajinného prvku v rekreačně využívaném území. V Návrhu nového ÚPmB 
se rovněž v kontinuitě se stávajícím ÚPmB vymezuje plocha veřejného prostranství, která 
kopíruje stávající zpevněnou cestu vedoucí přes předmětné území (agreguje částečně i 
návrhovou plochu krajinné zeleně KV ze stávajícího ÚPmB, což je dáno měřítkem nového 
ÚPmB) a která vytváří podmínky pro žádoucí prostupnost územím. Z hlediska koncepce 
uspořádání dopravy slouží tato plocha pro vedení samostatné cyklotrasy. Zajišťuje dopravní 
obsluhu pro rozvojovou část brněnské ZOO ze strany Brna-Bystrce a stabilizovaného areálu 
Pily ČR, dále pak stabilizovaného areálu Policie ČR a medláneckého letiště ze strany Brna-
Medlánek. Převážná část území je však určena pro nestavební využití, které negeneruje 
dopravní zatížení. Koridor již v současné době plní funkci obsluhy navazujících pozemků a 
jeho vymezení je nezbytné. Jeho šířka neznamená „výstavbu“ komunikace v celé šíři, ale 
umožňuje „kultivaci“ nevyhovujícího stavu a doplnění např. oboustranného stromořadí a 
zvýšení kvality prostupnosti pro pěší a cyklisty. To, jakým způsobem bude upraven provoz na 
tomto propojení nebo případně rozdělení na provozně nezávislé úseky není předmětem řešení 
územního plánu, ale úpravy organizace dopravy, která stanoví podmínky provozu, případně 
zamezí průjezdu nebo omezí některé nežádoucí pohyby. 
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB) konané na schůzi RMB č.R8/127 zahájené 
dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro územní 
plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního plánu města 
Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) zákona č. 
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podnět, 
aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením RMB.  Co se týče 
problematické oblasti rozvoje města RMB doporučila komunikační propojení Komín - 
Medlánky  řešit jako návrhovou plochu veřejného prostranství O s tím, že část tohoto koridoru 
v prostoru od odbočky k rozvojové ploše ZOO k areálu Policie ČR bude stabilizován v rozsahu 
platného ÚPmB (bez integrace  plochy zeleně).  
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na vypuštění komunikačního propojení mezi 
Medlánkami a Ivanovicemi, od ulice V Újezdech, označeným ve výkrese 2.2 jako R/1. 
Vyhodnocení z r. 2020: 
„Záměr R/1 má přímou souvislost s rozvojem MČ Brno-Řečkovice a MČ Brno-Ivanovice a tento 
záměr nelze vypustit, ale jeho podoba dozná změn. 
V upraveném návrhu budou doplněny plochy rozvoje na k.ú. Ivanovice a záměr R/1 nebude 
propojován na k.ú. Medlánky a bude veden v koridoru ulice Terezy Novákové (záměr R/31).“   
 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. Ve výsledném řešení Návrhu nového ÚPmB byla 
poloha záměru R/1 upravena a záměr je připojen na ulici Žilkovu v MČ Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora. S územím MČ Brno-Medlánky není propojen. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu vyhodnocení požadavku podatele. 
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Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vypuštění plánované komunikace mezi Technologickým 
parkem (ul. Purkyňovou a ulicí Hudcovou, ústící naproti ZŠ (záměr Me/1). 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uvedeno také mezitímní 
vyhodnocení z r. 2020:  
Požadavku nebylo v roce 2020 vyhověno, protože: „ÚPmB vymezuje doplnění komunikaci 
sběrného významu Me/1 z ul. Purkyňova do ul. Hudcova, která je nezbytná pro rozvoj lokality 
Technologický park Me-1. Společně s další komunikační sítí v navazujícím území doplňuje 
dopravní skelet pro odvedení dopravy z této části území.“ 
Konečné vyhodnocení podání se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Návrh Územního plánu města Brna pro opakované veřejné projednání (06/2021) byl upraven. 
Záměr Me/1 byl přetrasován do souběžné polohy s ulicí Hradeckou. Do ulice Hudcovy naproti  
ZŠ tedy není připojen.  
Tímto je požadavek zohledněn. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB vymezuje O-6 jako územní rezervu k prověření možnosti napojení lokality 
bydlení vymezené v územní rezervě B-6 na komunikační síť ve směru Medlánky 
(Technologický park)– Hudcova – Řečkovice – Ivanovice tak, aby byl přiměřeně doplněn 
chybějící dopravní skelet, přičemž je možné aktivovat územní rezervu pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o trasování D43 na území města Brna. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy O-6 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění. 
Vzhledem k nesouhlasu s původním vedením územní rezervy O-5 a výše uvedenému 
doporučení RMB na vypuštění koridoru územní rezervy O-6 a O-5 centrem Medlánek byla 
následně naznačena možnost změny jejího trasování. Jejich úpravu však nebylo možné 
z časových důvodů prověřit v potřebné podrobnosti a s podrobnějším vyhodnocením dopadů 
a vlivů na území. 
Aby bylo možné podrobněji prověřit toto území jednak z hlediska koncepce dopravy (Odboru 
dopravy MMB) a z hlediska územních dopadů (Odboru územního plánování a rozvoje MMB), 
bylo z pozice pořizovatele rozhodnuto o potřebě jejího dalšího vymezení. 
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Z tohoto důvodu bude územní rezerva O-6 v Návrhu ponechána beze změny a územní rezerva 
O-5 bude upravena do koridoru v návaznosti od územní rezervy O-6 po propojení se záměrem 
R/1. 
Závěrem uvádíme, že vzhledem k tomu, že se jedná pouze o územní rezervy, tak aktuálně 
nedochází k žádné změně ÚPmB v souvislosti s těmito dopravními koridory. Po zpracování 
podrobnějších prověřovacích studiích budou vyhodnoceny dopady do území a až následně na 
základě doporučení bude rozhodnuto o těchto územních rezervách a případném konkrétním 
vedení tohoto komunikačního propojení. 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB vymezuje O-5 centrem Medlánek jako územní rezervu k prověření možnosti 
napojení lokality bydlení vymezené v územní rezervě B-6 na komunikační síť ve směru 
Medlánky (Technologický park)– Hudcova – Řečkovice – Ivanovice tak, aby byl přiměřeně 
doplněn chybějící dopravní skelet. 
Dále viz odůvodnění námitky č.5 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno zrušení dopravního propojení mezi ulicemi V Újezdech a K 
Babě v rozvojové ploše Me-3.  
Původní vyhodnocení z r. 2020: 
„Komunikace v ulici V Újezdech je vymezena plochou dopravní infrastruktury D, komunikace 
v ulici K Babě je vyznačeno plochou veřejného prostranství. Rozvojová lokalita Me-3 není 
s ulicí V Újezdech přímo propojena. Přímé propojení je možné v rámci obecných podmínek 
využití území, ovšem vzhledem k realizované zástavbě je obtížně realizovatelné a nevhodné. 
V rámci prostupnosti území je vhodné do karty lokality doplnit podmínku propojení pouze pro 
pěší a cyklisty.“ 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. Ve výsledném řešení Návrhu nového ÚPmB byla 
poloha záměru R/1 upravena a na k.ú. Medlánky již není vymezen. Komunikace v ulici 
V Újezdech již není vymezena plochou dopravní infrastruktury D, ale plochou veřejných 
prostranství. V kartě rozvojové lokality Me-3 je doplněna podmínka zajištění prostupu územím 
pro pěší a cyklisty. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu původního vyhodnocení podání. 
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnit plánovanou výstavbu na polích mezi Medlánkami, Řečkovicemi 
a Ivanovicemi (rozvojové lokality R-3 a Me-4) výhradně na méně intenzivní nízkopodlažní 
zástavbu, případně požaduje významné rozšíření ploch zeleně. 
Rozvojová lokalita Me-4 bude na základě doporučení samosprávy města k vypořádání námitek 
a připomínek doručených k projednanému Návrhu nového ÚP upravena následovně:  
Návrhové stavební plochy bydlení (B) a smíšená obytná (C) budou vymezeny jako plocha 
zemědělská (A). Zůstane tak zachováno stávající funkční využití dle platného ÚPmB – pro 
zemědělský půdní fond. Původně vymezená plocha městské zeleně pro nový park nebude 
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vymezena. Rozvojová lokalita Me-4 bude zredukována a zůstane pouze jižní část 
s návrhovými plochami pro veřejnou vybavenost (V). 
Rozvojová lokalita R-3 měla původně zůstat bez úprav. Věcný obsah námitky k rozvojové 
lokalitě R-3 byl však uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání. Podnět 
na změnu regulativu u předmětné plochy B/k3 na B/r2 podala mimo jiné MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora. Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního 
zákona uplatnil v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. 
MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 
1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a to u 
plochy bydlení v lokalitě Díly (mezi areálem kasáren a zástavbou v ul. Žilkova) snížit výšku 
zástavby na 2; tj. na místo uvedené B/k3 změnit regulativ na B/r2. Městské části jsou dle 
Statutu města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno-Řečkovice zohledněny 
a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven (u předmětné plochy dojde 
ke změně regulativu z B/k3 na B/r2 a k vymezení plochy smíšené obytné C/k3 podél budoucí 
městské třídy). Touto úpravou je částečně reagováno také na požadavek podatele.  
V rámci předmětné lokality je v aktuálním návrhu ÚPmB samostatně vymezena jedna plocha 
městské zeleně a o dalších se neuvažuje. Platí však to, že u ploch bydlení i ploch smíšených 
obytných je dle regulativu povinnost dodržet minimální plochu zeleně v rozsahu 30 % pro 
disponibilní pozemky stavebního záměru. Zeleň tedy musí být, jak požaduje podatel, výraznou 
součástí ploch C. 
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plochy pro veřejnou vybavenost v rozvojové lokalitě Me-4 jsou určeny pro výstavbu MŠ. V 
dotčeném území se vyskytují převážně plochy bydlení. Rozvojová lokalita proto řeší doplnění 
ploch veřejné vybavenosti na severním okraji MČ Medlánky, které navážou na přírodně 
rekreační území kolem Medláneckého rybníka. MČ Medlánky dlouhodobě postrádá novou 
mateřskou školu, část plochy pro veřejnou vybavenost je proto vhodné využít právě tímto 
účelem. Z toho důvodu je vhodné ponechat pro ni vymezené plochy. 
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadujete pro rozvojovou lokalitu Me-4 podmínku prověření územní studií. Jako důvod 
uvádíte především prostup do sousedících rekreačních a sportovních oblastí. 
Podmínka tohoto prostupu je uvedena v kartě lokalit, nemůže být tedy opomenuta. Územní 
studie se předepisuje zpravidla ve větších rozvojových plochách pro řešení vybraných 
problémů, případně pro variantní řešení. Na své náklady může územní studii zpracovat také 
ten, který změnu v území inicioval a realizuje ji. Plocha této lokality je však pro zadání 
samostatné územní studie příliš malá a okruh problémů příliš omezený na to, aby se nová 
výstavba ÚS podmiňovala. 
Rozvojová lokalita Me-4 byla téměř celá zrušena. 
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Námitka č.11 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro lokalitu R-8 požadujete zásadní snížení intenzity využití území. Uprostřed stabilizovaných 
ploch pro bydlení se nachází zahrádkářská kolonie, nevyužívané objekty a výšková stavba 
bývalé Geofyziky. Návrh nového ÚP počítá s využitím zahrádek pro plochu veřejné městské 
zeleně, která může plnit i funkci veřejného prostranství. Zbytek ploch je určený pro bydlení 
nebo jako plocha smíšená obytná s volnou zástavbou s výškovou úrovní v/3 (6-16 m). Toto je 
nejnižší možná výšková úroveň vhodná pro městskou zástavbu, obytná sídliště a areály. Nižší 
zástavba s nižší intenzitou osídlení 1 nebo 2 je vhodná pro rezidenční nízkopodlažní zástavbu, 
tedy samostatné nebo řadové rodinné domy. Nově navrhovaná zástavba bude navazovat 
svým charakterem spíše na zástavbu mezi ulicemi Podpěrova a Jabloňová také s výškovou 
úrovní v3. Větší výšková úroveň v/5 je navržena pouze pro stávající výškovou budovu 
Geofyziky. Snižování výškové úrovně zástavby pod úroveň 3 a s tím snižování intenzity využití 
území není možné. Výšková úroveň 3 je pro volnou bytovou zástavbu nejnižší možná, nižší 
zástavba rodinnými domy (rezidenční zástavba) v lokalitě není vhodná. 
 
Námitka č.12 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadavek na vymezení propojení ulice Renčovy a Terezy Novákové 
formou veřejně prospěšných staveb. 
Ve výkresu 2.2 Souhrnný výkres dopravy a 3.0 Veřejně prospěšných staveb jsou vymezeny 
plochou dopravní infrastruktury D prvky systému komunikací, tvořící základní komunikační 
systém města Brna (komunikace sběrné, nadsběrné, rychlostní a dálnice).  
Komunikace, které jsou vymezeny plochou veřejných prostranství jsou součástí místní sítě a 
zajišťují doplňkové propojení v rámci městské části. Tímto způsobem je vyznačeno i propojení 
Renčova – Terezy Novákové.  
Z hlediska nastavených principů vyznačení prvků (viz výše) nelze požadavku na doplnění 
vymezení propojení Renčova – Terezy Novákové ve výkresu 2.2 a 3.0 vyhovět, protože se 
jedná především o síť obslužných komunikací vymezených plochou veřejných prostranství. 
 
Námitka č.13 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky je požadavek na vypuštění územních rezerv pro bydlení B-6 a B-7.   
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního 
prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 v rozsahu 
var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB územní rezerva B-6) 
a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od komunikačního propojení 
řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB rozvojová lokalita Me-4) a západně od 
komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení v rozsahu dle var. II.  (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). V bezprostředním okolí měla být navazující rozvojová 
lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena obdobným způsobem - východně od 
komunikačního propojení rozvoj území dle var. III Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB rozvojová 
lokalita R-3), západně od komunikace územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v daném 
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území zcela naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a dotčený orgán MŽP ČR v této 
fázi pořizované dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením Návrhu ÚPmB z hlediska 
záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Uvádíme také, že územní rozvoj v ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice vyplývá ze Zadání, 
které je tímto způsobem konzistentně naplňováno. Tento rozvoj souvisí s trasováním D43 a 
předmětné územní rezervy bude možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o výsledné variantě řešení D43 na území města. Při 
návrhu řešení pak musí být zohledněny a zapracovány i případné další dopady a souvislosti, 
které nyní nelze dopředu předjímat. 
Ovšem je nutné uvést, že v k.ú. Medlánky téměř nedochází v Návrhu ÚPmB k vymezení 
nových zastavitelných (návrhových) ploch oproti platnému ÚPmB, vyjma zastavitelných ploch 
na východní straně prodloužené ulice V Újezdech. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy B-6 a B-7 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel dává pokyn územní rezervu B-6 a B-7 z návrhu ÚPmB 
vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele.  
 
Námitka č.14 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) je v Návrhu ÚPmB v souladu s 
odborným oborovým dokumentem – plánem ÚSES, který je nezbytným podkladem pro 
vymezování ÚSES v ÚPD. Dle plánu ÚSES jsou v předmětné lokalitě vymezeny interakční 
prvky, které nahrazují lokální biokoridor ve dně údolí Medláneckého potoka nad Medlánkami 
vymezený v platném ÚPmB. K hlavním důvodům nahrazení předmětného biokoridoru 
interakčními prvky patří jeho nízký biogeografický význam bez možnosti začlenění do ucelené 
hydrofilní větve místního ÚSES s vymezením funkčně odpovídajících biocenter. 
Pro informaci uvádíme, že interakční prvek je obecně doplňkovou skladebnou částí lokálního 
ÚSES, která posiluje interakci ekologicky stabilnějších a méně stabilních ekosystémů, a tím ty 
méně stabilní pomáhá stabilizovat. Konkrétně zprostředkovává příznivé působení lokálních 
(místních) biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Skutečnost, že 
jde o doplňkové skladebné části místního ÚSES, znamená, že představují doplněk k vymezení 
biocenter a biokoridorů a není až tak podstatná jejich funkce pro ochranu přirozeného 
genofondu. Vymezování interakčních prvků není na rozdíl od biocenter a biokoridorů nikterak 
vázáno na biogeografické členění krajiny, a naopak daleko více vychází z aktuálního stavu 
krajiny. Návrh soustavy interakčních prvků má v zásadě doporučující charakter a nemá 
zákonnou podporu.  



MMB/0266367/2020  MMB/0266367/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

Ve vztahu k územnímu plánu jsou interakční prvky obecně "podměrečnou" kategorií, tj. 
takovou kategorií prvků, jejichž vymezení je pod rozlišovací možnosti územního plánu a 
povinnost jeho vymezení ani nevyplývá z právních předpisů. Nicméně o existenci interakčních 
prvků či o existenci jejich návrhu by měl mít zpracovatel územně plánovací dokumentace 
povědomí, aby svým řešením zbytečně funkční prvky nelikvidoval a u dosud neexistujících či 
nedostatečně funkčních neznemožnil provedení navržených opatření. 
Na základě uvedeného je zřejmý důvod, pro který v dané lokalitě není v Návrhu ÚPmB 
vymezena a ani není vhodné vymezovat skladebnou část ÚSES – lokální biokoridor. Nicméně 
zpracovatel svým návrhem – vymezením příslušných ploch návrhové zeleně v předmětné 
lokalitě zajistil další existenci a funkčnost daných interakčních prvků. 
V případě pozemku p.č. 1818 k.ú. Medlánky uvádíme, že by se jeho vymezením jako 
samostatné plochy krajinné zeleně vytvořila podměrečná plocha, která nemá zákonné ani 
koncepční opodstatnění, protože předmětné krajinotvorné prvky s ekologicko-stabilizační a 
také estetickou funkcí v podobě aleje jsou přirozenou součástí mimoprodukčních funkcí 
zemědělské plochy (viz Odůvodnění Návrhu ÚPmB). Pro informaci ještě uvádíme, že na 
základě požadavku a dohody s dotčeným orgánem Odborem životního prostředí Magistrátu 
města Brna, bude do závazné textové části doplněna regulace zajišťující větší a zřejmější 
ochranu výše uvedených krajinotvorných prvků. V souvislosti s plánovanou budoucí 
urbanizací území není vymezení ploch krajinné zeleně žádoucí; vymezení těchto ploch má 
význam ve volné krajině.      
 
Námitka č.15 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Objekty a plochy pro plnění funkce veřejné vybavenosti a sportu mohou být připuštěny i v 
plochách pro bydlení B nebo smíšených obytných C. 
Sběrná střediska odpadů nejsou vzhledem ke svému charakteru a rozloze v územním plánu 
vymezena. Umístění sběrných středisek odpadů statutárního města Brna je přípustné v 
plochách bydlení, smíšených obytných, komerční vybavenosti, nákupních a zábavních center 
a zvláštních areálů, výroby a skladování, lehké výroby, podmíněně přípustné v plochách 
technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a na veřejném prostranství, pokud toto 
umístění nenaruší jejich funkci. 
Námitce je vyhověno jiným způsobem. 
 
Námitka č.16 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Skutečný způsob využití předmětného pozemku, tj. pobytová louka s ekologickou, 
komunikační a rekreační funkcí je realizovatelný a přípustný i v rámci plochy zemědělské, a to 
zejména z důvodu, že plní mimoprodukční funkce zemědělské plochy. Dané využití je také v 
souladu s § 18 odst. (5) stavebního zákona, jehož záměry Návrh ÚPmB z důvodu veřejného 
zájmu nevylučuje.  
Nicméně vzhledem k tomu, že je předmětný pozemek ve vlastnictví Statutárního města Brna, 
jeho grafická čitelnost je v měřítku zpracování nového ÚPmB, skutečné využití nejlépe 
reflektuje právě plocha krajinné zeleně a pozemek nebude tvořit nesmyslnou enklávu v daném 
území, protože plynule navazuje na okolní plochy krajinné zeleně, jeví se důvodné změnit 
pozemek na plochu krajinné zeleně "K".  
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Námitka č.17 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky je požadavek na zachování stávající prostupu územím mezi ul. 
Turistickou a Vycházkovou a z toho důvodu pozemky parc.č. 1033/1 a 1033/12, k.ú. Medlánky 
definovat jako zeleň Z, tj. neměnit na plochu zahrádek I.  Námitce nelze zcela vyhovět, neboť 
se jedná o pozemky v soukromém vlastnictví, kdy jeho vlastnici požadují jiné funkční využití, 
kterému nelze v současné době vyhovět. To však nevylučuje i v plochách zahrádek zachovat 
stávající prostup územím, pokud bude na tomto řešení s vlastníkem pozemků nalezena shoda.   
Pro informaci závěrem uvádíme fakt, že dle obecných podmínek závazné části „Návrhu ÚPmB 
(2020)“: „Záměry na změny v území musí zachovávat a posilovat prostupnost v území; ve 
stabilizovaných plochách musí být zachovány pěší trasy zajišťující průchodnost území a 
přístup k jednotlivým pozemkům. V plochách změn musí být navrhována řešení, která zajistí 
prostupnost v území, zejména návaznost na zastavěné území či zastavitelné plochy nebo pěší 
průchodnost do krajiny.“, a dále „Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury lze 
umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. V případě ploch zástavby lze 
stavby a zařízení dopravní infrastruktury umístit, pokud záměr není zjevně nepřiměřený vůči 
návazným či dotčeným plochám. V případě volných ploch lze stavby a zařízení dopravní a 
technické infrastruktury umístit za podmínky minimalizace jejich plošného a prostorového 
střetu s příslušnou plochou a minimalizace negativního vlivu na funkčnost plochy vyplývající z 
hlavního využití, pokud není v podmínkách využití typů ploch stanoveno jinak.“, a také „Veřejná 
prostranství lze umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití.“ 
Na základě uvedeného je zřejmé, že není nutná požadovaná změna funkčního využití pro 
zajištění prostupu, která by jako taková měla být zajištěna regulacemi území danými v textové 
části Návrhu ÚPmB (2020). 
 
Námitka č.18 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Skutečný stav (stromová kaple sloužící jako místo spočinutí a rozjímání na procházkách, k 
venkovním bohoslužbám, k oddávání snoubenců v přírodě nebo třeba pro pořádání koncertů 
a určené pro širokou veřejnost), a předpokládaný způsob využití předmětného pozemku 
(vzpomínkový háj s možností pohřbívání ke kořenům) neodpovídá funkčnímu využití 
navrženému v Návrhu ÚPmB pro plochy zahrádek "I". Vzhledem k tomu, že se část výše 
uvedených aktivit v daném místě realizuje již nyní, nepředpokládá se konfliktní působení na 
okolní plochy. Dále uvádíme, že se jedná o pozemky ve vlastnictví města Brna a jde o záměr 
městské části podporovaný městem. Na základě uvedeného je vhodné vymezit předmětný 
pozemek p.č. 1353 v k.ú. Medlánky na plochu, která nejlépe reflektuje reálný i budoucí způsob 
využití a to na plochu veřejné vybavenosti „V/x/h (lze považovat za plochu v krajině bez 
nutnosti navázání této plochy na plochu veřejného prostranství).  
 
Námitka č.19 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: 
Pozemek parc. č. 1000/11 k. ú. Medlánky je dle platného ÚPmB sice součástí plochy 
vodohospodářské, dle stavu v území je také spolu s pozemkem parc. č.1012/12 zahrnut do 
společného oplocení u RD Rysova 2b, s přístupem z ulice Rysova. Jejich vymezení jako 
součást stabilizované plochy B/r2 je žádoucí. 
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Oproti tomu pozemek parc. č. 994/1 a s ním i pozemky parc. č. .994/2, 994/3, 984/5, 1012/11 
a 1012/20 k. ú. Medlánky jsou  dle platného ÚPmB součástí plochy vodohospodářské, dle 
stavu v území jsou přístupné pouze cestou kolem rybníka a nesouvisejí s nemovitostí určenou 
pro bydlení.  Není proto důvod je nyní v novém ÚP zahrnovat do stabilizované plochy bydlení, 
využití pozemků takovému funkčnímu využití neodpovídá. V tomto rozsahu se tímto námitce 
částečně vyhovuje.   
 
Námitka č.20 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: Na 
částech pozemků v majetku smB parc. č. 985/1 a 985/19 k. ú. Medlánky při ulici Rysova je v 
ÚP vymezena plocha ke stavebnímu využití pro bydlení, stejně tak je na části pozemků 
návrhová plocha městské zeleně. Pořizovatel preferuje ponechat možnost stavebního využití, 
tj. nevymezovat zde pouze plochu zeleně. Ta je vyjádřena na částech pozemků v rozsahu 
návrhové plochy Z. Byť je MČ preferované stavební využití pro domov pro seniory přípustné i 
v ploše bydlení, garancí takového cílového využití je právě plocha veřejné vybavenosti V. S 
ohledem na vlastnictví pozemků smB je také vhodné plochu pro veřejný účel jednoznačně v 
novém ÚP vymezit odpovídající funkcí, tj. plochou V. 
 
Námitka č.21 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: 
Požadované vymezení samostatné plochy V na částech pozemků parc. č. 985/1, 985/2 a 
985/21 v jižním konci ulice Rysova, při kruhovém objezdu není s ohledem na metodiku 
zpracování nového ÚP vhodné: jednalo by se o podměrečnou plochu, kterou je problematické 
v novém ÚP samostatně vymezit za současného zachování čitelnosti hlavního výkresu - 
rozsah plochy a zápis kódu stavební plochy. Záměr nového objektu radnice MČ lze realizovat 
i v rámci plochy bydlení. Přesto pořizovatel s přihlédnutím k místním zájmům městské části 
dává pokyn zpracovateli, aby požadavek MČ na plochu V prověřil.  
Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou vymezení samostatné funkční 
plochy zabýval a −z pozice odborného garanta správnosti řešení− v upraveném návrhu ÚP  
nakonec vymezil rozsah plochy V/v2 tak, aby byla plocha vymezena přehledným způsobem. 
Ve výsledku je námitce vyhověno. 
 
Námitka č.22 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel odůvodnil takto:  
Území mezi bytovými domy jabloňová 22-28 a ulicí Kuřimskou, které je využíváno jako volné 
prostranství - zeleň má výměru pod limit 0,2 ha pro samostatné funkční vymezení; plocha 
zeleně v platném ÚPmB dnes zahrnuje větší území, i to, které je již stavebně využito. Po 
zpřesnění využití dle skutečného stavu není samostatné vymezení plochy městské zeleně Z v 
návrhu nového ÚP účelné, území bude nadále užíváno jako volné prostranství v rámci 
stabilizované plochy bydlení.   
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Námitka č.23 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavek zohlednil takto: 
Oproti platnému ÚPmB a řešení obsaženému v Konceptu ÚP není v Návrhu ÚP zástavba RD 
v ulici Za Parkem a Hujíčkova zahrnuta do návrhové plochy, ale je již stabilizována. Proto je 
žádoucí stabilizovanou plochu bydlení vymezit dle skutečného stavu v území a městské 
pozemky 855, 856 a jižní část pozemku 711/1 (s cestou ve stopě ulice Hujíčkova) vše k. ú. 
Medlánky vymezit jako stabilizovanou plochu zeleně - součást zámeckého parku. Návrh ÚP 
totiž vymezení jižní stopy ulice Hujíčkova jako plochy veřejného prostranství dle Konceptu ÚP 
nepřebírá. 
Je žádoucí zachovat na městském pozemku parc. č. 710/1 k. ú. Medlánky návrhovou plochu 
městské zeleně, lze připustit oproti projednanému Konceptu ÚP (i platnému ÚPmB) redukci 
jejího rozsahu do podoby dle návrhu nového ÚP. Plocha zeleně je v daném místě podstatná 
pro kvalitní propojení od stávajícího zámeckého parku k budoucí tramvajové smyčce do 
dalšího území v lokalitě Me-1. Návrhová plocha Z byla pro tento účel v Návrhu ÚP 
(projednávaném v červnu 2020) vymezena v dostatečném rozsahu, proto pořizovatel 
neshledal žádoucí požadavku MČ na její rozšíření vyhovět. 
Na základě doporučení samosprávy města k vypořádání námitek a připomínek doručených k 
projednanému Návrhu nového ÚP (v červnu 2020) bude na pozemku parc. č. 710/1 k. ú. 
Medlánky v majetku města doplněna plocha veřejné vybavenosti (V) ve vazbě na ZŠ Hudcova. 
Tento požadavek na plochu V nakonec vyplynul z interních jednání s MČ, která tímto chce 
zajistit na městském pozemku plochu pro sportovního zařízení k ZŠ Hudcova. Takto je 
formulován i konkrétní požadavek na řešení uvedený u stanovené ÚS-8 v kap. 12 textové části 
ÚP a v kartě lokality Me-1. MČ je nakonec vyhověno v rozsahu tohoto požadavku.   
V rozvojové lokalitě Me-1 lze další propojení pásem městské zeleně od navrhované 
tramvajové smyčky realizovat v rámci vymezených stavebních ploch, Návrh nového ÚP 
jednotlivé pásy liniové zeleně nevymezuje. Taktéž stezka pro pěší a cyklista je nad podrobnost 
řešení v novém ÚP. Jejich realizace spolu s pásem zeleně je podél budoucí trati Me/31 na 
základě obecných regulativů možná ve všech stavebních plochách, tudíž i v ploše dopravy D, 
či sousední ploše smíšené obytné C. V této části není požadavku MČ vyhověno. 
Námitce se částečně vyhovuje v rozsahu vyhovění shodným požadavkům MČ.  
 
Námitka č.24 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavek zohlednil takto:  
V rozvojové lokalitě Me-1 lze další požadované využití pro veřejnou vybavenost (školství, 
centrum volného času), komerční vybavenost (sport), hřiště realizovat v rámci vymezených 
smíšených obytných ploch C. Pořizovatel neshledává účelné vymezením funkční plochy V či 
S předjímat jejich konkrétní lokalizaci. Pro území lokality Me-1 je předepsáno zpracování ÚS-
8, ta prověří potřebu občanského vybavení a navrhne na území využití funkčních ploch C ve 
větší podrobnosti. Viz požadavky na řešení v ÚS uvedené v textové části v kap. 12 a v 
příslušné kartě lokality Me-1.  
S odkazem na text vyhodnocení u připomínky č.23 je požadavek MČ na plochu pro sportovní 
zařízení pro ZŠ Hudcova řešen vymezením plochy V na městském pozemku parc. č. 710/1 k. 
ú. Medlánky  
Samospráva města na Poradě vedení dne 10.12.2020 odsouhlasila podnět na úpravu rozsahu 
funkčních ploch bydlení v předmětné lokalitě ve prospěch smíšeného využití s volnou 
strukturou zástavby a v plochách pro smíšené využití úpravu výškových hladin zástavby dle 
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Případové studie lokality Technologický park (KAM, 2020) pro účely úpravy Návrhu nového 
ÚPmB.  
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB č.R8/127 
zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro 
územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního plánu 
města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) zákona č. 
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podnět, 
aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením RMB. RMB 
doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru. 
Doporučení se týkalo i rozvojové lokality Me-1 Technologický park. Proto pořizovatel dal 
pokyny na úpravu návrhu ÚP v lokalitě Me-1 pro 1. opakované veřejné projednání (v červnu 
2021), vše v souladu s podnětem určeného zastupitele. 
 
K další úpravě návrhu ÚP oproti výše uvedenému došlo v lokalitě Me-1 po 1. opakovaném 
veřejném projednání.  
Na základě připomínek MČ doručených při 1. opakovaném veřejném projednání se určený 
zastupitel navrženým řešením v severní části lokality Me-1 znovu zabýval a uplatnil v procesu 
vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 k 
lokalitě Me-1 na základě doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9. 2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno - Medlánky, a to na navrácení původní plochy W/v3 a rozšíření plochy 
B/r2 na úkor plochy C/v3. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny uplatňovat 
právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části MČ Brno-Medlánky alespoň 
částečně zohledněny a Návrh pro 2. opakované veřejné projednání byl upraven. 
Námitce je vyhověno částečně, promítnutím požadavků na konkretizaci využití lokality Me-1 
pro občanskou vybavenost do požadavků k řešení do vymezené ÚS-8.   
 
Námitka č.25 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vymezení propojení mezi územím Technologického parku a 
průmyslovou zónou v Kuřimi.  
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uvedeno také mezitímní 
vyhodnocení z r. 2020:  
Požadavku bylo v roce 2020 vyhověno částečně, protože: „Úkolem územního plánu je vytvářet 
územní podmínky pro možnost umístění záměrů, nikoliv zajistit „bezproblémovou“ realizaci 
všech záměrů a znát podrobné technické provedení jednotlivých úseků. Obecně územní plán 
stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a 
prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury a stanovuje 
podmínky pro využití území. Nový Územní plán města Brna (ÚPmB) pracuje s méně 
podrobným měřítkem hlavního výkresu 1:10 000, než tomu je u současného (1:5000). 
V rámci stanovení podmínek využití ploch v kap. 6.2. a kap. 6.3.3.10 závazné textové části je 
umožněno umístění cyklistické infrastruktury ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.  
Z hlediska požadavku na zakreslení dalších propojení uvádíme, že v rámci cyklistické dopravy 
byl zvolen obecnější přístup.  
Ve výkrese 2.2. Souhrnný výkres dopravy jsou vyznačeny „vybrané samostatné cyklotrasy“, 
kterými jsou zpřesněny záměry ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Ve výkresu 
odůvodnění O.6 Cyklistická doprava – schéma jsou k výše uvedenému jevu navíc vyznačeny 
„vybrané pouliční cyklotrasy“, které naznačují možná vybraná propojení území města, která 
však již nejsou závazná a je možné jej operativně upravovat nebo dále doplňovat. 
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Obecně ve výkrese odůvodnění O.6 nejsou trasy vymezeny závazně a umístění jakýchkoliv 
cyklistických tras nebo stezek je možná v souvislosti s obecnými podmínkami uvedenými 
v kapitolách 6.1 až 6.5 Výroku ve všech plochách.“ 
Konečné vyhodnocení podání se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Návrh Územního plánu města Brna pro opakované veřejné projednání (06/2021) byl upraven 
a požadované propojení cyklostezkou Technologický park - Kuřim bylo doplněno o tuto trasu 
do výkresu 2.2. a Odůvodnění. 
Tímto je požadavek zohledněn. 
 
Námitka č.26 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto:  
Stávající zástavba RD ve východním konci ulice Turistická byla zahrnuta do stabilizované 
plochy městské zeleně Z - zámecký park- již v Konceptu nového ÚP. Existence stávající 
zástavby zahrnuté do jiné funkční plochy nestavební je ošetřena obecným regulativem a 
neznamená její vymístění a dotvoření celého území jako park.  
Zástavba RD dotváří charakter území u křižovatky ulic Turistická a Hudcova a zasahuje území 
o rozloze cca 0,24 ha. Proto je možné pro zástavbu vymezit samostatnou stavební funkční 
plochu v souladu s požadavkem § 3 odst 1 vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění.     
Obdobně lze postupovat v případě zástavby komerčními objekty a v ulici Hudcova 2,2a, které 
zahrnují území o rozloze  cca 0,31 ha. 
Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou vymezení odpovídající stavební 
plochy pro zástavbu RD na ul. Turistická a zástavbu vybavenosti na ul. Hudcova znovu zabýval 
a −z pozice odborného garanta správnosti řešení− vymezil jednu stabilizovanou plochu 
smíšenou obytnou. 
Ve výsledku je námitce vyhověno. 
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MMB/0266369/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
K předmětné části návrhové plochy bydlení, zahrnuté do rozvojové lokality Ob-4 uplatnila MČ 
Brno - Maloměřice a Obřany připomínku s požadavkem na ponechání plochy zahrádek (I). 
Pořizovatel požadavek akceptuje a dává v tomto smyslu pokyn.  
Tím je vyhověno i námitce.  
Rozvojová lokalita Ob-4 byla podrobena vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení 
environmentálních limitů a rizik (zátěží). Svahová nestabilita dle veřejně dostupných zdrojů 
(Geoportál MMB Georizika, registr svahových nestabilit ČGS) není v lokalitě evidována.  
Pořizovatel při vyhodnocení vzal v potaz fakt, že Česká geologická služba a Odbor životního 
prostředí MMB lokalitu Ob-4 z hlediska svahové nestability posoudil a neuplatnil připomínky. 
Ani tyto subjekty neposkytly OÚPR MMB k této lokalitě žádné "údaje o území" o svahové 
nestabilitě pro probíhající aktualizaci ÚAP smB 2020. Z uvedeného důvodu nebylo nutné 
předmětnou část území vyjímat z plochy pro stavební využití. Avšak vzhledem k pohledové 
exponovanosti této části území a bezprostřední návaznosti na již vymezenou plochu zahrádek, 
pořizovatele požadavku MČ vyhověl a ve vyznačené části území -dle grafické přílohy 1b) z 
vyjádření MČ- plochu pro zahrádky (I) vymezil.  
Doplňujeme pro úplnost, že původní rozvojová lokalita Ob-4 byla z upraveného návrhu ÚP 
vypuštěna. 
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MMB/0266375/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky v lokalitě Žabovřeské louky jsou pro realizaci městské a krajinné zeleně určeny 
dlouhodobě, již v aktuálně platném územním plánu. Současné využití území pro zahrádkářské 
účely je tedy dočasným využitím území. Plochy zeleně mají být veřejně přístupné. V této 
lokalitě jsou v Návrhu vymezeny také v souladu s projednaným konceptem územního plánu a 
i v souvislosti s protipovodňovými opatřeními, která ukládá řešit nadřazená územně plánovací 
dokumentace, ze které vyplývají požadavky i na realizaci územního systému ekologické 
stability. V ploše krajinné zeleně je zde navrženo regionální biocentrum ÚSES a v obou typech 
ploch zeleně vymezen retenční prostor řeky. Tento stav je výhledový. Před realizací ploch 
zeleně, která může proběhnout v dlouhodobém časovém horizontu, je třeba pozemky z pozice 
města majetkově vypořádat. Do té doby se předpokládá využití v souladu s obecnými 
podmínkami využití území (viz kap. 6.2. závazné textové části). 
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MMB/0266378/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
K předmětné části návrhové plochy bydlení, zahrnuté do rozvojové lokality Ob-4 uplatnila MČ 
Brno - Maloměřice a Obřany připomínku s požadavkem na ponechání plochy zahrádek (I). 
Pořizovatel požadavek akceptuje a dává v tomto smyslu pokyn.  
Tím je vyhověno i námitce.  
Rozvojová lokalita Ob-4 byla podrobena vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení 
environmentálních limitů a rizik (zátěží). Svahová nestabilita dle veřejně dostupných zdrojů 
(Geoportál MMB Georizika, registr svahových nestabilit ČGS) není v lokalitě evidována.  
Pořizovatel při vyhodnocení vzal v potaz fakt, že Česká geologická služba a Odbor životního 
prostředí MMB lokalitu Ob-4 z hlediska svahové nestability posoudil a neuplatnil připomínky. 
Ani tyto subjekty neposkytly OÚPR MMB k této lokalitě žádné "údaje o území" o svahové 
nestabilitě pro probíhající aktualizaci ÚAP smB 2020. Z uvedeného důvodu nebylo nutné 
předmětnou část území vyjímat z plochy pro stavební využití. Avšak vzhledem k pohledové 
exponovanosti této části území a bezprostřední návaznosti na již vymezenou plochu zahrádek, 
pořizovatele požadavku MČ vyhověl a ve vyznačené části území -dle grafické přílohy 1b) z 
vyjádření MČ- plochu pro zahrádky (I) vymezil.  
Doplňujeme pro úplnost, že původní rozvojová lokalita Ob-4 byla z upraveného návrhu ÚP 
vypuštěna. 
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MMB/0266384/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
K předmětné části návrhové plochy bydlení, zahrnuté do rozvojové lokality Ob-4 uplatnila MČ 
Brno - Maloměřice a Obřany připomínku s požadavkem na ponechání plochy zahrádek (I). 
Pořizovatel požadavek akceptuje a dává v tomto smyslu pokyn.  
Tím je vyhověno i námitce.  
Rozvojová lokalita Ob-4 byla podrobena vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení 
environmentálních limitů a rizik (zátěží). Svahová nestabilita dle veřejně dostupných zdrojů 
(Geoportál MMB Georizika, registr svahových nestabilit ČGS) není v lokalitě evidována.  
Pořizovatel při vyhodnocení vzal v potaz fakt, že Česká geologická služba a Odbor životního 
prostředí MMB lokalitu Ob-4 z hlediska svahové nestability posoudil a neuplatnil připomínky. 
Ani tyto subjekty neposkytly OÚPR MMB k této lokalitě žádné "údaje o území" o svahové 
nestabilitě pro probíhající aktualizaci ÚAP smB 2020. Z uvedeného důvodu nebylo nutné 
předmětnou část území vyjímat z plochy pro stavební využití. Avšak vzhledem k pohledové 
exponovanosti této části území a bezprostřední návaznosti na již vymezenou plochu zahrádek, 
pořizovatele požadavku MČ vyhověl a ve vyznačené části území -dle grafické přílohy 1b) z 
vyjádření MČ- plochu pro zahrádky (I) vymezil.  
Doplňujeme pro úplnost, že původní rozvojová lokalita Ob-4 byla z upraveného návrhu ÚP 
vypuštěna. 
 





MMB/0266385/2020  MMB/0266385/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266385/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky v lokalitě Žabovřeské louky jsou pro realizaci městské a krajinné zeleně určeny 
dlouhodobě, již v aktuálně platném územním plánu. Současné využití území pro zahrádkářské 
účely je tedy dočasným využitím území. Plochy zeleně mají být veřejně přístupné. V této 
lokalitě jsou v Návrhu vymezeny také v souladu s projednaným konceptem územního plánu a 
i v souvislosti s protipovodňovými opatřeními, která ukládá řešit nadřazená územně plánovací 
dokumentace, ze které vyplývají požadavky i na realizaci územního systému ekologické 
stability. V ploše krajinné zeleně je zde navrženo regionální biocentrum ÚSES a v obou typech 
ploch zeleně vymezen retenční prostor řeky. Tento stav je výhledový. Před realizací ploch 
zeleně, která může proběhnout v dlouhodobém časovém horizontu, je třeba pozemky z pozice 
města majetkově vypořádat. Do té doby se předpokládá využití v souladu s obecnými 
podmínkami využití území (viz kap. 6.2. závazné textové části). 
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MMB/0266387/2020  MMB/0266387/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266387/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadujete podél nové městské třídy v návrhové lokalitě Ze-1 v plochách smíšených obytných 
C/k4 zvýšení výškové úrovně do úrovně 5 nebo 6. 
Celá rozvojová lokalita Ze-1 je součástí ÚS Špitálka.  
Podél nové městské třídy zůstanou sjednocené navržené výškové úrovně C/k4 (9-22m). Pro 
navýšení zástavby lze použít regulativ k lokální dominantě do výšky 40 m. Pokud bylo vydáno 
územní rozhodnutí i s kladným závazným stanoviskem orgánu územního plánování o souladu 
s územně plánovací dokumentací, jsou tyto stavby přípustné. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadujete v celé rozvojové lokalitě Ze-1 zvýšení výškové úrovně do hladiny 5 až 6 a uvedení 
možnosti lokálních dominant v kartě lokalit.  
Celá rozvojová lokalita Ze-1 je součástí ÚS Špitálka.  
Podél nové městské třídy zůstanou sjednocené navržené výškové úrovně C/k4 (9-22m). Pro 
navýšení zástavby lze použít regulativ k lokální dominantě do výšky 40 m. Pokud bylo vydáno 
územní rozhodnutí i s kladným závazným stanoviskem orgánu územního plánování o souladu 
s územně plánovací dokumentací, jsou tyto stavby přípustné. 
 
 
 
 
 











MMB/0266388/2020  MMB/0266388/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266388/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V rozvojové lokalitě v plochách smíšených obytných C/k4 mezi ulicemi Přízova, Dornych a 
Mlýnská žádáte zvýšení výškové hladiny zástavby z úrovně 4 na úroveň 6. 
Žádáte o ÚR a SP pro stavbu o výšce 29,1 m. 
V ploše smíšené obytné mezi výše uvedenými ulicemi dojde ke změně návrhu a zvýšení 
výškové úrovně z C/k4 na C/k5 (12-28 m). Je možné umístit lokální dominantu do výšky 40 m. 
Lokální dominanta může být umístěna vzhledem k urbanistické situaci. (Textová část bod 
6.4.2.) Zvyšování úrovně na hladinu 6 je navrhováno především v oblasti Jižní čtvrti případně 
v lokalitě Nová Zbrojovka. 
 
 
 









MMB/0266395/2020  MMB/0266395/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266395/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
K předmětné části návrhové plochy bydlení, zahrnuté do rozvojové lokality Ob-4 uplatnila MČ 
Brno - Maloměřice a Obřany připomínku s požadavkem na ponechání plochy zahrádek (I). 
Pořizovatel požadavek akceptuje a dává v tomto smyslu pokyn.  
Tím je vyhověno i námitce.  
Rozvojová lokalita Ob-4 byla podrobena vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení 
environmentálních limitů a rizik (zátěží). Svahová nestabilita dle veřejně dostupných zdrojů 
(Geoportál MMB Georizika, registr svahových nestabilit ČGS) není v lokalitě evidována.  
Pořizovatel při vyhodnocení vzal v potaz fakt, že Česká geologická služba a Odbor životního 
prostředí MMB lokalitu Ob-4 z hlediska svahové nestability posoudil a neuplatnil připomínky. 
Ani tyto subjekty neposkytly OÚPR MMB k této lokalitě žádné "údaje o území" o svahové 
nestabilitě pro probíhající aktualizaci ÚAP smB 2020. Z uvedeného důvodu nebylo nutné 
předmětnou část území vyjímat z plochy pro stavební využití. Avšak vzhledem k pohledové 
exponovanosti této části území a bezprostřední návaznosti na již vymezenou plochu zahrádek, 
pořizovatele požadavku MČ vyhověl a ve vyznačené části území -dle grafické přílohy 1b) z 
vyjádření MČ- plochu pro zahrádky (I) vymezil.  
Doplňujeme pro úplnost, že původní rozvojová lokalita Ob-4 byla z upraveného návrhu ÚP 
vypuštěna. 
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MMB/0266399/2020  MMB/0266399/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266399/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Na pozemcích parc. č. 7852/10, 7852/11, 7852/28, 7852/31, 7852/34, 7852/49 a části parc. 
č..7852/52 k. ú. Židenice, které jsou dle platného ÚPmB součástí návrhové plochy BC, je v 
návrhu nového ÚP vymezena stabilizovaná plocha B. Větší část návrhového území (v 
Konceptu šlo o lokalitu Zi-15) je stavebně využita, k dostavbě zůstává v rozsahu uvedených 
pozemků území o rozloze cca 0,34 ha. V tomto rozsahu neodpovídá vymezení samostatné 
návrhové plochy B, která by jednoznačně určila využití zbytkového území pro dostavbu BD (v 
návaznosti na BD Bělohorská 163) v kontinuitě s platným ÚPmB, metodice vymnezování ploch 
v  nového ÚP. 
V daném případě je dle odborného názoru zpracovatele ÚP možnost dostavby území dána i v 
rámci vymezené stabilizované plochy, pro budoucí stavební využití není účelné a nezbytné 
vymezit návrhovou plochu. Námitce je vyhověno jiným způsobem.  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemek p.č. 7852/10, 7852/11, 7852/28, 7852/31, 7852/34, 7852/52 a částečně p.č. 7852/49, 
vše k.ú. Židenice je v návrhu ÚP správně zařazen do výškové úrovně 4 (9 až 22 metrů), a to 
z toho důvodu, že se zde nacházejí maximálně osmipodlažní objekty, které se do této výškové 
úrovně vlezou. Ve stabilizovaných plochách lze umístit objekty v závislosti na charakteru 
území až o dva metry vyšší a v případě této lokality lze umístit další jedno o 2 metry od fasády 
odstoupené podlaží o maximální výšce 3,5 metru. 
Výšková úroveň 6 je určena pouze pro rozvojová území v širším centru města Brna (Trnitá a 
Nová Zbrojovka a Dukelská). 
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MMB/0266404/2020  MMB/0266404/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266404/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel navrhuje u předmětné plochy (C/r2) v rozvojové lokalitě HH-6 zvýšení výškové úrovně 
zástavby na úroveň 5 a změnu struktury zástavby ze struktury rezidenční (r) na strukturu 
volnou (v). Dle podatele by předmětná plocha měla být vymezena jako plocha smíšená 
obytná C/v5. Sousední plochy na sever od předmětné plochy jsou plochy výroby 
a skladování (P) s výškovou úrovní 2, na jih od předmětné plochy jsou plochy bydlení B/r2. 
Jako přechod mezi plochami bydlení a výroby je navržena plocha smíšená obytná. Předmětná 
plocha ovšem pouze rozšiřuje plochy bydlení (rezidenční zástavbu) podél ulic Sokolova, 
Severní a Košuličova a není určena v Návrhu ÚPmB k umisťování staveb např. v úrovni 5, jak 
podatel navrhuje. Plochy C, které tvoří přechod mezi plochami průmyslu a skladování, 
plochami dopravy a čistým bydlením nemusí obsahovat pouze bydlení jako hlavní využití, 
ale umožňují i občanské vybavení jako v plochách V a W, maloobchodní prodejny do 1500 m2 
prodejní plochy, služby a nerušící výrobu nebo sport. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Odůvodnění je součástí odůvodnění k námitce č. 1. 
 
 









MMB/0266407/2020  MMB/0266407/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266407/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je vysloven nesouhlas s vedením propojení komunikace HH/5 Sokolova – 
Košuličova.  
Jedná se o dlouhodobý záměr, který je ve shodné poloze vymezen již v současném územním 
plánu, který nabývá na významu v souvislosti s propojením nového osobního nádraží. Nejedná 
se tedy o nový záměr.  
To, že zatím nedošlo k jeho realizaci není záležitostí územního plánu, ale přípravy stavby. 
Z tohoto důvodu nelze námitce vyhovět. 
 
 









MMB/0266410/2020  MMB/0266410/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266410/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
K předmětné části návrhové plochy bydlení, zahrnuté do rozvojové lokality Ob-4 uplatnila MČ 
Brno - Maloměřice a Obřany připomínku s požadavkem na ponechání plochy zahrádek (I). 
Pořizovatel požadavek akceptuje a dává v tomto smyslu pokyn.  
Tím je vyhověno i námitce.  
Rozvojová lokalita Ob-4 byla podrobena vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení 
environmentálních limitů a rizik (zátěží). Svahová nestabilita dle veřejně dostupných zdrojů 
(Geoportál MMB Georizika, registr svahových nestabilit ČGS) není v lokalitě evidována.  
Pořizovatel při vyhodnocení vzal v potaz fakt, že Česká geologická služba a Odbor životního 
prostředí MMB lokalitu Ob-4 z hlediska svahové nestability posoudil a neuplatnil připomínky. 
Ani tyto subjekty neposkytly OÚPR MMB k této lokalitě žádné "údaje o území" o svahové 
nestabilitě pro probíhající aktualizaci ÚAP smB 2020. Z uvedeného důvodu nebylo nutné 
předmětnou část území vyjímat z plochy pro stavební využití. Avšak vzhledem k pohledové 
exponovanosti této části území a bezprostřední návaznosti na již vymezenou plochu zahrádek, 
pořizovatele požadavku MČ vyhověl a ve vyznačené části území -dle grafické přílohy 1b) z 
vyjádření MČ- plochu pro zahrádky (I) vymezil.  
Doplňujeme pro úplnost, že původní rozvojová lokalita Ob-4 byla z upraveného návrhu ÚP 
vypuštěna. 
 





MMB/0266413/2020  MMB/0266413/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266413/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti, aktuálních podkladů a Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl řešení funkčního využití předmětného území 
v k.ú. Komín. V Návrhu ÚPmB (6/2020) je tak v předmětné lokalitě zejména z důvodu 
zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a v souladu s právními 
předpisy navržena plocha krajinné zeleně, oproti Konceptu ÚPmB ovšem bez překryvného 
režimu územního systému ekologické stability (ÚSES) lokálního (místního) charakteru. 
Skladebné prvky ÚSES nejsou v předmětné lokalitě v Návrhu ÚPmB již vymezeny zejména 
na základě aktuálně zpracovaného podkladu - Plánu ÚSES pro k.ú. Komín (Ageris, 2017), 
který prověřil komplexně celé katastrální území Komína z hlediska ekologicko-stabilizační 
funkce a v konkrétním místě, intenzivně využívané zahrádkářské lokality, již neshledal důvody 
ani předpoklady pro vymezení skladebných prvků ÚSES. Lze tedy konstatovat, že v dané 
lokalitě pominul i podstatný důvod pro vymezení krajinné zeleně, která zde byla primárně 
"vázána" právě na skladebné prvky ÚSES. Na základě uvedeného, námitek uplatněných v 
rámci projednávání Návrhu ÚPmB (6/2020) a legitimního očekávání vlastníků je v předmětné 
lokalitě v k.ú. Komín ve výsledném řešení Návrhu ÚPmB vymezena  plocha zahrádek "I" resp. 
předmětná plocha krajinné zeleně bude celá vymezena jako plocha zahrádek, tak jak je určena 
v platném ÚPmB. 
 
 
 









MMB/0266415/2020  MMB/0266415/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266415/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
K předmětné části návrhové plochy bydlení, zahrnuté do rozvojové lokality Ob-4 uplatnila MČ 
Brno - Maloměřice a Obřany připomínku s požadavkem na ponechání plochy zahrádek (I). 
Pořizovatel požadavek akceptuje a dává v tomto smyslu pokyn.  
Tím je vyhověno i námitce.  
Rozvojová lokalita Ob-4 byla podrobena vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení 
environmentálních limitů a rizik (zátěží). Svahová nestabilita dle veřejně dostupných zdrojů 
(Geoportál MMB Georizika, registr svahových nestabilit ČGS) není v lokalitě evidována.  
Pořizovatel při vyhodnocení vzal v potaz fakt, že Česká geologická služba a Odbor životního 
prostředí MMB lokalitu Ob-4 z hlediska svahové nestability posoudil a neuplatnil připomínky. 
Ani tyto subjekty neposkytly OÚPR MMB k této lokalitě žádné "údaje o území" o svahové 
nestabilitě pro probíhající aktualizaci ÚAP smB 2020. Z uvedeného důvodu nebylo nutné 
předmětnou část území vyjímat z plochy pro stavební využití. Avšak vzhledem k pohledové 
exponovanosti této části území a bezprostřední návaznosti na již vymezenou plochu zahrádek, 
pořizovatele požadavku MČ vyhověl a ve vyznačené části území -dle grafické přílohy 1b) z 
vyjádření MČ- plochu pro zahrádky (I) vymezil.  
Doplňujeme pro úplnost, že původní rozvojová lokalita Ob-4 byla z upraveného návrhu ÚP 
vypuštěna. 
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MMB/0266417/2020  MMB/0266417/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266417/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Souhlasíte v rozvojové lokalitě Ze-1 s vymezením ploch C/k4. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rozvojové lokalitě Ze-1 žádáte o zápis do karty lokalit, že pro zásah požární techniky bude 
zřízeno na části parcely 831/1, k.ú. Zábrdovice, věcné břemeno.  
Žádný ÚP se nemůže zabývat majetkoprávními vztahy a v textové části předjímat nutnost 
zřízení věcného břemene. Tyto náležitosti přísluší v etapě konkrétní stavby stavebnímu úřadu 
v součinnosti s katastrálním úřadem. 
 
 









MMB/0266419/2020  MMB/0266419/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266419/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 9275/1, 9275/9, 9275/10, 9275/12, 9275/16, 9275/22, 9275/23, 9275/24, 
9275/25, 9275/26, 9275/27, 9275/28, 9276/1, 9276/4, 9277, 9278, 9279/1, 9279/2, 9279/3, 
9280, 9281, 9283, 9284/1, 9284/8, 9286/24, 9286/25, 9286/29, 9307, 9308/1, 9309, 9310, 
9311/1, 9311/4, 9312/1, 9312/2, 9312/3, 9284/1, 9284/6, 9284/8 v k.ú. Líšeň ve vlastnictví 
podatele námitky (společnost MTC-invest s.r.o.) a další pozemky tvořící s předchozími logický 
celek, které jsou reálně využívány pro výrobu a skladování mimo obor likvidace a nakládání s 
odpady. Pořizovatel tedy dal pokyn zařadit předmětné pozemky do stabilizované plochy lehké 
výroby E. 





1 1

2 2

3 3







MMB/0266421/2020  MMB/0266421/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266421/2020 
 
Námitka č.1  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro území rozvojových lokalit SB-3 a SB-5 byla v průběhu projednání Návrhu ÚP v červnu  
pořizována Územní studie Žlutý kopec (EA architekti, s.r.o., Ing. arch. Zdeněk Eichler a Ing. 
arch. Eva Eichlerová). Společnost HEINEKEN Česká republika a.s. byla jako jeden z 
dotčených významných vlastníků v průběhu zpracování zakázky účastna na pracovních 
jednáních k územní studii.   
Zpracovatel od pořizovatele územní studii obdržel jako podklad pro úpravu návrhu ÚP.  
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.  
Pořizovatel dává pokyn v oblasti rozvojových lokalit SB-3 a SB-5 a souvisejících ploch zeleně: 
- upravit Návrh ÚP dle pořízené ÚS Žlutý kopec, 
- vypustit stanovenou ÚS-17, 
- plochy nad areálem pivovaru převést na plochu smíšenou obytnou a plochu bydlení; 
vše v souladu s podnětem určeného zastupitele. 
Na základě pokynu pořizovatele se problematikou návrhu funkčního využití v lokalitách znovu 
zabýval a −z pozice odborného garanta správnosti řešení− upravil návrh ÚP pro 1. opakované 
veřejné projednání.  
Spolu s úpravou více návrhových funkčních ploch stavebních C, B, V, nestavebních Z, 
stabilizovaných ploch C, V, E (areál pivovaru), úpravou vymezení ploch veřejných prostranství 
pro zajištění dopravní obsluhy území svažitého území a jejich napojením do stávajících 
komunikací, došlo ke sjednocení celého rozvojového území do jedné rozvojové lokality SB-3. 
Původně vymezená ÚS-17 jako podmínka pro rozhodování o změnách byla vypuštěna – z 
důvodu pořízené ÚS Žlutý kopec (z roku 2021). Nově byla vymezena podmínka ÚS-37/8 pro 
prověření zahrádkářské činnosti pro jednu z ploch návrhové zeleně Z. 
Pro upravenou lokalitu SB-3 byla upravena také příslušná karta lokality. 
Území není sledováno z úrovně města ani městské části k rozvoji výrobního areálu pivovaru, 
je určeno pro rozvoj obytné zástavby. Do upraveného Návrhu ÚP z června 2021 bylo 
promítnuto aktuálně prověřené cílové využití území, a to v nezbytné podrobnosti členění 
funkčních ploch vč. ploch pro obsluhu území. 
Požadavku na vymezení plochy lehké výroby E nelze vyhovět.   
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V návaznosti na Odůvodnění uvedené u námitky č.1 doplňujeme k věcnému požadavku 
námitky č. 2, že na základě podnětu uplatněného určeným zastupitelem byl dán pořizovatelem 
pokyn vypustit ÚS-17 z upraveného návrhu ÚP. Pořizovatel nemůže dát pokyn na doplnění 
požadavků k územní studii, která je z návrhu ÚP vypuštěna. 
Požadavku nelze vyhovět. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
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Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V návaznosti na Odůvodnění uvedené u námitky č.1 doplňujeme k věcnému požadavku 
námitky č. 3, že na základě podnětu uplatněného určeným zastupitelem byl dán pořizovatelem 
pokyn vypustit ÚS-17 z upraveného návrhu ÚP. Pořizovatel nemůže dát pokyn na doplnění 
textové části ÚP u příslušné karty lokality o požadavky k územní studii, která je z návrhu ÚP 
vypuštěna. 
Požadavku nelze vyhovět. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
K předmětné části návrhové plochy bydlení, zahrnuté do rozvojové lokality Ob-4 uplatnila MČ 
Brno - Maloměřice a Obřany připomínku s požadavkem na ponechání plochy zahrádek (I). 
Pořizovatel požadavek akceptuje a dává v tomto smyslu pokyn.  
Tím je vyhověno i námitce.  
Rozvojová lokalita Ob-4 byla podrobena vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení 
environmentálních limitů a rizik (zátěží). Svahová nestabilita dle veřejně dostupných zdrojů 
(Geoportál MMB Georizika, registr svahových nestabilit ČGS) není v lokalitě evidována.  
Pořizovatel při vyhodnocení vzal v potaz fakt, že Česká geologická služba a Odbor životního 
prostředí MMB lokalitu Ob-4 z hlediska svahové nestability posoudil a neuplatnil připomínky. 
Ani tyto subjekty neposkytly OÚPR MMB k této lokalitě žádné "údaje o území" o svahové 
nestabilitě pro probíhající aktualizaci ÚAP smB 2020. Z uvedeného důvodu nebylo nutné 
předmětnou část území vyjímat z plochy pro stavební využití. Avšak vzhledem k pohledové 
exponovanosti této části území a bezprostřední návaznosti na již vymezenou plochu zahrádek, 
pořizovatele požadavku MČ vyhověl a ve vyznačené části území -dle grafické přílohy 1b) z 
vyjádření MČ- plochu pro zahrádky (I) vymezil.  
Doplňujeme pro úplnost, že původní rozvojová lokalita Ob-4 byla z upraveného návrhu ÚP 
vypuštěna. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Objekt bývalé sladovny na pozemku p.č. 11/1 a 11/2, k.ú Staré Brno je v soukromém vlastnictví 
– provozovna restauračního zařízení – naplňuje tak charakteristiku pro funkční plochu s 
rozdílným způsobem využití – komerční vybavenost W, která má jako hlavní využití funkci 
stravování (místo smíšené obytné C). Nadto je graficky zobrazitelný (rozloha pozemků cca 4 
500 m2). 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 3319 v k.ú. Kníničky se podle stávajícího územního plánu nachází ve 
stabilizované ploše nestavební – volné, s funkcí zemědělský půdní fond. Využití takových 
ploch je dle regulativů stávajícího územního plánu velmi omezené – plochy s funkcí 
zemědělského půdního fondu (který není součástí stavebních ploch) slouží zejména 
k hospodaření se zemědělskou půdou. Podmíněně přípustné je využití pro nestavební funkce, 
pro umístění dočasného oplocení. Současně se zhruba polovina pozemku nachází 
v ochranném pásmu dálnic a rychlostních komunikací (v tomto případě silnice R43) 
nacházejících se mimo zastavěné území města. 
Pro tento pozemek nebylo vzhledem k uspořádání území plánováno stavební využití ani 
v aktuálně platném územním plánu.  
Podle návrhu územního plánu je pozemek nově zařazen do stabilizované plochy městské 
zeleně (Z), a to mimo zastavěné území města. V těsném sousedství je pak vymezen koridor 
dopravní infrastruktury Bc/1. Dle metodiky zpracovatele nového územního plánu jsou 
vymezovány plochy o minimální výměře 5000 m2. Celá parcela č. 3319 v k.ú. Kníničky má 
rozlohu výrazně nižší. Nelze ji tedy vymezit jako samostatnou plochu bydlení, ani ji přičlenit 
k již stávající ploše B/r2, jelikož s ní nesousedí.  
Co se týká pozemku parc. č. 455/89 v k.ú. Kníničky, ten je ve stávajícím územním plánu 
vymezen v návrhové ploše městské zeleně, funkční typ plocha ostatní městské zeleně (ZO), 
která je součástí ploch nestavebních – volných, současně se nachází uvnitř zastavěného 
území (sousedí přímo se stabilizovanou plochou čistého bydlení (BC)) a současně se nachází 
mimo ochranné pásmo rychlostní komunikace. V návrhu územního plánu je tento pozemek 
součástí návrhové plochy bydlení B/r2, neboť sousedí s jinými, již dnes zastavěnými pozemky, 
přičemž je rovněž uvnitř zastavěného území. Je tedy zřejmý rozdíl ve srovnání s pozemkem 
parc. č. 3319 v k.ú. Kníničky, o diskriminaci se tudíž nejedná, ani o upřednostnění zájmů města 
Brna coby vlastníka pozemku na úkor soukromých vlastníků pozemku parc. č. 3319 v k.ú. 
Kníničky. 
Co se týká údajného veřejného zájmu na navýšení počtu ploch zastavitelných stavbami pro 
bydlení, návrh územního plánu tento zájem zohledňuje a vymezuje celou řadu nových ploch 
pro bydlení, včetně rozvojových lokalit Ky-8 U Luhu (na které se v současnosti nachází areál 
lehké výroby a administrativy, řadový dům a neudržované plochy zeleně) a Ky-5 V Hlubočku 
(která je v současnosti obdělávanou zemědělskou půdou), kde jsou vymezeny návrhové 
plochy smíšené obytné C/v2, resp. C/r2. Další plochy určené pro bydlení nejsou v okolí 
pozemku parc. č. 3319 v k.ú. Kníničky potřeba. 
Návrh územního plánu je ohledně vymezení plochy městské zeleně (Z) na pozemku parc. č. 
3319 v k.ú. Kníničky, resp. na řešení celé lokality, v souladu s požadavky rozsudku Nejvyššího 
správního soudu ze dne 21. 7. 2009, č.j. 1 Ao 1/2009-120, neboť změna pozemku je 
nediskriminační, není svévolná a představuje minimální zásah do vlastnického práva vlastníka 
pozemku. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Tyto pozemky jsou dlouhodobě určeny územním plánem pro nestavební funkci. V aktuálně 
platném ÚPmB se jedná o plochy krajinné zeleně navazující na přírodně hodnotné území, 
návrh nového územního plánu zde vymezuje plochy zeleně městské v souladu s projednaným 
konceptem územního plánu. Jedním z cílů územního plánování je zajistit udržitelný rozvoj 
území, tedy vyvážený rozvoj všech složek. Kromě bydlení i veřejné zeleně pro širokou skupinu 
obyvatel, která podpoří příznivé životní prostředí. Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. V lokalitě je vymezena pro 
bydlení dosud nevyužitá plocha B/r2 a B/v4. S ohledem na uplatněné připomínky udělil 
pořizovatel pokyn prověřit rozsah vymezení plochy městské zeleně a možnost jejího vymezení 
na plochu zahrádek v souladu se skutečným stavem, avšak s ohledem na zachování 
přírodních a krajinných hodnot v území.  
Po prověření došlo v návrhu územního plánu ke změně většiny rozsahu plochy, které se týká 
námitka, tedy pozemků parc. č. 1415 a okolních v k.ú. Nový Lískovec z návrhové plochy 
městské zeleně na stabilizovanou plochu zahrádek (I), kdy se upřednostnil faktický stav využití 
území před původním návrhem plochy městské zeleně (Z), přičemž severovýchodní část 
plochy (resp. severní části odpovídajících pozemků) byla s ohledem na zachování přírodních 
a krajinných hodnot v území převedena do návrhové plochy krajinné zeleně (K), včetně 
pozemků parc. č. 1424 a 1425/1 v k.ú. Nový Lískovec, které se po úpravách nachází zcela 
v návrhové ploše krajinné zeleně (K). Malá část plochy (pozemek parc. č. 1388/1 v k.ú. Nový 
Lískovec) pak byla z návrhové plochy městské zeleně (Z) převedena do stabilizované plochy 
bydlení B/v5. 
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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 
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.  
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Žádáte, aby v části rozvojové lokality Be-6 Červený kopec, ve smíšené obytné ploše C/k3, byl 
zvýšený výškový regulativ na C/k5. 
Podél ulice Kamenice se nepočítá s dalším zvyšováním výškové úrovně. Všechny plochy v 
předmětném území podél této ulice mají výškový koeficient 3 (V/v3, C/k3, W/k3). Pouze plocha 
smíšená obytná C a plocha komerční vybavenosti W na křížení s ulicí Jihlavskou má výškovou 
úroveň v/4. U navazující výstavby v plochách pro bydlení převládá výšková úroveň B/r2 pro 
rezidenční nízkopodlažní zástavbu. Vyšší zástavba podél ulice Kamenice, kterou navrhujete, 
by zhoršila podmínky pro využití ploch pro bydlení B/r2. Plochy smíšené obytné a plochy 
komerční vybavenosti s výškovou úrovní 3 vhodně navazují na plochy pro bydlení s výškovou 
úrovní 2. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
K předmětné části návrhové plochy bydlení, zahrnuté do rozvojové lokality Ob-4 uplatnila MČ 
Brno - Maloměřice a Obřany připomínku s požadavkem na ponechání plochy zahrádek (I). 
Pořizovatel požadavek akceptuje a dává v tomto smyslu pokyn.  
Tím je vyhověno i námitce.  
Rozvojová lokalita Ob-4 byla podrobena vyhodnocení SEA, jehož součástí bylo vyhodnocení 
environmentálních limitů a rizik (zátěží). Svahová nestabilita dle veřejně dostupných zdrojů 
(Geoportál MMB Georizika, registr svahových nestabilit ČGS) není v lokalitě evidována.  
Pořizovatel při vyhodnocení vzal v potaz fakt, že Česká geologická služba a Odbor životního 
prostředí MMB lokalitu Ob-4 z hlediska svahové nestability posoudil a neuplatnil připomínky. 
Ani tyto subjekty neposkytly OÚPR MMB k této lokalitě žádné "údaje o území" o svahové 
nestabilitě pro probíhající aktualizaci ÚAP smB 2020. Z uvedeného důvodu nebylo nutné 
předmětnou část území vyjímat z plochy pro stavební využití. Avšak vzhledem k pohledové 
exponovanosti této části území a bezprostřední návaznosti na již vymezenou plochu zahrádek, 
pořizovatele požadavku MČ vyhověl a ve vyznačené části území -dle grafické přílohy 1b) z 
vyjádření MČ- plochu pro zahrádky (I) vymezil.  
Doplňujeme pro úplnost, že původní rozvojová lokalita Ob-4 byla z upraveného návrhu ÚP 
vypuštěna. 
 
 







MMB/0266439/2020  MMB/0266439/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266439/2020 
 
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 
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/0266450/2020  MMB/0266450/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266450/2020 
 
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 
a ve III. variantě jako součást stabilizované plochy zahrádek – plochy výhradně se stavbami 
pro rodinnou rekreaci, přičemž ve všech variantách části pozemků zasahují do plochy změn 
vodní a vodohospodářské H. 
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/0266461/2020  MMB/0266461/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266461/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel Návrhu nového ÚP záměrně nereguluje umisťování staveb pro reklamu a 
reklamních zařízení, a to ani v rámci obecných podmínek využití či podmínek využití 
jednotlivých ploch, ani pro plochu bydlení. Činí tak na základě svého odborného názoru. Byť 
se tímto postupem neshoduje s Pokyny pro zpracování Návrhu nového, bodem v kap. 1.6.2.) 
schválený v červnu 2018 ZMB. Zpracovatel - jako autorizovaný projektant má  na takový 
postup právo, naplnění Pokynů se věnuje v textové části Odůvodnění, kap. 4.2. 
 





MMB/0266463/2020  MMB/0266463/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266463/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel Návrhu nového ÚP záměrně nereguluje umisťování staveb pro reklamu a 
reklamních zařízení, a to ani v rámci obecných podmínek využití či podmínek využití 
jednotlivých ploch, ani pro plochu bydlení. Činí tak na základě svého odborného názoru. Byť 
se tímto postupem neshoduje s Pokyny pro zpracování Návrhu nového, bodem v kap. 1.6.2.) 
schválený v červnu 2018 ZMB. Zpracovatel - jako autorizovaný projektant má  na takový 
postup právo, naplnění Pokynů se věnuje v textové části Odůvodnění, kap. 4.2. 







MMB/0266464/2020  MMB/0266464/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266464/2020 
 
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 
a ve III. variantě jako součást stabilizované plochy zahrádek – plochy výhradně se stavbami 
pro rodinnou rekreaci, přičemž ve všech variantách části pozemků zasahují do plochy změn 
vodní a vodohospodářské H. 
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/0266466/2020  MMB/0266466/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266466/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel Návrhu nového ÚP záměrně nereguluje umisťování staveb pro reklamu a 
reklamních zařízení, a to ani v rámci obecných podmínek využití či podmínek využití 
jednotlivých ploch, ani pro plochu bydlení. Činí tak na základě svého odborného názoru. Byť 
se tímto postupem neshoduje s Pokyny pro zpracování Návrhu nového, bodem v kap. 1.6.2.) 
schválený v červnu 2018 ZMB. Zpracovatel - jako autorizovaný projektant má  na takový 
postup právo, naplnění Pokynů se věnuje v textové části Odůvodnění, kap. 4.2. 
 









MMB/0266467/2020  MMB/0266467/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266467/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné území MČ Soběšice mělo být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva 
životního prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF 
řešeno v rozsahu dle var. II., s úpravou řešení rozvojové lokality So-6 a So-1 dle var. I. s 
vypuštěním plochy So/S/1, kde měla být ponechána plocha zemědělská resp. ZPF. Toto 
řešení je součástí Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města 
Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen 
"Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v 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 vyžaduje doplnit především základní veřejnou 
vybavenost – školu, plochy pro sport včetně zajištění dopravní obsluhy a prostupů do krajiny.  
Pro informaci dále uvádíme, že 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. Pořizovatel tak na základě uvedeného dává pokyn územní rezervu V-5 
z návrhu ÚPmB vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele a předmětné území 
ponechat vymezené jako plochu zemědělskou "A". 









MMB/0266476/2020  MMB/0266476/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266476/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné území MČ Soběšice mělo být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva 
životního prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF 
řešeno v rozsahu dle var. II., s úpravou řešení rozvojové lokality So-6 a So-1 dle var. I. s 
vypuštěním plochy So/S/1, kde měla být ponechána plocha zemědělská resp. ZPF. Toto 
řešení je součástí Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města 
Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen 
"Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v 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 vyžaduje doplnit především základní veřejnou 
vybavenost – školu, plochy pro sport včetně zajištění dopravní obsluhy a prostupů do krajiny.  
Pro informaci dále uvádíme, že 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. Pořizovatel tak na základě uvedeného dává pokyn územní rezervu V-5 
z návrhu ÚPmB vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele a předmětné území 
ponechat vymezené jako plochu zemědělskou "A". 
 









MMB/0266482/2020  MMB/0266482/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266482/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je vysloven požadavek na vymezení trasy záměru MB/71 ulicí Rašínovou a 
požadavek na potvrzení, že nebude omezena funkčnost stávajících objektů a případných 
nástaveb dostaveb apod. na pozemcích p.č. 793, 792 a 661 v k.ú. Město Brno (nároží ulice 
Brandlovy a Moravského náměstí). 
Jedná se o podpovrchový úsek systému hromadné dopravy.  
Jelikož se jedná o stabilizovanou zástavbu, tak případné dotčení a způsob ochrany bude 
předmětem až zpracování podrobnější dokumentace a technologie výstavby dopravní stavby. 
V územně plánovací dokumentaci se jedná o předpokládaný koridor, v jehož středu bude trasa 
vedena. V tomto konkrétním případě je trasa shodně vymezena i v současném územním 
plánu. 
Z tohoto důvodu nelze požadavku vyhovět. 
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MMB/0266486/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně.  
Odůvodnění: 
Podatel požaduje stanovení výškové úrovně 6 a změnu funkčního využití plochy komerční 
vybavenosti W na plochu smíšenou obytnou C v lokalitě, jejíž součástí je pozemek parc. č. 
2375/194, k.ú. Žabovřesky. Cílem vymezení předmětné plochy je zajištění občanské 
vybavenosti v lokalitě. Změna určení způsobu využití plochy proto není vhodná. Určení 
výškové úrovně zástavby v lokalitě vychází z odborného posouzení zpracovatelem. Lokalita je 
tvořena zejména sídlištní zástavbou. Plochy komerční vybavenosti a plochy veřejné 
vybavenosti v lokalitě mají určenou výškovou úroveň zástavby o hodnotě 3. Jedná se o 
urbanistický záměr, kterým je sledováno pozitivní narušení uniformity lokality v rámci 
sídlištního celku.  Změna výškové úrovně není vhodná. K návrhu na změnu regulativu výšek 
zástavby lze uvést, že na základě veřejného projednání došlo k úpravě regulativu tak, že v 
ploch s úrovní zástavby 3 lze umístit lokální dominanty do 25 metrů za podmínek kladených 
návrhem. Námitce je tedy částečně vyhověno jiným způsobem.  Pro úplnost je nutné uvést, že 
plochy s výškovou úrovní zástavby 6 a 7 jsou vymezovány pouze ve vybraných a prověřených 
lokalitách. Námitka č. 3 vzhledem ke skutečnosti, že nebylo vyhověno námitce č. 2, je 
bezpředmětná. Pro úplnost však lze uvést, že pořizovatel i zpracovatel je si uvedeného 
nedostatku vědom, bude problematika zeleně na terénu a na stavebních konstrukcích 
upřesněna.  
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadována funkční změna severní části stabilizované plochy lehké výroby E/v3 
mezi ulicemi Hády a Jarní v k.ú. Maloměřice na plochy smíšené obytné C dle stávajícího stavu 
využití..  
Jedná se o severní část plochy lehké výroby přiléhající k východní straně seřaďovacího 
nádraží Brno-Maloměřice. Ve stávajícím platném ÚPmB je plocha zařazena do stabilizovaných 
smíšených ploch výroby a služeb SV. Stávající využití již neodpovídá uvedenému – v území 
se nachází rodinný dům se zahradou, penzion, ubytovna a objekt polyfunkčního 
administrativního centra s mateřskou školou. Na základě výše uvedeného se pořizovatel 
ztotožňuje s požadavkem na převedení ploch lehké výroby na plochy smíšené obytné C, což 
lépe odpovídá stávajícímu a zamýšlenému využití území - umožnění rozvoje, podnikatelských 
záměrů a zhodnocování pozemků a nemovitostí. 
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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 
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.  
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadována funkční změna severní části stabilizované plochy lehké výroby E/v3 
mezi ulicemi Hády a Jarní v k.ú. Maloměřice na plochy smíšené obytné C dle stávajícího stavu 
využití..  
Jedná se o severní část plochy lehké výroby přiléhající k východní straně seřaďovacího 
nádraží Brno-Maloměřice. Ve stávajícím platném ÚPmB je plocha zařazena do stabilizovaných 
smíšených ploch výroby a služeb SV. Stávající využití již neodpovídá uvedenému – v území 
se nachází rodinný dům se zahradou, penzion, ubytovna a objekt polyfunkčního 
administrativního centra s mateřskou školou. Na základě výše uvedeného se pořizovatel 
ztotožňuje s požadavkem na převedení ploch lehké výroby na plochy smíšené obytné C, což 
lépe odpovídá stávajícímu a zamýšlenému využití území - umožnění rozvoje, podnikatelských 
záměrů a zhodnocování pozemků a nemovitostí. 
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MMB/0266505/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně.  
Odůvodnění: 
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního 
prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 v rozsahu 
var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB územní rezerva B-6) 
a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od komunikačního propojení 
řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB rozvojová lokalita Me-4) a západně od 
komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení v rozsahu dle var. II.  (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). V bezprostředním okolí měla být navazující rozvojová 
lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena obdobným způsobem - východně od 
komunikačního propojení rozvoj území dle var. III Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB rozvojová 
lokalita R-3), západně od komunikace územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v daném 
území zcela naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a dotčený orgán MŽP ČR v této 
fázi pořizované dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením Návrhu ÚPmB z hlediska 
záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Uvádíme také, že územní rozvoj v ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice vyplývá ze Zadání, 
které je tímto způsobem konzistentně naplňováno. Tento rozvoj souvisí s trasováním D43 a 
předmětné územní rezervy bude možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o výsledné variantě řešení D43 na území města. Při 
návrhu řešení pak musí být zohledněny a zapracovány i případné další dopady a souvislosti, 
které nyní nelze dopředu předjímat. 
Ovšem je nutné uvést, že v k.ú. Medlánky téměř nedochází v Návrhu ÚPmB k vymezení 
nových zastavitelných (návrhových) ploch oproti platnému ÚPmB, vyjma zastavitelných ploch 
na východní straně prodloužené ulice V Újezdech. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy B-6 a B-7 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění (např. právě předmětná B-
6 a B-7)“. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel dává pokyn územní rezervu B-6 a B-7 z návrhu ÚPmB 
vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele.  
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Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Tangenciální propojení městských částí Brno-Komín a Brno - Bystrc s MČ Brno-Medlánky je 
dlouhodobě sledované už v platném ÚPmB, pro které je zde vymezena plocha komunikací a 
prostranství místního významu s navazující plochou krajinné zeleně pro možnost umístění 
stromořadí či jiného krajinného prvku v rekreačně využívaném území. V Návrhu nového ÚPmB 
se rovněž v kontinuitě se stávajícím ÚPmB vymezuje plocha veřejného prostranství, která 
kopíruje stávající zpevněnou cestu vedoucí přes předmětné území (agreguje částečně i 
návrhovou plochu krajinné zeleně KV ze stávajícího ÚPmB, což je dáno měřítkem nového 
ÚPmB) a která vytváří podmínky pro žádoucí prostupnost územím. Z hlediska koncepce 
uspořádání dopravy slouží tato plocha pro vedení samostatné cyklotrasy. Zajišťuje dopravní 
obsluhu pro rozvojovou část brněnské ZOO ze strany Brna-Bystrce a stabilizovaného areálu 
Pily ČR, dále pak stabilizovaného areálu Policie ČR a medláneckého letiště ze strany Brna-
Medlánek. Převážná část území je však určena pro nestavební využití, které negeneruje 
dopravní zatížení. Koridor již v současné době plní funkci obsluhy navazujících pozemků a 
jeho vymezení je nezbytné. Jeho šířka neznamená „výstavbu“ komunikace v celé šíři, ale 
umožňuje „kultivaci“ nevyhovujícího stavu a doplnění např. oboustranného stromořadí a 
zvýšení kvality prostupnosti pro pěší a cyklisty. To, jakým způsobem bude upraven provoz na 
tomto propojení nebo případně rozdělení na provozně nezávislé úseky není předmětem řešení 
územního plánu, ale úpravy organizace dopravy, která stanoví podmínky provozu, případně 
zamezí průjezdu nebo omezí některé nežádoucí pohyby. 
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB) konané na schůzi RMB č.R8/127 zahájené 
dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro územní 
plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního plánu města 
Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) zákona č. 
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podnět, 
aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením RMB.  Co se týče 
problematické oblasti rozvoje města RMB doporučila komunikační propojení Komín - 
Medlánky  řešit jako návrhovou plochu veřejného prostranství O s tím, že část tohoto koridoru 
v prostoru od odbočky k rozvojové ploše ZOO k areálu Policie ČR bude stabilizován v rozsahu 
platného ÚPmB (bez integrace  plochy zeleně).  
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na vypuštění komunikačního propojení mezi 
Medlánkami a Ivanovicemi, od ulice V Újezdech, označeným ve výkrese 2.2 jako R/1. 
Vyhodnocení z r. 2020: 
„Záměr R/1 má přímou souvislost s rozvojem MČ Brno-Řečkovice a MČ Brno-Ivanovice a tento 
záměr nelze vypustit, ale jeho podoba dozná změn. 
V upraveném návrhu budou doplněny plochy rozvoje na k.ú. Ivanovice a záměr R/1 nebude 
propojován na k.ú. Medlánky a bude veden v koridoru ulice Terezy Novákové (záměr R/31).“   
 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. Ve výsledném řešení Návrhu nového ÚPmB byla 
poloha záměru R/1 upravena a záměr je připojen na ulici Žilkovu v MČ Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora. S územím MČ Brno-Medlánky není propojen. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu vyhodnocení požadavku podatele. 
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Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vypuštění plánované komunikace mezi Technologickým 
parkem (ul. Purkyňovou a ulicí Hudcovou, ústící naproti ZŠ (záměr Me/1). 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uvedeno také mezitímní 
vyhodnocení z r. 2020:  
Požadavku nebylo v roce 2020 vyhověno, protože: „ÚPmB vymezuje doplnění komunikaci 
sběrného významu Me/1 z ul. Purkyňova do ul. Hudcova, která je nezbytná pro rozvoj lokality 
Technologický park Me-1. Společně s další komunikační sítí v navazujícím území doplňuje 
dopravní skelet pro odvedení dopravy z této části území.“ 
Konečné vyhodnocení podání se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Návrh Územního plánu města Brna pro opakované veřejné projednání (06/2021) byl upraven. 
Záměr Me/1 byl přetrasován do souběžné polohy s ulicí Hradeckou. Do ulice Hudcovy naproti  
ZŠ tedy není připojen.  
Tímto je požadavek zohledněn. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB vymezuje O-6 jako územní rezervu k prověření možnosti napojení lokality 
bydlení vymezené v územní rezervě B-6 na komunikační síť ve směru Medlánky 
(Technologický park)– Hudcova – Řečkovice – Ivanovice tak, aby byl přiměřeně doplněn 
chybějící dopravní skelet, přičemž je možné aktivovat územní rezervu pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o trasování D43 na území města Brna. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy O-6 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění. 
Vzhledem k nesouhlasu s původním vedením územní rezervy O-5 a výše uvedenému 
doporučení RMB na vypuštění koridoru územní rezervy O-6 a O-5 centrem Medlánek byla 
následně naznačena možnost změny jejího trasování. Jejich úpravu však nebylo možné 
z časových důvodů prověřit v potřebné podrobnosti a s podrobnějším vyhodnocením dopadů 
a vlivů na území. 
Aby bylo možné podrobněji prověřit toto území jednak z hlediska koncepce dopravy (Odboru 
dopravy MMB) a z hlediska územních dopadů (Odboru územního plánování a rozvoje MMB), 
bylo z pozice pořizovatele rozhodnuto o potřebě jejího dalšího vymezení. 



MMB/0266505/2020  MMB/0266505/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

Z tohoto důvodu bude územní rezerva O-6 v Návrhu ponechána beze změny a územní rezerva 
O-5 bude upravena do koridoru v návaznosti od územní rezervy O-6 po propojení se záměrem 
R/1. 
Závěrem uvádíme, že vzhledem k tomu, že se jedná pouze o územní rezervy, tak aktuálně 
nedochází k žádné změně ÚPmB v souvislosti s těmito dopravními koridory. Po zpracování 
podrobnějších prověřovacích studiích budou vyhodnoceny dopady do území a až následně na 
základě doporučení bude rozhodnuto o těchto územních rezervách a případném konkrétním 
vedení tohoto komunikačního propojení. 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB vymezuje O-5 centrem Medlánek jako územní rezervu k prověření možnosti 
napojení lokality bydlení vymezené v územní rezervě B-6 na komunikační síť ve směru 
Medlánky (Technologický park)– Hudcova – Řečkovice – Ivanovice tak, aby byl přiměřeně 
doplněn chybějící dopravní skelet. 
Dále viz odůvodnění námitky č.5 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno zrušení dopravního propojení mezi ulicemi V Újezdech a K 
Babě v rozvojové ploše Me-3.  
Původní vyhodnocení z r. 2020: 
„Komunikace v ulici V Újezdech je vymezena plochou dopravní infrastruktury D, komunikace 
v ulici K Babě je vyznačeno plochou veřejného prostranství. Rozvojová lokalita Me-3 není 
s ulicí V Újezdech přímo propojena. Přímé propojení je možné v rámci obecných podmínek 
využití území, ovšem vzhledem k realizované zástavbě je obtížně realizovatelné a nevhodné. 
V rámci prostupnosti území je vhodné do karty lokality doplnit podmínku propojení pouze pro 
pěší a cyklisty.“ 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. Ve výsledném řešení Návrhu nového ÚPmB byla 
poloha záměru R/1 upravena a na k.ú. Medlánky již není vymezen. Komunikace v ulici 
V Újezdech již není vymezena plochou dopravní infrastruktury D, ale plochou veřejných 
prostranství. V kartě rozvojové lokality Me-3 je doplněna podmínka zajištění prostupu územím 
pro pěší a cyklisty. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu původního vyhodnocení podání. 
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnit plánovanou výstavbu na polích mezi Medlánkami, Řečkovicemi 
a Ivanovicemi (rozvojové lokality R-3 a Me-4) výhradně na méně intenzivní nízkopodlažní 
zástavbu, případně požaduje významné rozšíření ploch zeleně. 
Rozvojová lokalita Me-4 bude na základě doporučení samosprávy města k vypořádání námitek 
a připomínek doručených k projednanému Návrhu nového ÚP upravena následovně:  
Návrhové stavební plochy bydlení (B) a smíšená obytná (C) budou vymezeny jako plocha 
zemědělská (A). Zůstane tak zachováno stávající funkční využití dle platného ÚPmB – pro 
zemědělský půdní fond. Původně vymezená plocha městské zeleně pro nový park nebude 
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vymezena. Rozvojová lokalita Me-4 bude zredukována a zůstane pouze jižní část 
s návrhovými plochami pro veřejnou vybavenost (V). 
Rozvojová lokalita R-3 měla původně zůstat bez úprav. Věcný obsah námitky k rozvojové 
lokalitě R-3 byl však uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání. Podnět 
na změnu regulativu u předmětné plochy B/k3 na B/r2 podala mimo jiné MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora. Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního 
zákona uplatnil v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. 
MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 
1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a to u 
plochy bydlení v lokalitě Díly (mezi areálem kasáren a zástavbou v ul. Žilkova) snížit výšku 
zástavby na 2; tj. na místo uvedené B/k3 změnit regulativ na B/r2. Městské části jsou dle 
Statutu města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno-Řečkovice zohledněny 
a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven (u předmětné plochy dojde 
ke změně regulativu z B/k3 na B/r2 a k vymezení plochy smíšené obytné C/k3 podél budoucí 
městské třídy). Touto úpravou je částečně reagováno také na požadavek podatele.  
V rámci předmětné lokality je v aktuálním návrhu ÚPmB samostatně vymezena jedna plocha 
městské zeleně a o dalších se neuvažuje. Platí však to, že u ploch bydlení i ploch smíšených 
obytných je dle regulativu povinnost dodržet minimální plochu zeleně v rozsahu 30 % pro 
disponibilní pozemky stavebního záměru. Zeleň tedy musí být, jak požaduje podatel, výraznou 
součástí ploch C. 
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plochy pro veřejnou vybavenost v rozvojové lokalitě Me-4 jsou určeny pro výstavbu MŠ. V 
dotčeném území se vyskytují převážně plochy bydlení. Rozvojová lokalita proto řeší doplnění 
ploch veřejné vybavenosti na severním okraji MČ Medlánky, které navážou na přírodně 
rekreační území kolem Medláneckého rybníka. MČ Medlánky dlouhodobě postrádá novou 
mateřskou školu, část plochy pro veřejnou vybavenost je proto vhodné využít právě tímto 
účelem. Z toho důvodu je vhodné ponechat pro ni vymezené plochy. 
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadujete pro rozvojovou lokalitu Me-4 podmínku prověření územní studií. Jako důvod 
uvádíte především prostup do sousedících rekreačních a sportovních oblastí. 
Podmínka tohoto prostupu je uvedena v kartě lokalit, nemůže být tedy opomenuta. Územní 
studie se předepisuje zpravidla ve větších rozvojových plochách pro řešení vybraných 
problémů, případně pro variantní řešení. Na své náklady může územní studii zpracovat také 
ten, který změnu v území inicioval a realizuje ji. Plocha této lokality je však pro zadání 
samostatné územní studie příliš malá a okruh problémů příliš omezený na to, aby se nová 
výstavba ÚS podmiňovala. 
Rozvojová lokalita Me-4 byla téměř celá zrušena. 
 
 
 
 
 
 



MMB/0266505/2020  MMB/0266505/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

Námitka č.11 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro lokalitu R-8 požadujete zásadní snížení intenzity využití území. Uprostřed stabilizovaných 
ploch pro bydlení se nachází zahrádkářská kolonie, nevyužívané objekty a výšková stavba 
bývalé Geofyziky. Návrh nového ÚP počítá s využitím zahrádek pro plochu veřejné městské 
zeleně, která může plnit i funkci veřejného prostranství. Zbytek ploch je určený pro bydlení 
nebo jako plocha smíšená obytná s volnou zástavbou s výškovou úrovní v/3 (6-16 m). Toto je 
nejnižší možná výšková úroveň vhodná pro městskou zástavbu, obytná sídliště a areály. Nižší 
zástavba s nižší intenzitou osídlení 1 nebo 2 je vhodná pro rezidenční nízkopodlažní zástavbu, 
tedy samostatné nebo řadové rodinné domy. Nově navrhovaná zástavba bude navazovat 
svým charakterem spíše na zástavbu mezi ulicemi Podpěrova a Jabloňová také s výškovou 
úrovní v3. Větší výšková úroveň v/5 je navržena pouze pro stávající výškovou budovu 
Geofyziky. Snižování výškové úrovně zástavby pod úroveň 3 a s tím snižování intenzity využití 
území není možné. Výšková úroveň 3 je pro volnou bytovou zástavbu nejnižší možná, nižší 
zástavba rodinnými domy (rezidenční zástavba) v lokalitě není vhodná. 
 
Námitka č.12 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadavek na vymezení propojení ulice Renčovy a Terezy Novákové 
formou veřejně prospěšných staveb. 
Ve výkresu 2.2 Souhrnný výkres dopravy a 3.0 Veřejně prospěšných staveb jsou vymezeny 
plochou dopravní infrastruktury D prvky systému komunikací, tvořící základní komunikační 
systém města Brna (komunikace sběrné, nadsběrné, rychlostní a dálnice).  
Komunikace, které jsou vymezeny plochou veřejných prostranství jsou součástí místní sítě a 
zajišťují doplňkové propojení v rámci městské části. Tímto způsobem je vyznačeno i propojení 
Renčova – Terezy Novákové.  
Z hlediska nastavených principů vyznačení prvků (viz výše) nelze požadavku na doplnění 
vymezení propojení Renčova – Terezy Novákové ve výkresu 2.2 a 3.0 vyhovět, protože se 
jedná především o síť obslužných komunikací vymezených plochou veřejných prostranství. 
 
Námitka č.13 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky je požadavek na vypuštění územních rezerv pro bydlení B-6 a B-7.   
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního 
prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 v rozsahu 
var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB územní rezerva B-6) 
a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od komunikačního propojení 
řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB rozvojová lokalita Me-4) a západně od 
komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení v rozsahu dle var. II.  (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). V bezprostředním okolí měla být navazující rozvojová 
lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena obdobným způsobem - východně od 
komunikačního propojení rozvoj území dle var. III Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB rozvojová 
lokalita R-3), západně od komunikace územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v daném 



MMB/0266505/2020  MMB/0266505/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

území zcela naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a dotčený orgán MŽP ČR v této 
fázi pořizované dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením Návrhu ÚPmB z hlediska 
záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Uvádíme také, že územní rozvoj v ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice vyplývá ze Zadání, 
které je tímto způsobem konzistentně naplňováno. Tento rozvoj souvisí s trasováním D43 a 
předmětné územní rezervy bude možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o výsledné variantě řešení D43 na území města. Při 
návrhu řešení pak musí být zohledněny a zapracovány i případné další dopady a souvislosti, 
které nyní nelze dopředu předjímat. 
Ovšem je nutné uvést, že v k.ú. Medlánky téměř nedochází v Návrhu ÚPmB k vymezení 
nových zastavitelných (návrhových) ploch oproti platnému ÚPmB, vyjma zastavitelných ploch 
na východní straně prodloužené ulice V Újezdech. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy B-6 a B-7 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel dává pokyn územní rezervu B-6 a B-7 z návrhu ÚPmB 
vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele.  
 
Námitka č.14 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) je v Návrhu ÚPmB v souladu s 
odborným oborovým dokumentem – plánem ÚSES, který je nezbytným podkladem pro 
vymezování ÚSES v ÚPD. Dle plánu ÚSES jsou v předmětné lokalitě vymezeny interakční 
prvky, které nahrazují lokální biokoridor ve dně údolí Medláneckého potoka nad Medlánkami 
vymezený v platném ÚPmB. K hlavním důvodům nahrazení předmětného biokoridoru 
interakčními prvky patří jeho nízký biogeografický význam bez možnosti začlenění do ucelené 
hydrofilní větve místního ÚSES s vymezením funkčně odpovídajících biocenter. 
Pro informaci uvádíme, že interakční prvek je obecně doplňkovou skladebnou částí lokálního 
ÚSES, která posiluje interakci ekologicky stabilnějších a méně stabilních ekosystémů, a tím ty 
méně stabilní pomáhá stabilizovat. Konkrétně zprostředkovává příznivé působení lokálních 
(místních) biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Skutečnost, že 
jde o doplňkové skladebné části místního ÚSES, znamená, že představují doplněk k vymezení 
biocenter a biokoridorů a není až tak podstatná jejich funkce pro ochranu přirozeného 
genofondu. Vymezování interakčních prvků není na rozdíl od biocenter a biokoridorů nikterak 
vázáno na biogeografické členění krajiny, a naopak daleko více vychází z aktuálního stavu 
krajiny. Návrh soustavy interakčních prvků má v zásadě doporučující charakter a nemá 
zákonnou podporu.  



MMB/0266505/2020  MMB/0266505/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

Ve vztahu k územnímu plánu jsou interakční prvky obecně "podměrečnou" kategorií, tj. 
takovou kategorií prvků, jejichž vymezení je pod rozlišovací možnosti územního plánu a 
povinnost jeho vymezení ani nevyplývá z právních předpisů. Nicméně o existenci interakčních 
prvků či o existenci jejich návrhu by měl mít zpracovatel územně plánovací dokumentace 
povědomí, aby svým řešením zbytečně funkční prvky nelikvidoval a u dosud neexistujících či 
nedostatečně funkčních neznemožnil provedení navržených opatření. 
Na základě uvedeného je zřejmý důvod, pro který v dané lokalitě není v Návrhu ÚPmB 
vymezena a ani není vhodné vymezovat skladebnou část ÚSES – lokální biokoridor. Nicméně 
zpracovatel svým návrhem – vymezením příslušných ploch návrhové zeleně v předmětné 
lokalitě zajistil další existenci a funkčnost daných interakčních prvků. 
V případě pozemku p.č. 1818 k.ú. Medlánky uvádíme, že by se jeho vymezením jako 
samostatné plochy krajinné zeleně vytvořila podměrečná plocha, která nemá zákonné ani 
koncepční opodstatnění, protože předmětné krajinotvorné prvky s ekologicko-stabilizační a 
také estetickou funkcí v podobě aleje jsou přirozenou součástí mimoprodukčních funkcí 
zemědělské plochy (viz Odůvodnění Návrhu ÚPmB). Pro informaci ještě uvádíme, že na 
základě požadavku a dohody s dotčeným orgánem Odborem životního prostředí Magistrátu 
města Brna, bude do závazné textové části doplněna regulace zajišťující větší a zřejmější 
ochranu výše uvedených krajinotvorných prvků. V souvislosti s plánovanou budoucí 
urbanizací území není vymezení ploch krajinné zeleně žádoucí; vymezení těchto ploch má 
význam ve volné krajině.      
 
Námitka č.15 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Objekty a plochy pro plnění funkce veřejné vybavenosti a sportu mohou být připuštěny i v 
plochách pro bydlení B nebo smíšených obytných C. 
Sběrná střediska odpadů nejsou vzhledem ke svému charakteru a rozloze v územním plánu 
vymezena. Umístění sběrných středisek odpadů statutárního města Brna je přípustné v 
plochách bydlení, smíšených obytných, komerční vybavenosti, nákupních a zábavních center 
a zvláštních areálů, výroby a skladování, lehké výroby, podmíněně přípustné v plochách 
technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a na veřejném prostranství, pokud toto 
umístění nenaruší jejich funkci. 
Námitce je vyhověno jiným způsobem. 
 
Námitka č.16 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Skutečný způsob využití předmětného pozemku, tj. pobytová louka s ekologickou, 
komunikační a rekreační funkcí je realizovatelný a přípustný i v rámci plochy zemědělské, a to 
zejména z důvodu, že plní mimoprodukční funkce zemědělské plochy. Dané využití je také v 
souladu s § 18 odst. (5) stavebního zákona, jehož záměry Návrh ÚPmB z důvodu veřejného 
zájmu nevylučuje.  
Nicméně vzhledem k tomu, že je předmětný pozemek ve vlastnictví Statutárního města Brna, 
jeho grafická čitelnost je v měřítku zpracování nového ÚPmB, skutečné využití nejlépe 
reflektuje právě plocha krajinné zeleně a pozemek nebude tvořit nesmyslnou enklávu v daném 
území, protože plynule navazuje na okolní plochy krajinné zeleně, jeví se důvodné změnit 
pozemek na plochu krajinné zeleně "K".  
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Námitka č.17 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky je požadavek na zachování stávající prostupu územím mezi ul. 
Turistickou a Vycházkovou a z toho důvodu pozemky parc.č. 1033/1 a 1033/12, k.ú. Medlánky 
definovat jako zeleň Z, tj. neměnit na plochu zahrádek I.  Námitce nelze zcela vyhovět, neboť 
se jedná o pozemky v soukromém vlastnictví, kdy jeho vlastnici požadují jiné funkční využití, 
kterému nelze v současné době vyhovět. To však nevylučuje i v plochách zahrádek zachovat 
stávající prostup územím, pokud bude na tomto řešení s vlastníkem pozemků nalezena shoda.   
Pro informaci závěrem uvádíme fakt, že dle obecných podmínek závazné části „Návrhu ÚPmB 
(2020)“: „Záměry na změny v území musí zachovávat a posilovat prostupnost v území; ve 
stabilizovaných plochách musí být zachovány pěší trasy zajišťující průchodnost území a 
přístup k jednotlivým pozemkům. V plochách změn musí být navrhována řešení, která zajistí 
prostupnost v území, zejména návaznost na zastavěné území či zastavitelné plochy nebo pěší 
průchodnost do krajiny.“, a dále „Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury lze 
umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. V případě ploch zástavby lze 
stavby a zařízení dopravní infrastruktury umístit, pokud záměr není zjevně nepřiměřený vůči 
návazným či dotčeným plochám. V případě volných ploch lze stavby a zařízení dopravní a 
technické infrastruktury umístit za podmínky minimalizace jejich plošného a prostorového 
střetu s příslušnou plochou a minimalizace negativního vlivu na funkčnost plochy vyplývající z 
hlavního využití, pokud není v podmínkách využití typů ploch stanoveno jinak.“, a také „Veřejná 
prostranství lze umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití.“ 
Na základě uvedeného je zřejmé, že není nutná požadovaná změna funkčního využití pro 
zajištění prostupu, která by jako taková měla být zajištěna regulacemi území danými v textové 
části Návrhu ÚPmB (2020). 
 
Námitka č.18 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Skutečný stav (stromová kaple sloužící jako místo spočinutí a rozjímání na procházkách, k 
venkovním bohoslužbám, k oddávání snoubenců v přírodě nebo třeba pro pořádání koncertů 
a určené pro širokou veřejnost), a předpokládaný způsob využití předmětného pozemku 
(vzpomínkový háj s možností pohřbívání ke kořenům) neodpovídá funkčnímu využití 
navrženému v Návrhu ÚPmB pro plochy zahrádek "I". Vzhledem k tomu, že se část výše 
uvedených aktivit v daném místě realizuje již nyní, nepředpokládá se konfliktní působení na 
okolní plochy. Dále uvádíme, že se jedná o pozemky ve vlastnictví města Brna a jde o záměr 
městské části podporovaný městem. Na základě uvedeného je vhodné vymezit předmětný 
pozemek p.č. 1353 v k.ú. Medlánky na plochu, která nejlépe reflektuje reálný i budoucí způsob 
využití a to na plochu veřejné vybavenosti „V/x/h (lze považovat za plochu v krajině bez 
nutnosti navázání této plochy na plochu veřejného prostranství).  
 
Námitka č.19 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: 
Pozemek parc. č. 1000/11 k. ú. Medlánky je dle platného ÚPmB sice součástí plochy 
vodohospodářské, dle stavu v území je také spolu s pozemkem parc. č.1012/12 zahrnut do 
společného oplocení u RD Rysova 2b, s přístupem z ulice Rysova. Jejich vymezení jako 
součást stabilizované plochy B/r2 je žádoucí. 
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Oproti tomu pozemek parc. č. 994/1 a s ním i pozemky parc. č. .994/2, 994/3, 984/5, 1012/11 
a 1012/20 k. ú. Medlánky jsou  dle platného ÚPmB součástí plochy vodohospodářské, dle 
stavu v území jsou přístupné pouze cestou kolem rybníka a nesouvisejí s nemovitostí určenou 
pro bydlení.  Není proto důvod je nyní v novém ÚP zahrnovat do stabilizované plochy bydlení, 
využití pozemků takovému funkčnímu využití neodpovídá. V tomto rozsahu se tímto námitce 
částečně vyhovuje.   
 
Námitka č.20 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: Na 
částech pozemků v majetku smB parc. č. 985/1 a 985/19 k. ú. Medlánky při ulici Rysova je v 
ÚP vymezena plocha ke stavebnímu využití pro bydlení, stejně tak je na části pozemků 
návrhová plocha městské zeleně. Pořizovatel preferuje ponechat možnost stavebního využití, 
tj. nevymezovat zde pouze plochu zeleně. Ta je vyjádřena na částech pozemků v rozsahu 
návrhové plochy Z. Byť je MČ preferované stavební využití pro domov pro seniory přípustné i 
v ploše bydlení, garancí takového cílového využití je právě plocha veřejné vybavenosti V. S 
ohledem na vlastnictví pozemků smB je také vhodné plochu pro veřejný účel jednoznačně v 
novém ÚP vymezit odpovídající funkcí, tj. plochou V. 
 
Námitka č.21 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: 
Požadované vymezení samostatné plochy V na částech pozemků parc. č. 985/1, 985/2 a 
985/21 v jižním konci ulice Rysova, při kruhovém objezdu není s ohledem na metodiku 
zpracování nového ÚP vhodné: jednalo by se o podměrečnou plochu, kterou je problematické 
v novém ÚP samostatně vymezit za současného zachování čitelnosti hlavního výkresu - 
rozsah plochy a zápis kódu stavební plochy. Záměr nového objektu radnice MČ lze realizovat 
i v rámci plochy bydlení. Přesto pořizovatel s přihlédnutím k místním zájmům městské části 
dává pokyn zpracovateli, aby požadavek MČ na plochu V prověřil.  
Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou vymezení samostatné funkční 
plochy zabýval a −z pozice odborného garanta správnosti řešení− v upraveném návrhu ÚP  
nakonec vymezil rozsah plochy V/v2 tak, aby byla plocha vymezena přehledným způsobem. 
Ve výsledku je námitce vyhověno. 
 
Námitka č.22 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel odůvodnil takto:  
Území mezi bytovými domy jabloňová 22-28 a ulicí Kuřimskou, které je využíváno jako volné 
prostranství - zeleň má výměru pod limit 0,2 ha pro samostatné funkční vymezení; plocha 
zeleně v platném ÚPmB dnes zahrnuje větší území, i to, které je již stavebně využito. Po 
zpřesnění využití dle skutečného stavu není samostatné vymezení plochy městské zeleně Z v 
návrhu nového ÚP účelné, území bude nadále užíváno jako volné prostranství v rámci 
stabilizované plochy bydlení.   
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Námitka č.23 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavek zohlednil takto: 
Oproti platnému ÚPmB a řešení obsaženému v Konceptu ÚP není v Návrhu ÚP zástavba RD 
v ulici Za Parkem a Hujíčkova zahrnuta do návrhové plochy, ale je již stabilizována. Proto je 
žádoucí stabilizovanou plochu bydlení vymezit dle skutečného stavu v území a městské 
pozemky 855, 856 a jižní část pozemku 711/1 (s cestou ve stopě ulice Hujíčkova) vše k. ú. 
Medlánky vymezit jako stabilizovanou plochu zeleně - součást zámeckého parku. Návrh ÚP 
totiž vymezení jižní stopy ulice Hujíčkova jako plochy veřejného prostranství dle Konceptu ÚP 
nepřebírá. 
Je žádoucí zachovat na městském pozemku parc. č. 710/1 k. ú. Medlánky návrhovou plochu 
městské zeleně, lze připustit oproti projednanému Konceptu ÚP (i platnému ÚPmB) redukci 
jejího rozsahu do podoby dle návrhu nového ÚP. Plocha zeleně je v daném místě podstatná 
pro kvalitní propojení od stávajícího zámeckého parku k budoucí tramvajové smyčce do 
dalšího území v lokalitě Me-1. Návrhová plocha Z byla pro tento účel v Návrhu ÚP 
(projednávaném v červnu 2020) vymezena v dostatečném rozsahu, proto pořizovatel 
neshledal žádoucí požadavku MČ na její rozšíření vyhovět. 
Na základě doporučení samosprávy města k vypořádání námitek a připomínek doručených k 
projednanému Návrhu nového ÚP (v červnu 2020) bude na pozemku parc. č. 710/1 k. ú. 
Medlánky v majetku města doplněna plocha veřejné vybavenosti (V) ve vazbě na ZŠ Hudcova. 
Tento požadavek na plochu V nakonec vyplynul z interních jednání s MČ, která tímto chce 
zajistit na městském pozemku plochu pro sportovního zařízení k ZŠ Hudcova. Takto je 
formulován i konkrétní požadavek na řešení uvedený u stanovené ÚS-8 v kap. 12 textové části 
ÚP a v kartě lokality Me-1. MČ je nakonec vyhověno v rozsahu tohoto požadavku.   
V rozvojové lokalitě Me-1 lze další propojení pásem městské zeleně od navrhované 
tramvajové smyčky realizovat v rámci vymezených stavebních ploch, Návrh nového ÚP 
jednotlivé pásy liniové zeleně nevymezuje. Taktéž stezka pro pěší a cyklista je nad podrobnost 
řešení v novém ÚP. Jejich realizace spolu s pásem zeleně je podél budoucí trati Me/31 na 
základě obecných regulativů možná ve všech stavebních plochách, tudíž i v ploše dopravy D, 
či sousední ploše smíšené obytné C. V této části není požadavku MČ vyhověno. 
Námitce se částečně vyhovuje v rozsahu vyhovění shodným požadavkům MČ.  
 
Námitka č.24 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavek zohlednil takto:  
V rozvojové lokalitě Me-1 lze další požadované využití pro veřejnou vybavenost (školství, 
centrum volného času), komerční vybavenost (sport), hřiště realizovat v rámci vymezených 
smíšených obytných ploch C. Pořizovatel neshledává účelné vymezením funkční plochy V či 
S předjímat jejich konkrétní lokalizaci. Pro území lokality Me-1 je předepsáno zpracování ÚS-
8, ta prověří potřebu občanského vybavení a navrhne na území využití funkčních ploch C ve 
větší podrobnosti. Viz požadavky na řešení v ÚS uvedené v textové části v kap. 12 a v 
příslušné kartě lokality Me-1.  
S odkazem na text vyhodnocení u připomínky č.23 je požadavek MČ na plochu pro sportovní 
zařízení pro ZŠ Hudcova řešen vymezením plochy V na městském pozemku parc. č. 710/1 k. 
ú. Medlánky  
Samospráva města na Poradě vedení dne 10.12.2020 odsouhlasila podnět na úpravu rozsahu 
funkčních ploch bydlení v předmětné lokalitě ve prospěch smíšeného využití s volnou 
strukturou zástavby a v plochách pro smíšené využití úpravu výškových hladin zástavby dle 
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Případové studie lokality Technologický park (KAM, 2020) pro účely úpravy Návrhu nového 
ÚPmB.  
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB č.R8/127 
zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro 
územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního plánu 
města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) zákona č. 
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podnět, 
aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením RMB. RMB 
doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru. 
Doporučení se týkalo i rozvojové lokality Me-1 Technologický park. Proto pořizovatel dal 
pokyny na úpravu návrhu ÚP v lokalitě Me-1 pro 1. opakované veřejné projednání (v červnu 
2021), vše v souladu s podnětem určeného zastupitele. 
 
K další úpravě návrhu ÚP oproti výše uvedenému došlo v lokalitě Me-1 po 1. opakovaném 
veřejném projednání.  
Na základě připomínek MČ doručených při 1. opakovaném veřejném projednání se určený 
zastupitel navrženým řešením v severní části lokality Me-1 znovu zabýval a uplatnil v procesu 
vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 k 
lokalitě Me-1 na základě doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9. 2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno - Medlánky, a to na navrácení původní plochy W/v3 a rozšíření plochy 
B/r2 na úkor plochy C/v3. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny uplatňovat 
právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části MČ Brno-Medlánky alespoň 
částečně zohledněny a Návrh pro 2. opakované veřejné projednání byl upraven. 
Námitce je vyhověno částečně, promítnutím požadavků na konkretizaci využití lokality Me-1 
pro občanskou vybavenost do požadavků k řešení do vymezené ÚS-8.   
 
Námitka č.25 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vymezení propojení mezi územím Technologického parku a 
průmyslovou zónou v Kuřimi.  
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uvedeno také mezitímní 
vyhodnocení z r. 2020:  
Požadavku bylo v roce 2020 vyhověno částečně, protože: „Úkolem územního plánu je vytvářet 
územní podmínky pro možnost umístění záměrů, nikoliv zajistit „bezproblémovou“ realizaci 
všech záměrů a znát podrobné technické provedení jednotlivých úseků. Obecně územní plán 
stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a 
prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury a stanovuje 
podmínky pro využití území. Nový Územní plán města Brna (ÚPmB) pracuje s méně 
podrobným měřítkem hlavního výkresu 1:10 000, než tomu je u současného (1:5000). 
V rámci stanovení podmínek využití ploch v kap. 6.2. a kap. 6.3.3.10 závazné textové části je 
umožněno umístění cyklistické infrastruktury ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.  
Z hlediska požadavku na zakreslení dalších propojení uvádíme, že v rámci cyklistické dopravy 
byl zvolen obecnější přístup.  
Ve výkrese 2.2. Souhrnný výkres dopravy jsou vyznačeny „vybrané samostatné cyklotrasy“, 
kterými jsou zpřesněny záměry ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Ve výkresu 
odůvodnění O.6 Cyklistická doprava – schéma jsou k výše uvedenému jevu navíc vyznačeny 
„vybrané pouliční cyklotrasy“, které naznačují možná vybraná propojení území města, která 
však již nejsou závazná a je možné jej operativně upravovat nebo dále doplňovat. 
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Obecně ve výkrese odůvodnění O.6 nejsou trasy vymezeny závazně a umístění jakýchkoliv 
cyklistických tras nebo stezek je možná v souvislosti s obecnými podmínkami uvedenými 
v kapitolách 6.1 až 6.5 Výroku ve všech plochách.“ 
Konečné vyhodnocení podání se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Návrh Územního plánu města Brna pro opakované veřejné projednání (06/2021) byl upraven 
a požadované propojení cyklostezkou Technologický park - Kuřim bylo doplněno o tuto trasu 
do výkresu 2.2. a Odůvodnění. 
Tímto je požadavek zohledněn. 
 
Námitka č.26 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto:  
Stávající zástavba RD ve východním konci ulice Turistická byla zahrnuta do stabilizované 
plochy městské zeleně Z - zámecký park- již v Konceptu nového ÚP. Existence stávající 
zástavby zahrnuté do jiné funkční plochy nestavební je ošetřena obecným regulativem a 
neznamená její vymístění a dotvoření celého území jako park.  
Zástavba RD dotváří charakter území u křižovatky ulic Turistická a Hudcova a zasahuje území 
o rozloze cca 0,24 ha. Proto je možné pro zástavbu vymezit samostatnou stavební funkční 
plochu v souladu s požadavkem § 3 odst 1 vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění.     
Obdobně lze postupovat v případě zástavby komerčními objekty a v ulici Hudcova 2,2a, které 
zahrnují území o rozloze  cca 0,31 ha. 
Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou vymezení odpovídající stavební 
plochy pro zástavbu RD na ul. Turistická a zástavbu vybavenosti na ul. Hudcova znovu zabýval 
a −z pozice odborného garanta správnosti řešení− vymezil jednu stabilizovanou plochu 
smíšenou obytnou. 
Ve výsledku je námitce vyhověno. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Odbor územního plánování a rozvoje se problematikou zahrádkářských kolonií na území 
města Brna podrobně zabýval. Nechal vypracovat územní studii „Návrh využití 
zahrádkářských lokalit na území města Brna“ (Atelier ERA, 2018). Ta je uvedena ve 
využitelných podkladech pro návrh nového územního plánu. Každá v analýze této studie 
vymezená zahrádkářská lokalita byla z hlediska využití konfrontována s aktuálním ÚPmB. 
Více než polovina vymezených zahrádkářských lokalit je v souladu s využitím území dle 
platného ÚPmB, tedy plochou s objekty pro individuální rekreaci 63,2 %, část je dle ÚPmB 
v plochách stavebních 12%, v plochách zemědělského půdního fondu 6,2% a v ostatních 
plochách dle ÚPmB se nachází 5,9%. V plochách nestavebních - volných (převážně využité 
pro systémy zeleně) se nachází aktuálně12,7% zahrádkářských kolonií včetně území Kraví 
hory. Pro lokality vymezené jako zahrádky (plochy s objekty pro individuální rekreaci) 
v aktuálním ÚPmB navrhla studie další postup. Je tedy třeba rozlišovat situaci, kdy je 
zahrádkářská lokalita funkcí určenou územním plánem a kdy je dočasným využitém území. 
Kraví hora nepatří mezi oficiálně potvrzenou zahrádkářskou lokalitu vymezenou územním 
plánem. Toto území je dlouhodobě plánováno pro realizaci městské zeleně, což potvrdil i 
projednaný koncept a návrh nového územního plánu. Současné využití těchto městských 
pozemků je tedy dočasné. Vybudování městského parku pro všechny obyvatele je veřejným 
zájmem, nelze upřednostňovat pouze určitou zájmovou skupinu. Z urbanistického hlediska 
není v hustě osídleném centru města fungování zahrádkářských kolonií klasického typu 
dlouhodobě udržitelné. Tyto kolonie svým charakterem většinou vytváří neprostupnou 
bariéru v území. 
Pořizovatel se domnívá, že vhodným řešením by mohlo být v souladu s vývojovým trendem 
připuštění existence tzv. komunitních zahrad v plochách městské zeleně. Kdy zde by byl 
zachován dostatečný podíl veřejné zeleně, ale současně i umožněn komunitní život pro 
zájmovou skupinu obyvatel a další pozitivní aspekty, které tento specifický způsob pěstování 
plodin ve městech přináší.  
V zadání územního plánu z července 2007 byly obsaženy požadavky k prověření ohledně 
stávajících zahrádkářských kolonií. Mimo jiné např. zvážit možnosti zachování rozvoje 
zahrádek jako součásti městských přírodních parků a i v průběhu projednávání vyplynula na 
základě námitek a připomínek potřeba opětovného prověření tohoto tématu v Návrhu nového 
ÚPmB. Na základě podnětu určeného zastupitele bude tedy pořizovatelem udělen pokyn 
prověřit problematiku možnosti implementace zahrádkářské činnosti do ploch městské 
zeleně a v případě kladného vyhodnocení, doplnění příslušných regulativů pro plochy 
městské zeleně. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně.  
Odůvodnění: 
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního 
prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 v rozsahu 
var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB územní rezerva B-6) 
a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od komunikačního propojení 
řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB rozvojová lokalita Me-4) a západně od 
komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení v rozsahu dle var. II.  (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). V bezprostředním okolí měla být navazující rozvojová 
lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena obdobným způsobem - východně od 
komunikačního propojení rozvoj území dle var. III Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB rozvojová 
lokalita R-3), západně od komunikace územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v daném 
území zcela naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a dotčený orgán MŽP ČR v této 
fázi pořizované dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením Návrhu ÚPmB z hlediska 
záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Uvádíme také, že územní rozvoj v ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice vyplývá ze Zadání, 
které je tímto způsobem konzistentně naplňováno. Tento rozvoj souvisí s trasováním D43 a 
předmětné územní rezervy bude možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o výsledné variantě řešení D43 na území města. Při 
návrhu řešení pak musí být zohledněny a zapracovány i případné další dopady a souvislosti, 
které nyní nelze dopředu předjímat. 
Ovšem je nutné uvést, že v k.ú. Medlánky téměř nedochází v Návrhu ÚPmB k vymezení 
nových zastavitelných (návrhových) ploch oproti platnému ÚPmB, vyjma zastavitelných ploch 
na východní straně prodloužené ulice V Újezdech. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy B-6 a B-7 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění (např. právě předmětná B-
6 a B-7)“. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel dává pokyn územní rezervu B-6 a B-7 z návrhu ÚPmB 
vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele.  
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Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Tangenciální propojení městských částí Brno-Komín a Brno - Bystrc s MČ Brno-Medlánky je 
dlouhodobě sledované už v platném ÚPmB, pro které je zde vymezena plocha komunikací a 
prostranství místního významu s navazující plochou krajinné zeleně pro možnost umístění 
stromořadí či jiného krajinného prvku v rekreačně využívaném území. V Návrhu nového ÚPmB 
se rovněž v kontinuitě se stávajícím ÚPmB vymezuje plocha veřejného prostranství, která 
kopíruje stávající zpevněnou cestu vedoucí přes předmětné území (agreguje částečně i 
návrhovou plochu krajinné zeleně KV ze stávajícího ÚPmB, což je dáno měřítkem nového 
ÚPmB) a která vytváří podmínky pro žádoucí prostupnost územím. Z hlediska koncepce 
uspořádání dopravy slouží tato plocha pro vedení samostatné cyklotrasy. Zajišťuje dopravní 
obsluhu pro rozvojovou část brněnské ZOO ze strany Brna-Bystrce a stabilizovaného areálu 
Pily ČR, dále pak stabilizovaného areálu Policie ČR a medláneckého letiště ze strany Brna-
Medlánek. Převážná část území je však určena pro nestavební využití, které negeneruje 
dopravní zatížení. Koridor již v současné době plní funkci obsluhy navazujících pozemků a 
jeho vymezení je nezbytné. Jeho šířka neznamená „výstavbu“ komunikace v celé šíři, ale 
umožňuje „kultivaci“ nevyhovujícího stavu a doplnění např. oboustranného stromořadí a 
zvýšení kvality prostupnosti pro pěší a cyklisty. To, jakým způsobem bude upraven provoz na 
tomto propojení nebo případně rozdělení na provozně nezávislé úseky není předmětem řešení 
územního plánu, ale úpravy organizace dopravy, která stanoví podmínky provozu, případně 
zamezí průjezdu nebo omezí některé nežádoucí pohyby. 
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB) konané na schůzi RMB č.R8/127 zahájené 
dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro územní 
plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního plánu města 
Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) zákona č. 
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podnět, 
aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením RMB.  Co se týče 
problematické oblasti rozvoje města RMB doporučila komunikační propojení Komín - 
Medlánky  řešit jako návrhovou plochu veřejného prostranství O s tím, že část tohoto koridoru 
v prostoru od odbočky k rozvojové ploše ZOO k areálu Policie ČR bude stabilizován v rozsahu 
platného ÚPmB (bez integrace  plochy zeleně).  
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na vypuštění komunikačního propojení mezi 
Medlánkami a Ivanovicemi, od ulice V Újezdech, označeným ve výkrese 2.2 jako R/1. 
Vyhodnocení z r. 2020: 
„Záměr R/1 má přímou souvislost s rozvojem MČ Brno-Řečkovice a MČ Brno-Ivanovice a tento 
záměr nelze vypustit, ale jeho podoba dozná změn. 
V upraveném návrhu budou doplněny plochy rozvoje na k.ú. Ivanovice a záměr R/1 nebude 
propojován na k.ú. Medlánky a bude veden v koridoru ulice Terezy Novákové (záměr R/31).“   
 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. Ve výsledném řešení Návrhu nového ÚPmB byla 
poloha záměru R/1 upravena a záměr je připojen na ulici Žilkovu v MČ Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora. S územím MČ Brno-Medlánky není propojen. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu vyhodnocení požadavku podatele. 
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Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vypuštění plánované komunikace mezi Technologickým 
parkem (ul. Purkyňovou a ulicí Hudcovou, ústící naproti ZŠ (záměr Me/1). 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uvedeno také mezitímní 
vyhodnocení z r. 2020:  
Požadavku nebylo v roce 2020 vyhověno, protože: „ÚPmB vymezuje doplnění komunikaci 
sběrného významu Me/1 z ul. Purkyňova do ul. Hudcova, která je nezbytná pro rozvoj lokality 
Technologický park Me-1. Společně s další komunikační sítí v navazujícím území doplňuje 
dopravní skelet pro odvedení dopravy z této části území.“ 
Konečné vyhodnocení podání se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Návrh Územního plánu města Brna pro opakované veřejné projednání (06/2021) byl upraven. 
Záměr Me/1 byl přetrasován do souběžné polohy s ulicí Hradeckou. Do ulice Hudcovy naproti  
ZŠ tedy není připojen.  
Tímto je požadavek zohledněn. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB vymezuje O-6 jako územní rezervu k prověření možnosti napojení lokality 
bydlení vymezené v územní rezervě B-6 na komunikační síť ve směru Medlánky 
(Technologický park)– Hudcova – Řečkovice – Ivanovice tak, aby byl přiměřeně doplněn 
chybějící dopravní skelet, přičemž je možné aktivovat územní rezervu pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o trasování D43 na území města Brna. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy O-6 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění. 
Vzhledem k nesouhlasu s původním vedením územní rezervy O-5 a výše uvedenému 
doporučení RMB na vypuštění koridoru územní rezervy O-6 a O-5 centrem Medlánek byla 
následně naznačena možnost změny jejího trasování. Jejich úpravu však nebylo možné 
z časových důvodů prověřit v potřebné podrobnosti a s podrobnějším vyhodnocením dopadů 
a vlivů na území. 
Aby bylo možné podrobněji prověřit toto území jednak z hlediska koncepce dopravy (Odboru 
dopravy MMB) a z hlediska územních dopadů (Odboru územního plánování a rozvoje MMB), 
bylo z pozice pořizovatele rozhodnuto o potřebě jejího dalšího vymezení. 
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Z tohoto důvodu bude územní rezerva O-6 v Návrhu ponechána beze změny a územní rezerva 
O-5 bude upravena do koridoru v návaznosti od územní rezervy O-6 po propojení se záměrem 
R/1. 
Závěrem uvádíme, že vzhledem k tomu, že se jedná pouze o územní rezervy, tak aktuálně 
nedochází k žádné změně ÚPmB v souvislosti s těmito dopravními koridory. Po zpracování 
podrobnějších prověřovacích studiích budou vyhodnoceny dopady do území a až následně na 
základě doporučení bude rozhodnuto o těchto územních rezervách a případném konkrétním 
vedení tohoto komunikačního propojení. 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB vymezuje O-5 centrem Medlánek jako územní rezervu k prověření možnosti 
napojení lokality bydlení vymezené v územní rezervě B-6 na komunikační síť ve směru 
Medlánky (Technologický park)– Hudcova – Řečkovice – Ivanovice tak, aby byl přiměřeně 
doplněn chybějící dopravní skelet. 
Dále viz odůvodnění námitky č.5 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno zrušení dopravního propojení mezi ulicemi V Újezdech a K 
Babě v rozvojové ploše Me-3.  
Původní vyhodnocení z r. 2020: 
„Komunikace v ulici V Újezdech je vymezena plochou dopravní infrastruktury D, komunikace 
v ulici K Babě je vyznačeno plochou veřejného prostranství. Rozvojová lokalita Me-3 není 
s ulicí V Újezdech přímo propojena. Přímé propojení je možné v rámci obecných podmínek 
využití území, ovšem vzhledem k realizované zástavbě je obtížně realizovatelné a nevhodné. 
V rámci prostupnosti území je vhodné do karty lokality doplnit podmínku propojení pouze pro 
pěší a cyklisty.“ 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. Ve výsledném řešení Návrhu nového ÚPmB byla 
poloha záměru R/1 upravena a na k.ú. Medlánky již není vymezen. Komunikace v ulici 
V Újezdech již není vymezena plochou dopravní infrastruktury D, ale plochou veřejných 
prostranství. V kartě rozvojové lokality Me-3 je doplněna podmínka zajištění prostupu územím 
pro pěší a cyklisty. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu původního vyhodnocení podání. 
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnit plánovanou výstavbu na polích mezi Medlánkami, Řečkovicemi 
a Ivanovicemi (rozvojové lokality R-3 a Me-4) výhradně na méně intenzivní nízkopodlažní 
zástavbu, případně požaduje významné rozšíření ploch zeleně. 
Rozvojová lokalita Me-4 bude na základě doporučení samosprávy města k vypořádání námitek 
a připomínek doručených k projednanému Návrhu nového ÚP upravena následovně:  
Návrhové stavební plochy bydlení (B) a smíšená obytná (C) budou vymezeny jako plocha 
zemědělská (A). Zůstane tak zachováno stávající funkční využití dle platného ÚPmB – pro 
zemědělský půdní fond. Původně vymezená plocha městské zeleně pro nový park nebude 
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vymezena. Rozvojová lokalita Me-4 bude zredukována a zůstane pouze jižní část 
s návrhovými plochami pro veřejnou vybavenost (V). 
Rozvojová lokalita R-3 měla původně zůstat bez úprav. Věcný obsah námitky k rozvojové 
lokalitě R-3 byl však uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání. Podnět 
na změnu regulativu u předmětné plochy B/k3 na B/r2 podala mimo jiné MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora. Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního 
zákona uplatnil v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. 
MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 
1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a to u 
plochy bydlení v lokalitě Díly (mezi areálem kasáren a zástavbou v ul. Žilkova) snížit výšku 
zástavby na 2; tj. na místo uvedené B/k3 změnit regulativ na B/r2. Městské části jsou dle 
Statutu města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno-Řečkovice zohledněny 
a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven (u předmětné plochy dojde 
ke změně regulativu z B/k3 na B/r2 a k vymezení plochy smíšené obytné C/k3 podél budoucí 
městské třídy). Touto úpravou je částečně reagováno také na požadavek podatele.  
V rámci předmětné lokality je v aktuálním návrhu ÚPmB samostatně vymezena jedna plocha 
městské zeleně a o dalších se neuvažuje. Platí však to, že u ploch bydlení i ploch smíšených 
obytných je dle regulativu povinnost dodržet minimální plochu zeleně v rozsahu 30 % pro 
disponibilní pozemky stavebního záměru. Zeleň tedy musí být, jak požaduje podatel, výraznou 
součástí ploch C. 
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plochy pro veřejnou vybavenost v rozvojové lokalitě Me-4 jsou určeny pro výstavbu MŠ. V 
dotčeném území se vyskytují převážně plochy bydlení. Rozvojová lokalita proto řeší doplnění 
ploch veřejné vybavenosti na severním okraji MČ Medlánky, které navážou na přírodně 
rekreační území kolem Medláneckého rybníka. MČ Medlánky dlouhodobě postrádá novou 
mateřskou školu, část plochy pro veřejnou vybavenost je proto vhodné využít právě tímto 
účelem. Z toho důvodu je vhodné ponechat pro ni vymezené plochy. 
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadujete pro rozvojovou lokalitu Me-4 podmínku prověření územní studií. Jako důvod 
uvádíte především prostup do sousedících rekreačních a sportovních oblastí. 
Podmínka tohoto prostupu je uvedena v kartě lokalit, nemůže být tedy opomenuta. Územní 
studie se předepisuje zpravidla ve větších rozvojových plochách pro řešení vybraných 
problémů, případně pro variantní řešení. Na své náklady může územní studii zpracovat také 
ten, který změnu v území inicioval a realizuje ji. Plocha této lokality je však pro zadání 
samostatné územní studie příliš malá a okruh problémů příliš omezený na to, aby se nová 
výstavba ÚS podmiňovala. 
Rozvojová lokalita Me-4 byla téměř celá zrušena. 
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Námitka č.11 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro lokalitu R-8 požadujete zásadní snížení intenzity využití území. Uprostřed stabilizovaných 
ploch pro bydlení se nachází zahrádkářská kolonie, nevyužívané objekty a výšková stavba 
bývalé Geofyziky. Návrh nového ÚP počítá s využitím zahrádek pro plochu veřejné městské 
zeleně, která může plnit i funkci veřejného prostranství. Zbytek ploch je určený pro bydlení 
nebo jako plocha smíšená obytná s volnou zástavbou s výškovou úrovní v/3 (6-16 m). Toto je 
nejnižší možná výšková úroveň vhodná pro městskou zástavbu, obytná sídliště a areály. Nižší 
zástavba s nižší intenzitou osídlení 1 nebo 2 je vhodná pro rezidenční nízkopodlažní zástavbu, 
tedy samostatné nebo řadové rodinné domy. Nově navrhovaná zástavba bude navazovat 
svým charakterem spíše na zástavbu mezi ulicemi Podpěrova a Jabloňová také s výškovou 
úrovní v3. Větší výšková úroveň v/5 je navržena pouze pro stávající výškovou budovu 
Geofyziky. Snižování výškové úrovně zástavby pod úroveň 3 a s tím snižování intenzity využití 
území není možné. Výšková úroveň 3 je pro volnou bytovou zástavbu nejnižší možná, nižší 
zástavba rodinnými domy (rezidenční zástavba) v lokalitě není vhodná. 
 
Námitka č.12 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadavek na vymezení propojení ulice Renčovy a Terezy Novákové 
formou veřejně prospěšných staveb. 
Ve výkresu 2.2 Souhrnný výkres dopravy a 3.0 Veřejně prospěšných staveb jsou vymezeny 
plochou dopravní infrastruktury D prvky systému komunikací, tvořící základní komunikační 
systém města Brna (komunikace sběrné, nadsběrné, rychlostní a dálnice).  
Komunikace, které jsou vymezeny plochou veřejných prostranství jsou součástí místní sítě a 
zajišťují doplňkové propojení v rámci městské části. Tímto způsobem je vyznačeno i propojení 
Renčova – Terezy Novákové.  
Z hlediska nastavených principů vyznačení prvků (viz výše) nelze požadavku na doplnění 
vymezení propojení Renčova – Terezy Novákové ve výkresu 2.2 a 3.0 vyhovět, protože se 
jedná především o síť obslužných komunikací vymezených plochou veřejných prostranství. 
 
Námitka č.13 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky je požadavek na vypuštění územních rezerv pro bydlení B-6 a B-7.   
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního 
prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 v rozsahu 
var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB územní rezerva B-6) 
a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od komunikačního propojení 
řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB rozvojová lokalita Me-4) a západně od 
komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení v rozsahu dle var. II.  (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). V bezprostředním okolí měla být navazující rozvojová 
lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena obdobným způsobem - východně od 
komunikačního propojení rozvoj území dle var. III Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB rozvojová 
lokalita R-3), západně od komunikace územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v daném 
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území zcela naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a dotčený orgán MŽP ČR v této 
fázi pořizované dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením Návrhu ÚPmB z hlediska 
záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Uvádíme také, že územní rozvoj v ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice vyplývá ze Zadání, 
které je tímto způsobem konzistentně naplňováno. Tento rozvoj souvisí s trasováním D43 a 
předmětné územní rezervy bude možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o výsledné variantě řešení D43 na území města. Při 
návrhu řešení pak musí být zohledněny a zapracovány i případné další dopady a souvislosti, 
které nyní nelze dopředu předjímat. 
Ovšem je nutné uvést, že v k.ú. Medlánky téměř nedochází v Návrhu ÚPmB k vymezení 
nových zastavitelných (návrhových) ploch oproti platnému ÚPmB, vyjma zastavitelných ploch 
na východní straně prodloužené ulice V Újezdech. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy B-6 a B-7 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel dává pokyn územní rezervu B-6 a B-7 z návrhu ÚPmB 
vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele.  
 
Námitka č.14 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) je v Návrhu ÚPmB v souladu s 
odborným oborovým dokumentem – plánem ÚSES, který je nezbytným podkladem pro 
vymezování ÚSES v ÚPD. Dle plánu ÚSES jsou v předmětné lokalitě vymezeny interakční 
prvky, které nahrazují lokální biokoridor ve dně údolí Medláneckého potoka nad Medlánkami 
vymezený v platném ÚPmB. K hlavním důvodům nahrazení předmětného biokoridoru 
interakčními prvky patří jeho nízký biogeografický význam bez možnosti začlenění do ucelené 
hydrofilní větve místního ÚSES s vymezením funkčně odpovídajících biocenter. 
Pro informaci uvádíme, že interakční prvek je obecně doplňkovou skladebnou částí lokálního 
ÚSES, která posiluje interakci ekologicky stabilnějších a méně stabilních ekosystémů, a tím ty 
méně stabilní pomáhá stabilizovat. Konkrétně zprostředkovává příznivé působení lokálních 
(místních) biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Skutečnost, že 
jde o doplňkové skladebné části místního ÚSES, znamená, že představují doplněk k vymezení 
biocenter a biokoridorů a není až tak podstatná jejich funkce pro ochranu přirozeného 
genofondu. Vymezování interakčních prvků není na rozdíl od biocenter a biokoridorů nikterak 
vázáno na biogeografické členění krajiny, a naopak daleko více vychází z aktuálního stavu 
krajiny. Návrh soustavy interakčních prvků má v zásadě doporučující charakter a nemá 
zákonnou podporu.  
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Ve vztahu k územnímu plánu jsou interakční prvky obecně "podměrečnou" kategorií, tj. 
takovou kategorií prvků, jejichž vymezení je pod rozlišovací možnosti územního plánu a 
povinnost jeho vymezení ani nevyplývá z právních předpisů. Nicméně o existenci interakčních 
prvků či o existenci jejich návrhu by měl mít zpracovatel územně plánovací dokumentace 
povědomí, aby svým řešením zbytečně funkční prvky nelikvidoval a u dosud neexistujících či 
nedostatečně funkčních neznemožnil provedení navržených opatření. 
Na základě uvedeného je zřejmý důvod, pro který v dané lokalitě není v Návrhu ÚPmB 
vymezena a ani není vhodné vymezovat skladebnou část ÚSES – lokální biokoridor. Nicméně 
zpracovatel svým návrhem – vymezením příslušných ploch návrhové zeleně v předmětné 
lokalitě zajistil další existenci a funkčnost daných interakčních prvků. 
V případě pozemku p.č. 1818 k.ú. Medlánky uvádíme, že by se jeho vymezením jako 
samostatné plochy krajinné zeleně vytvořila podměrečná plocha, která nemá zákonné ani 
koncepční opodstatnění, protože předmětné krajinotvorné prvky s ekologicko-stabilizační a 
také estetickou funkcí v podobě aleje jsou přirozenou součástí mimoprodukčních funkcí 
zemědělské plochy (viz Odůvodnění Návrhu ÚPmB). Pro informaci ještě uvádíme, že na 
základě požadavku a dohody s dotčeným orgánem Odborem životního prostředí Magistrátu 
města Brna, bude do závazné textové části doplněna regulace zajišťující větší a zřejmější 
ochranu výše uvedených krajinotvorných prvků. V souvislosti s plánovanou budoucí 
urbanizací území není vymezení ploch krajinné zeleně žádoucí; vymezení těchto ploch má 
význam ve volné krajině.      
 
Námitka č.15 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Objekty a plochy pro plnění funkce veřejné vybavenosti a sportu mohou být připuštěny i v 
plochách pro bydlení B nebo smíšených obytných C. 
Sběrná střediska odpadů nejsou vzhledem ke svému charakteru a rozloze v územním plánu 
vymezena. Umístění sběrných středisek odpadů statutárního města Brna je přípustné v 
plochách bydlení, smíšených obytných, komerční vybavenosti, nákupních a zábavních center 
a zvláštních areálů, výroby a skladování, lehké výroby, podmíněně přípustné v plochách 
technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a na veřejném prostranství, pokud toto 
umístění nenaruší jejich funkci. 
Námitce je vyhověno jiným způsobem. 
 
Námitka č.16 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Skutečný způsob využití předmětného pozemku, tj. pobytová louka s ekologickou, 
komunikační a rekreační funkcí je realizovatelný a přípustný i v rámci plochy zemědělské, a to 
zejména z důvodu, že plní mimoprodukční funkce zemědělské plochy. Dané využití je také v 
souladu s § 18 odst. (5) stavebního zákona, jehož záměry Návrh ÚPmB z důvodu veřejného 
zájmu nevylučuje.  
Nicméně vzhledem k tomu, že je předmětný pozemek ve vlastnictví Statutárního města Brna, 
jeho grafická čitelnost je v měřítku zpracování nového ÚPmB, skutečné využití nejlépe 
reflektuje právě plocha krajinné zeleně a pozemek nebude tvořit nesmyslnou enklávu v daném 
území, protože plynule navazuje na okolní plochy krajinné zeleně, jeví se důvodné změnit 
pozemek na plochu krajinné zeleně "K".  
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Námitka č.17 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky je požadavek na zachování stávající prostupu územím mezi ul. 
Turistickou a Vycházkovou a z toho důvodu pozemky parc.č. 1033/1 a 1033/12, k.ú. Medlánky 
definovat jako zeleň Z, tj. neměnit na plochu zahrádek I.  Námitce nelze zcela vyhovět, neboť 
se jedná o pozemky v soukromém vlastnictví, kdy jeho vlastnici požadují jiné funkční využití, 
kterému nelze v současné době vyhovět. To však nevylučuje i v plochách zahrádek zachovat 
stávající prostup územím, pokud bude na tomto řešení s vlastníkem pozemků nalezena shoda.   
Pro informaci závěrem uvádíme fakt, že dle obecných podmínek závazné části „Návrhu ÚPmB 
(2020)“: „Záměry na změny v území musí zachovávat a posilovat prostupnost v území; ve 
stabilizovaných plochách musí být zachovány pěší trasy zajišťující průchodnost území a 
přístup k jednotlivým pozemkům. V plochách změn musí být navrhována řešení, která zajistí 
prostupnost v území, zejména návaznost na zastavěné území či zastavitelné plochy nebo pěší 
průchodnost do krajiny.“, a dále „Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury lze 
umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. V případě ploch zástavby lze 
stavby a zařízení dopravní infrastruktury umístit, pokud záměr není zjevně nepřiměřený vůči 
návazným či dotčeným plochám. V případě volných ploch lze stavby a zařízení dopravní a 
technické infrastruktury umístit za podmínky minimalizace jejich plošného a prostorového 
střetu s příslušnou plochou a minimalizace negativního vlivu na funkčnost plochy vyplývající z 
hlavního využití, pokud není v podmínkách využití typů ploch stanoveno jinak.“, a také „Veřejná 
prostranství lze umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití.“ 
Na základě uvedeného je zřejmé, že není nutná požadovaná změna funkčního využití pro 
zajištění prostupu, která by jako taková měla být zajištěna regulacemi území danými v textové 
části Návrhu ÚPmB (2020). 
 
Námitka č.18 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Skutečný stav (stromová kaple sloužící jako místo spočinutí a rozjímání na procházkách, k 
venkovním bohoslužbám, k oddávání snoubenců v přírodě nebo třeba pro pořádání koncertů 
a určené pro širokou veřejnost), a předpokládaný způsob využití předmětného pozemku 
(vzpomínkový háj s možností pohřbívání ke kořenům) neodpovídá funkčnímu využití 
navrženému v Návrhu ÚPmB pro plochy zahrádek "I". Vzhledem k tomu, že se část výše 
uvedených aktivit v daném místě realizuje již nyní, nepředpokládá se konfliktní působení na 
okolní plochy. Dále uvádíme, že se jedná o pozemky ve vlastnictví města Brna a jde o záměr 
městské části podporovaný městem. Na základě uvedeného je vhodné vymezit předmětný 
pozemek p.č. 1353 v k.ú. Medlánky na plochu, která nejlépe reflektuje reálný i budoucí způsob 
využití a to na plochu veřejné vybavenosti „V/x/h (lze považovat za plochu v krajině bez 
nutnosti navázání této plochy na plochu veřejného prostranství).  
 
Námitka č.19 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: 
Pozemek parc. č. 1000/11 k. ú. Medlánky je dle platného ÚPmB sice součástí plochy 
vodohospodářské, dle stavu v území je také spolu s pozemkem parc. č.1012/12 zahrnut do 
společného oplocení u RD Rysova 2b, s přístupem z ulice Rysova. Jejich vymezení jako 
součást stabilizované plochy B/r2 je žádoucí. 
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Oproti tomu pozemek parc. č. 994/1 a s ním i pozemky parc. č. .994/2, 994/3, 984/5, 1012/11 
a 1012/20 k. ú. Medlánky jsou  dle platného ÚPmB součástí plochy vodohospodářské, dle 
stavu v území jsou přístupné pouze cestou kolem rybníka a nesouvisejí s nemovitostí určenou 
pro bydlení.  Není proto důvod je nyní v novém ÚP zahrnovat do stabilizované plochy bydlení, 
využití pozemků takovému funkčnímu využití neodpovídá. V tomto rozsahu se tímto námitce 
částečně vyhovuje.   
 
Námitka č.20 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: Na 
částech pozemků v majetku smB parc. č. 985/1 a 985/19 k. ú. Medlánky při ulici Rysova je v 
ÚP vymezena plocha ke stavebnímu využití pro bydlení, stejně tak je na části pozemků 
návrhová plocha městské zeleně. Pořizovatel preferuje ponechat možnost stavebního využití, 
tj. nevymezovat zde pouze plochu zeleně. Ta je vyjádřena na částech pozemků v rozsahu 
návrhové plochy Z. Byť je MČ preferované stavební využití pro domov pro seniory přípustné i 
v ploše bydlení, garancí takového cílového využití je právě plocha veřejné vybavenosti V. S 
ohledem na vlastnictví pozemků smB je také vhodné plochu pro veřejný účel jednoznačně v 
novém ÚP vymezit odpovídající funkcí, tj. plochou V. 
 
Námitka č.21 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: 
Požadované vymezení samostatné plochy V na částech pozemků parc. č. 985/1, 985/2 a 
985/21 v jižním konci ulice Rysova, při kruhovém objezdu není s ohledem na metodiku 
zpracování nového ÚP vhodné: jednalo by se o podměrečnou plochu, kterou je problematické 
v novém ÚP samostatně vymezit za současného zachování čitelnosti hlavního výkresu - 
rozsah plochy a zápis kódu stavební plochy. Záměr nového objektu radnice MČ lze realizovat 
i v rámci plochy bydlení. Přesto pořizovatel s přihlédnutím k místním zájmům městské části 
dává pokyn zpracovateli, aby požadavek MČ na plochu V prověřil.  
Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou vymezení samostatné funkční 
plochy zabýval a −z pozice odborného garanta správnosti řešení− v upraveném návrhu ÚP  
nakonec vymezil rozsah plochy V/v2 tak, aby byla plocha vymezena přehledným způsobem. 
Ve výsledku je námitce vyhověno. 
 
Námitka č.22 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel odůvodnil takto:  
Území mezi bytovými domy jabloňová 22-28 a ulicí Kuřimskou, které je využíváno jako volné 
prostranství - zeleň má výměru pod limit 0,2 ha pro samostatné funkční vymezení; plocha 
zeleně v platném ÚPmB dnes zahrnuje větší území, i to, které je již stavebně využito. Po 
zpřesnění využití dle skutečného stavu není samostatné vymezení plochy městské zeleně Z v 
návrhu nového ÚP účelné, území bude nadále užíváno jako volné prostranství v rámci 
stabilizované plochy bydlení.   
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Námitka č.23 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavek zohlednil takto: 
Oproti platnému ÚPmB a řešení obsaženému v Konceptu ÚP není v Návrhu ÚP zástavba RD 
v ulici Za Parkem a Hujíčkova zahrnuta do návrhové plochy, ale je již stabilizována. Proto je 
žádoucí stabilizovanou plochu bydlení vymezit dle skutečného stavu v území a městské 
pozemky 855, 856 a jižní část pozemku 711/1 (s cestou ve stopě ulice Hujíčkova) vše k. ú. 
Medlánky vymezit jako stabilizovanou plochu zeleně - součást zámeckého parku. Návrh ÚP 
totiž vymezení jižní stopy ulice Hujíčkova jako plochy veřejného prostranství dle Konceptu ÚP 
nepřebírá. 
Je žádoucí zachovat na městském pozemku parc. č. 710/1 k. ú. Medlánky návrhovou plochu 
městské zeleně, lze připustit oproti projednanému Konceptu ÚP (i platnému ÚPmB) redukci 
jejího rozsahu do podoby dle návrhu nového ÚP. Plocha zeleně je v daném místě podstatná 
pro kvalitní propojení od stávajícího zámeckého parku k budoucí tramvajové smyčce do 
dalšího území v lokalitě Me-1. Návrhová plocha Z byla pro tento účel v Návrhu ÚP 
(projednávaném v červnu 2020) vymezena v dostatečném rozsahu, proto pořizovatel 
neshledal žádoucí požadavku MČ na její rozšíření vyhovět. 
Na základě doporučení samosprávy města k vypořádání námitek a připomínek doručených k 
projednanému Návrhu nového ÚP (v červnu 2020) bude na pozemku parc. č. 710/1 k. ú. 
Medlánky v majetku města doplněna plocha veřejné vybavenosti (V) ve vazbě na ZŠ Hudcova. 
Tento požadavek na plochu V nakonec vyplynul z interních jednání s MČ, která tímto chce 
zajistit na městském pozemku plochu pro sportovního zařízení k ZŠ Hudcova. Takto je 
formulován i konkrétní požadavek na řešení uvedený u stanovené ÚS-8 v kap. 12 textové části 
ÚP a v kartě lokality Me-1. MČ je nakonec vyhověno v rozsahu tohoto požadavku.   
V rozvojové lokalitě Me-1 lze další propojení pásem městské zeleně od navrhované 
tramvajové smyčky realizovat v rámci vymezených stavebních ploch, Návrh nového ÚP 
jednotlivé pásy liniové zeleně nevymezuje. Taktéž stezka pro pěší a cyklista je nad podrobnost 
řešení v novém ÚP. Jejich realizace spolu s pásem zeleně je podél budoucí trati Me/31 na 
základě obecných regulativů možná ve všech stavebních plochách, tudíž i v ploše dopravy D, 
či sousední ploše smíšené obytné C. V této části není požadavku MČ vyhověno. 
Námitce se částečně vyhovuje v rozsahu vyhovění shodným požadavkům MČ.  
 
Námitka č.24 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavek zohlednil takto:  
V rozvojové lokalitě Me-1 lze další požadované využití pro veřejnou vybavenost (školství, 
centrum volného času), komerční vybavenost (sport), hřiště realizovat v rámci vymezených 
smíšených obytných ploch C. Pořizovatel neshledává účelné vymezením funkční plochy V či 
S předjímat jejich konkrétní lokalizaci. Pro území lokality Me-1 je předepsáno zpracování ÚS-
8, ta prověří potřebu občanského vybavení a navrhne na území využití funkčních ploch C ve 
větší podrobnosti. Viz požadavky na řešení v ÚS uvedené v textové části v kap. 12 a v 
příslušné kartě lokality Me-1.  
S odkazem na text vyhodnocení u připomínky č.23 je požadavek MČ na plochu pro sportovní 
zařízení pro ZŠ Hudcova řešen vymezením plochy V na městském pozemku parc. č. 710/1 k. 
ú. Medlánky  
Samospráva města na Poradě vedení dne 10.12.2020 odsouhlasila podnět na úpravu rozsahu 
funkčních ploch bydlení v předmětné lokalitě ve prospěch smíšeného využití s volnou 
strukturou zástavby a v plochách pro smíšené využití úpravu výškových hladin zástavby dle 
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Případové studie lokality Technologický park (KAM, 2020) pro účely úpravy Návrhu nového 
ÚPmB.  
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB č.R8/127 
zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro 
územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního plánu 
města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) zákona č. 
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podnět, 
aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením RMB. RMB 
doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru. 
Doporučení se týkalo i rozvojové lokality Me-1 Technologický park. Proto pořizovatel dal 
pokyny na úpravu návrhu ÚP v lokalitě Me-1 pro 1. opakované veřejné projednání (v červnu 
2021), vše v souladu s podnětem určeného zastupitele. 
 
K další úpravě návrhu ÚP oproti výše uvedenému došlo v lokalitě Me-1 po 1. opakovaném 
veřejném projednání.  
Na základě připomínek MČ doručených při 1. opakovaném veřejném projednání se určený 
zastupitel navrženým řešením v severní části lokality Me-1 znovu zabýval a uplatnil v procesu 
vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 k 
lokalitě Me-1 na základě doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9. 2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno - Medlánky, a to na navrácení původní plochy W/v3 a rozšíření plochy 
B/r2 na úkor plochy C/v3. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny uplatňovat 
právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části MČ Brno-Medlánky alespoň 
částečně zohledněny a Návrh pro 2. opakované veřejné projednání byl upraven. 
Námitce je vyhověno částečně, promítnutím požadavků na konkretizaci využití lokality Me-1 
pro občanskou vybavenost do požadavků k řešení do vymezené ÚS-8.   
 
Námitka č.25 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vymezení propojení mezi územím Technologického parku a 
průmyslovou zónou v Kuřimi.  
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uvedeno také mezitímní 
vyhodnocení z r. 2020:  
Požadavku bylo v roce 2020 vyhověno částečně, protože: „Úkolem územního plánu je vytvářet 
územní podmínky pro možnost umístění záměrů, nikoliv zajistit „bezproblémovou“ realizaci 
všech záměrů a znát podrobné technické provedení jednotlivých úseků. Obecně územní plán 
stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a 
prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury a stanovuje 
podmínky pro využití území. Nový Územní plán města Brna (ÚPmB) pracuje s méně 
podrobným měřítkem hlavního výkresu 1:10 000, než tomu je u současného (1:5000). 
V rámci stanovení podmínek využití ploch v kap. 6.2. a kap. 6.3.3.10 závazné textové části je 
umožněno umístění cyklistické infrastruktury ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.  
Z hlediska požadavku na zakreslení dalších propojení uvádíme, že v rámci cyklistické dopravy 
byl zvolen obecnější přístup.  
Ve výkrese 2.2. Souhrnný výkres dopravy jsou vyznačeny „vybrané samostatné cyklotrasy“, 
kterými jsou zpřesněny záměry ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. Ve výkresu 
odůvodnění O.6 Cyklistická doprava – schéma jsou k výše uvedenému jevu navíc vyznačeny 
„vybrané pouliční cyklotrasy“, které naznačují možná vybraná propojení území města, která 
však již nejsou závazná a je možné jej operativně upravovat nebo dále doplňovat. 
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Obecně ve výkrese odůvodnění O.6 nejsou trasy vymezeny závazně a umístění jakýchkoliv 
cyklistických tras nebo stezek je možná v souvislosti s obecnými podmínkami uvedenými 
v kapitolách 6.1 až 6.5 Výroku ve všech plochách.“ 
Konečné vyhodnocení podání se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Návrh Územního plánu města Brna pro opakované veřejné projednání (06/2021) byl upraven 
a požadované propojení cyklostezkou Technologický park - Kuřim bylo doplněno o tuto trasu 
do výkresu 2.2. a Odůvodnění. 
Tímto je požadavek zohledněn. 
 
Námitka č.26 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto:  
Stávající zástavba RD ve východním konci ulice Turistická byla zahrnuta do stabilizované 
plochy městské zeleně Z - zámecký park- již v Konceptu nového ÚP. Existence stávající 
zástavby zahrnuté do jiné funkční plochy nestavební je ošetřena obecným regulativem a 
neznamená její vymístění a dotvoření celého území jako park.  
Zástavba RD dotváří charakter území u křižovatky ulic Turistická a Hudcova a zasahuje území 
o rozloze cca 0,24 ha. Proto je možné pro zástavbu vymezit samostatnou stavební funkční 
plochu v souladu s požadavkem § 3 odst 1 vyhl. 501/2006 Sb., v platném znění.     
Obdobně lze postupovat v případě zástavby komerčními objekty a v ulici Hudcova 2,2a, které 
zahrnují území o rozloze  cca 0,31 ha. 
Zpracovatel se na základě pokynu pořizovatele problematikou vymezení odpovídající stavební 
plochy pro zástavbu RD na ul. Turistická a zástavbu vybavenosti na ul. Hudcova znovu zabýval 
a −z pozice odborného garanta správnosti řešení− vymezil jednu stabilizovanou plochu 
smíšenou obytnou. 
Ve výsledku je námitce vyhověno. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně.  
Odůvodnění: 
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního 
prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 v rozsahu 
var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB územní rezerva B-6) 
a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od komunikačního propojení 
řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB rozvojová lokalita Me-4) a západně od 
komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení v rozsahu dle var. II.  (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). V bezprostředním okolí měla být navazující rozvojová 
lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena obdobným způsobem - východně od 
komunikačního propojení rozvoj území dle var. III Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB rozvojová 
lokalita R-3), západně od komunikace územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v daném 
území zcela naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a dotčený orgán MŽP ČR v této 
fázi pořizované dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením Návrhu ÚPmB z hlediska 
záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Uvádíme také, že územní rozvoj v ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice vyplývá ze Zadání, 
které je tímto způsobem konzistentně naplňováno. Tento rozvoj souvisí s trasováním D43 a 
předmětné územní rezervy bude možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o výsledné variantě řešení D43 na území města. Při 
návrhu řešení pak musí být zohledněny a zapracovány i případné další dopady a souvislosti, 
které nyní nelze dopředu předjímat. 
Ovšem je nutné uvést, že v k.ú. Medlánky téměř nedochází v Návrhu ÚPmB k vymezení 
nových zastavitelných (návrhových) ploch oproti platnému ÚPmB, vyjma zastavitelných ploch 
na východní straně prodloužené ulice V Újezdech. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy B-6 a B-7 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění (např. právě předmětná B-
6 a B-7)“. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel dává pokyn územní rezervu B-6 a B-7 z návrhu ÚPmB 
vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele.  
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Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Tangenciální propojení městských částí Brno-Komín a Brno - Bystrc s MČ Brno-Medlánky je 
dlouhodobě sledované už v platném ÚPmB, pro které je zde vymezena plocha komunikací a 
prostranství místního významu s navazující plochou krajinné zeleně pro možnost umístění 
stromořadí či jiného krajinného prvku v rekreačně využívaném území. V Návrhu nového ÚPmB 
se rovněž v kontinuitě se stávajícím ÚPmB vymezuje plocha veřejného prostranství, která 
kopíruje stávající zpevněnou cestu vedoucí přes předmětné území (agreguje částečně i 
návrhovou plochu krajinné zeleně KV ze stávajícího ÚPmB, což je dáno měřítkem nového 
ÚPmB) a která vytváří podmínky pro žádoucí prostupnost územím. Z hlediska koncepce 
uspořádání dopravy slouží tato plocha pro vedení samostatné cyklotrasy. Zajišťuje dopravní 
obsluhu pro rozvojovou část brněnské ZOO ze strany Brna-Bystrce a stabilizovaného areálu 
Pily ČR, dále pak stabilizovaného areálu Policie ČR a medláneckého letiště ze strany Brna-
Medlánek. Převážná část území je však určena pro nestavební využití, které negeneruje 
dopravní zatížení. Koridor již v současné době plní funkci obsluhy navazujících pozemků a 
jeho vymezení je nezbytné. Jeho šířka neznamená „výstavbu“ komunikace v celé šíři, ale 
umožňuje „kultivaci“ nevyhovujícího stavu a doplnění např. oboustranného stromořadí a 
zvýšení kvality prostupnosti pro pěší a cyklisty. To, jakým způsobem bude upraven provoz na 
tomto propojení nebo případně rozdělení na provozně nezávislé úseky není předmětem řešení 
územního plánu, ale úpravy organizace dopravy, která stanoví podmínky provozu, případně 
zamezí průjezdu nebo omezí některé nežádoucí pohyby. 
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB) konané na schůzi RMB č.R8/127 zahájené 
dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro územní 
plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního plánu města 
Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) zákona č. 
183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, podnět, 
aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením RMB.  Co se týče 
problematické oblasti rozvoje města RMB doporučila komunikační propojení Komín - 
Medlánky  řešit jako návrhovou plochu veřejného prostranství O s tím, že část tohoto koridoru 
v prostoru od odbočky k rozvojové ploše ZOO k areálu Policie ČR bude stabilizován v rozsahu 
platného ÚPmB (bez integrace  plochy zeleně).  
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na vypuštění komunikačního propojení mezi 
Medlánkami a Ivanovicemi, od ulice V Újezdech, označeným ve výkrese 2.2 jako R/1. 
Vyhodnocení z r. 2020: 
„Záměr R/1 má přímou souvislost s rozvojem MČ Brno-Řečkovice a MČ Brno-Ivanovice a tento 
záměr nelze vypustit, ale jeho podoba dozná změn. 
V upraveném návrhu budou doplněny plochy rozvoje na k.ú. Ivanovice a záměr R/1 nebude 
propojován na k.ú. Medlánky a bude veden v koridoru ulice Terezy Novákové (záměr R/31).“   
 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. Ve výsledném řešení Návrhu nového ÚPmB byla 
poloha záměru R/1 upravena a záměr je připojen na ulici Žilkovu v MČ Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora. S územím MČ Brno-Medlánky není propojen. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu vyhodnocení požadavku podatele. 
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Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vypuštění plánované komunikace mezi Technologickým 
parkem (ul. Purkyňovou a ulicí Hudcovou, ústící naproti ZŠ (záměr Me/1). 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uvedeno také mezitímní 
vyhodnocení z r. 2020:  
Požadavku nebylo v roce 2020 vyhověno, protože: „ÚPmB vymezuje doplnění komunikaci 
sběrného významu Me/1 z ul. Purkyňova do ul. Hudcova, která je nezbytná pro rozvoj lokality 
Technologický park Me-1. Společně s další komunikační sítí v navazujícím území doplňuje 
dopravní skelet pro odvedení dopravy z této části území.“ 
Konečné vyhodnocení podání se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Návrh Územního plánu města Brna pro opakované veřejné projednání (06/2021) byl upraven. 
Záměr Me/1 byl přetrasován do souběžné polohy s ulicí Hradeckou. Do ulice Hudcovy naproti  
ZŠ tedy není připojen.  
Tímto je požadavek zohledněn. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB vymezuje O-6 jako územní rezervu k prověření možnosti napojení lokality 
bydlení vymezené v územní rezervě B-6 na komunikační síť ve směru Medlánky 
(Technologický park)– Hudcova – Řečkovice – Ivanovice tak, aby byl přiměřeně doplněn 
chybějící dopravní skelet, přičemž je možné aktivovat územní rezervu pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o trasování D43 na území města Brna. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy O-6 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění. 
Vzhledem k nesouhlasu s původním vedením územní rezervy O-5 a výše uvedenému 
doporučení RMB na vypuštění koridoru územní rezervy O-6 a O-5 centrem Medlánek byla 
následně naznačena možnost změny jejího trasování. Jejich úpravu však nebylo možné 
z časových důvodů prověřit v potřebné podrobnosti a s podrobnějším vyhodnocením dopadů 
a vlivů na území. 
Aby bylo možné podrobněji prověřit toto území jednak z hlediska koncepce dopravy (Odboru 
dopravy MMB) a z hlediska územních dopadů (Odboru územního plánování a rozvoje MMB), 
bylo z pozice pořizovatele rozhodnuto o potřebě jejího dalšího vymezení. 
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Z tohoto důvodu bude územní rezerva O-6 v Návrhu ponechána beze změny a územní rezerva 
O-5 bude upravena do koridoru v návaznosti od územní rezervy O-6 po propojení se záměrem 
R/1. 
Závěrem uvádíme, že vzhledem k tomu, že se jedná pouze o územní rezervy, tak aktuálně 
nedochází k žádné změně ÚPmB v souvislosti s těmito dopravními koridory. Po zpracování 
podrobnějších prověřovacích studiích budou vyhodnoceny dopady do území a až následně na 
základě doporučení bude rozhodnuto o těchto územních rezervách a případném konkrétním 
vedení tohoto komunikačního propojení. 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB vymezuje O-5 centrem Medlánek jako územní rezervu k prověření možnosti 
napojení lokality bydlení vymezené v územní rezervě B-6 na komunikační síť ve směru 
Medlánky (Technologický park)– Hudcova – Řečkovice – Ivanovice tak, aby byl přiměřeně 
doplněn chybějící dopravní skelet. 
Dále viz odůvodnění námitky č.5 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno zrušení dopravního propojení mezi ulicemi V Újezdech a K 
Babě v rozvojové ploše Me-3.  
Původní vyhodnocení z r. 2020: 
„Komunikace v ulici V Újezdech je vymezena plochou dopravní infrastruktury D, komunikace 
v ulici K Babě je vyznačeno plochou veřejného prostranství. Rozvojová lokalita Me-3 není 
s ulicí V Újezdech přímo propojena. Přímé propojení je možné v rámci obecných podmínek 
využití území, ovšem vzhledem k realizované zástavbě je obtížně realizovatelné a nevhodné. 
V rámci prostupnosti území je vhodné do karty lokality doplnit podmínku propojení pouze pro 
pěší a cyklisty.“ 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. Ve výsledném řešení Návrhu nového ÚPmB byla 
poloha záměru R/1 upravena a na k.ú. Medlánky již není vymezen. Komunikace v ulici 
V Újezdech již není vymezena plochou dopravní infrastruktury D, ale plochou veřejných 
prostranství. V kartě rozvojové lokality Me-3 je doplněna podmínka zajištění prostupu územím 
pro pěší a cyklisty. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu původního vyhodnocení podání. 
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnit plánovanou výstavbu na polích mezi Medlánkami, Řečkovicemi 
a Ivanovicemi (rozvojové lokality R-3 a Me-4) výhradně na méně intenzivní nízkopodlažní 
zástavbu, případně požaduje významné rozšíření ploch zeleně. 
Rozvojová lokalita Me-4 bude na základě doporučení samosprávy města k vypořádání námitek 
a připomínek doručených k projednanému Návrhu nového ÚP upravena následovně:  
Návrhové stavební plochy bydlení (B) a smíšená obytná (C) budou vymezeny jako plocha 
zemědělská (A). Zůstane tak zachováno stávající funkční využití dle platného ÚPmB – pro 
zemědělský půdní fond. Původně vymezená plocha městské zeleně pro nový park nebude 
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vymezena. Rozvojová lokalita Me-4 bude zredukována a zůstane pouze jižní část 
s návrhovými plochami pro veřejnou vybavenost (V). 
Rozvojová lokalita R-3 měla původně zůstat bez úprav. Věcný obsah námitky k rozvojové 
lokalitě R-3 byl však uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání. Podnět 
na změnu regulativu u předmětné plochy B/k3 na B/r2 podala mimo jiné MČ Brno-Řečkovice 
a Mokrá Hora. Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního 
zákona uplatnil v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. 
MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 
1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora a to u 
plochy bydlení v lokalitě Díly (mezi areálem kasáren a zástavbou v ul. Žilkova) snížit výšku 
zástavby na 2; tj. na místo uvedené B/k3 změnit regulativ na B/r2. Městské části jsou dle 
Statutu města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno-Řečkovice zohledněny 
a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven (u předmětné plochy dojde 
ke změně regulativu z B/k3 na B/r2 a k vymezení plochy smíšené obytné C/k3 podél budoucí 
městské třídy). Touto úpravou je částečně reagováno také na požadavek podatele.  
V rámci předmětné lokality je v aktuálním návrhu ÚPmB samostatně vymezena jedna plocha 
městské zeleně a o dalších se neuvažuje. Platí však to, že u ploch bydlení i ploch smíšených 
obytných je dle regulativu povinnost dodržet minimální plochu zeleně v rozsahu 30 % pro 
disponibilní pozemky stavebního záměru. Zeleň tedy musí být, jak požaduje podatel, výraznou 
součástí ploch C. 
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plochy pro veřejnou vybavenost v rozvojové lokalitě Me-4 jsou určeny pro výstavbu MŠ. V 
dotčeném území se vyskytují převážně plochy bydlení. Rozvojová lokalita proto řeší doplnění 
ploch veřejné vybavenosti na severním okraji MČ Medlánky, které navážou na přírodně 
rekreační území kolem Medláneckého rybníka. MČ Medlánky dlouhodobě postrádá novou 
mateřskou školu, část plochy pro veřejnou vybavenost je proto vhodné využít právě tímto 
účelem. Z toho důvodu je vhodné ponechat pro ni vymezené plochy. 
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadujete pro rozvojovou lokalitu Me-4 podmínku prověření územní studií. Jako důvod 
uvádíte především prostup do sousedících rekreačních a sportovních oblastí. 
Podmínka tohoto prostupu je uvedena v kartě lokalit, nemůže být tedy opomenuta. Územní 
studie se předepisuje zpravidla ve větších rozvojových plochách pro řešení vybraných 
problémů, případně pro variantní řešení. Na své náklady může územní studii zpracovat také 
ten, který změnu v území inicioval a realizuje ji. Plocha této lokality je však pro zadání 
samostatné územní studie příliš malá a okruh problémů příliš omezený na to, aby se nová 
výstavba ÚS podmiňovala. 
Rozvojová lokalita Me-4 byla téměř celá zrušena. 
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Námitka č.11 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro lokalitu R-8 požadujete zásadní snížení intenzity využití území. Uprostřed stabilizovaných 
ploch pro bydlení se nachází zahrádkářská kolonie, nevyužívané objekty a výšková stavba 
bývalé Geofyziky. Návrh nového ÚP počítá s využitím zahrádek pro plochu veřejné městské 
zeleně, která může plnit i funkci veřejného prostranství. Zbytek ploch je určený pro bydlení 
nebo jako plocha smíšená obytná s volnou zástavbou s výškovou úrovní v/3 (6-16 m). Toto je 
nejnižší možná výšková úroveň vhodná pro městskou zástavbu, obytná sídliště a areály. Nižší 
zástavba s nižší intenzitou osídlení 1 nebo 2 je vhodná pro rezidenční nízkopodlažní zástavbu, 
tedy samostatné nebo řadové rodinné domy. Nově navrhovaná zástavba bude navazovat 
svým charakterem spíše na zástavbu mezi ulicemi Podpěrova a Jabloňová také s výškovou 
úrovní v3. Větší výšková úroveň v/5 je navržena pouze pro stávající výškovou budovu 
Geofyziky. Snižování výškové úrovně zástavby pod úroveň 3 a s tím snižování intenzity využití 
území není možné. Výšková úroveň 3 je pro volnou bytovou zástavbu nejnižší možná, nižší 
zástavba rodinnými domy (rezidenční zástavba) v lokalitě není vhodná. 
 
Námitka č.12 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadavek na vymezení propojení ulice Renčovy a Terezy Novákové 
formou veřejně prospěšných staveb. 
Ve výkresu 2.2 Souhrnný výkres dopravy a 3.0 Veřejně prospěšných staveb jsou vymezeny 
plochou dopravní infrastruktury D prvky systému komunikací, tvořící základní komunikační 
systém města Brna (komunikace sběrné, nadsběrné, rychlostní a dálnice).  
Komunikace, které jsou vymezeny plochou veřejných prostranství jsou součástí místní sítě a 
zajišťují doplňkové propojení v rámci městské části. Tímto způsobem je vyznačeno i propojení 
Renčova – Terezy Novákové.  
Z hlediska nastavených principů vyznačení prvků (viz výše) nelze požadavku na doplnění 
vymezení propojení Renčova – Terezy Novákové ve výkresu 2.2 a 3.0 vyhovět, protože se 
jedná především o síť obslužných komunikací vymezených plochou veřejných prostranství. 
 
Námitka č.13 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky je požadavek na vypuštění územních rezerv pro bydlení B-6 a B-7.   
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního 
prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 v rozsahu 
var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB územní rezerva B-6) 
a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od komunikačního propojení 
řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB rozvojová lokalita Me-4) a západně od 
komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení v rozsahu dle var. II.  (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). V bezprostředním okolí měla být navazující rozvojová 
lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena obdobným způsobem - východně od 
komunikačního propojení rozvoj území dle var. III Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB rozvojová 
lokalita R-3), západně od komunikace územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v 
Návrhu ÚPmB část územní rezervy B-7). Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Návrhem ÚPmB jsou tak v daném 
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území zcela naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a dotčený orgán MŽP ČR v této 
fázi pořizované dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením Návrhu ÚPmB z hlediska 
záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Uvádíme také, že územní rozvoj v ose Medlánky – Řečkovice – Ivanovice vyplývá ze Zadání, 
které je tímto způsobem konzistentně naplňováno. Tento rozvoj souvisí s trasováním D43 a 
předmětné územní rezervy bude možné aktivovat (převést do návrhu) pouze v případě, že 
bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o výsledné variantě řešení D43 na území města. Při 
návrhu řešení pak musí být zohledněny a zapracovány i případné další dopady a souvislosti, 
které nyní nelze dopředu předjímat. 
Ovšem je nutné uvést, že v k.ú. Medlánky téměř nedochází v Návrhu ÚPmB k vymezení 
nových zastavitelných (návrhových) ploch oproti platnému ÚPmB, vyjma zastavitelných ploch 
na východní straně prodloužené ulice V Újezdech. 
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru.  
u předmětné územní rezervy B-6 a B-7 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy tj. územní 
rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu 
ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných ploch však 
nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale až po 
první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou 
změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány vyjma těch, 
kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel dává pokyn územní rezervu B-6 a B-7 z návrhu ÚPmB 
vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele.  
 
Námitka č.14 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení územního systému ekologické stability (ÚSES) je v Návrhu ÚPmB v souladu s 
odborným oborovým dokumentem – plánem ÚSES, který je nezbytným podkladem pro 
vymezování ÚSES v ÚPD. Dle plánu ÚSES jsou v předmětné lokalitě vymezeny interakční 
prvky, které nahrazují lokální biokoridor ve dně údolí Medláneckého potoka nad Medlánkami 
vymezený v platném ÚPmB. K hlavním důvodům nahrazení předmětného biokoridoru 
interakčními prvky patří jeho nízký biogeografický význam bez možnosti začlenění do ucelené 
hydrofilní větve místního ÚSES s vymezením funkčně odpovídajících biocenter. 
Pro informaci uvádíme, že interakční prvek je obecně doplňkovou skladebnou částí lokálního 
ÚSES, která posiluje interakci ekologicky stabilnějších a méně stabilních ekosystémů, a tím ty 
méně stabilní pomáhá stabilizovat. Konkrétně zprostředkovává příznivé působení lokálních 
(místních) biocenter a biokoridorů na okolní, ekologicky méně stabilní krajinu. Skutečnost, že 
jde o doplňkové skladebné části místního ÚSES, znamená, že představují doplněk k vymezení 
biocenter a biokoridorů a není až tak podstatná jejich funkce pro ochranu přirozeného 
genofondu. Vymezování interakčních prvků není na rozdíl od biocenter a biokoridorů nikterak 
vázáno na biogeografické členění krajiny, a naopak daleko více vychází z aktuálního stavu 
krajiny. Návrh soustavy interakčních prvků má v zásadě doporučující charakter a nemá 
zákonnou podporu.  
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Ve vztahu k územnímu plánu jsou interakční prvky obecně "podměrečnou" kategorií, tj. 
takovou kategorií prvků, jejichž vymezení je pod rozlišovací možnosti územního plánu a 
povinnost jeho vymezení ani nevyplývá z právních předpisů. Nicméně o existenci interakčních 
prvků či o existenci jejich návrhu by měl mít zpracovatel územně plánovací dokumentace 
povědomí, aby svým řešením zbytečně funkční prvky nelikvidoval a u dosud neexistujících či 
nedostatečně funkčních neznemožnil provedení navržených opatření. 
Na základě uvedeného je zřejmý důvod, pro který v dané lokalitě není v Návrhu ÚPmB 
vymezena a ani není vhodné vymezovat skladebnou část ÚSES – lokální biokoridor. Nicméně 
zpracovatel svým návrhem – vymezením příslušných ploch návrhové zeleně v předmětné 
lokalitě zajistil další existenci a funkčnost daných interakčních prvků. 
V případě pozemku p.č. 1818 k.ú. Medlánky uvádíme, že by se jeho vymezením jako 
samostatné plochy krajinné zeleně vytvořila podměrečná plocha, která nemá zákonné ani 
koncepční opodstatnění, protože předmětné krajinotvorné prvky s ekologicko-stabilizační a 
také estetickou funkcí v podobě aleje jsou přirozenou součástí mimoprodukčních funkcí 
zemědělské plochy (viz Odůvodnění Návrhu ÚPmB). Pro informaci ještě uvádíme, že na 
základě požadavku a dohody s dotčeným orgánem Odborem životního prostředí Magistrátu 
města Brna, bude do závazné textové části doplněna regulace zajišťující větší a zřejmější 
ochranu výše uvedených krajinotvorných prvků. V souvislosti s plánovanou budoucí 
urbanizací území není vymezení ploch krajinné zeleně žádoucí; vymezení těchto ploch má 
význam ve volné krajině.      
 
Námitka č.15 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Objekty a plochy pro plnění funkce veřejné vybavenosti a sportu mohou být připuštěny i v 
plochách pro bydlení B nebo smíšených obytných C. 
Sběrná střediska odpadů nejsou vzhledem ke svému charakteru a rozloze v územním plánu 
vymezena. Umístění sběrných středisek odpadů statutárního města Brna je přípustné v 
plochách bydlení, smíšených obytných, komerční vybavenosti, nákupních a zábavních center 
a zvláštních areálů, výroby a skladování, lehké výroby, podmíněně přípustné v plochách 
technické infrastruktury, dopravní infrastruktury a na veřejném prostranství, pokud toto 
umístění nenaruší jejich funkci. 
Námitce je vyhověno jiným způsobem. 
 
Námitka č.16 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Skutečný způsob využití předmětného pozemku, tj. pobytová louka s ekologickou, 
komunikační a rekreační funkcí je realizovatelný a přípustný i v rámci plochy zemědělské, a to 
zejména z důvodu, že plní mimoprodukční funkce zemědělské plochy. Dané využití je také v 
souladu s § 18 odst. (5) stavebního zákona, jehož záměry Návrh ÚPmB z důvodu veřejného 
zájmu nevylučuje.  
Nicméně vzhledem k tomu, že je předmětný pozemek ve vlastnictví Statutárního města Brna, 
jeho grafická čitelnost je v měřítku zpracování nového ÚPmB, skutečné využití nejlépe 
reflektuje právě plocha krajinné zeleně a pozemek nebude tvořit nesmyslnou enklávu v daném 
území, protože plynule navazuje na okolní plochy krajinné zeleně, jeví se důvodné změnit 
pozemek na plochu krajinné zeleně "K".  
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Námitka č.17 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětem námitky je požadavek na zachování stávající prostupu územím mezi ul. 
Turistickou a Vycházkovou a z toho důvodu pozemky parc.č. 1033/1 a 1033/12, k.ú. Medlánky 
definovat jako zeleň Z, tj. neměnit na plochu zahrádek I.  Námitce nelze zcela vyhovět, neboť 
se jedná o pozemky v soukromém vlastnictví, kdy jeho vlastnici požadují jiné funkční využití, 
kterému nelze v současné době vyhovět. To však nevylučuje i v plochách zahrádek zachovat 
stávající prostup územím, pokud bude na tomto řešení s vlastníkem pozemků nalezena shoda.   
Pro informaci závěrem uvádíme fakt, že dle obecných podmínek závazné části „Návrhu ÚPmB 
(2020)“: „Záměry na změny v území musí zachovávat a posilovat prostupnost v území; ve 
stabilizovaných plochách musí být zachovány pěší trasy zajišťující průchodnost území a 
přístup k jednotlivým pozemkům. V plochách změn musí být navrhována řešení, která zajistí 
prostupnost v území, zejména návaznost na zastavěné území či zastavitelné plochy nebo pěší 
průchodnost do krajiny.“, a dále „Stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury lze 
umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. V případě ploch zástavby lze 
stavby a zařízení dopravní infrastruktury umístit, pokud záměr není zjevně nepřiměřený vůči 
návazným či dotčeným plochám. V případě volných ploch lze stavby a zařízení dopravní a 
technické infrastruktury umístit za podmínky minimalizace jejich plošného a prostorového 
střetu s příslušnou plochou a minimalizace negativního vlivu na funkčnost plochy vyplývající z 
hlavního využití, pokud není v podmínkách využití typů ploch stanoveno jinak.“, a také „Veřejná 
prostranství lze umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití.“ 
Na základě uvedeného je zřejmé, že není nutná požadovaná změna funkčního využití pro 
zajištění prostupu, která by jako taková měla být zajištěna regulacemi území danými v textové 
části Návrhu ÚPmB (2020). 
 
Námitka č.18 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Skutečný stav (stromová kaple sloužící jako místo spočinutí a rozjímání na procházkách, k 
venkovním bohoslužbám, k oddávání snoubenců v přírodě nebo třeba pro pořádání koncertů 
a určené pro širokou veřejnost), a předpokládaný způsob využití předmětného pozemku 
(vzpomínkový háj s možností pohřbívání ke kořenům) neodpovídá funkčnímu využití 
navrženému v Návrhu ÚPmB pro plochy zahrádek "I". Vzhledem k tomu, že se část výše 
uvedených aktivit v daném místě realizuje již nyní, nepředpokládá se konfliktní působení na 
okolní plochy. Dále uvádíme, že se jedná o pozemky ve vlastnictví města Brna a jde o záměr 
městské části podporovaný městem. Na základě uvedeného je vhodné vymezit předmětný 
pozemek p.č. 1353 v k.ú. Medlánky na plochu, která nejlépe reflektuje reálný i budoucí způsob 
využití a to na plochu veřejné vybavenosti „V/x/h (lze považovat za plochu v krajině bez 
nutnosti navázání této plochy na plochu veřejného prostranství).  
 
Námitka č.19 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V dané věci uplatnila připomínku MČ Brno-Medlánky, pořizovatel požadavku vyhověl takto: 
Pozemek parc. č. 1000/11 k. ú. Medlánky je dle platného ÚPmB sice součástí plochy 
vodohospodářské, dle stavu v území je také spolu s pozemkem parc. č.1012/12 zahrnut do 
společného oplocení u RD Rysova 2b, s přístupem z ulice Rysova. Jejich vymezení jako 
součást stabilizované plochy B/r2 je žádoucí. 



MMB/0266565/2020  MMB/0266565/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

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















MMB/0266570/2020  MMB/0266570/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266570/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou krajinné zeleně na pozemku p.č. 285 v k.ú. 
Dvorska. 
Po terénním šetření a opětovném prověření lze konstatovat, že plocha zahrádek, která je v 
předmětné lokalitě vymezena také v platném ÚPmB, nejlépe reflektuje stávající využití území, 
protože již několik desítek let plní funkci zahrádek, a je také v souladu s charakterem okolního 
území. Plocha krajinné zeleně nemá v daném území jasné opodstatnění vyplývající zejména 
ze sledování a naplňování jakéhokoliv veřejného zájmu. Její vymezení vklíněné mezi plochy 
zahrádek a bydlení resp. v již zastavěném území se jeví jako nevhodné a mohlo by vzhledem 
k soukromému vlastnictví vyvolat zásah do vlastnických práv a legitimních očekávání vlastníků 
oproti současnému stavu. Nevymezení plochy krajinné zeleně s marginálním rozsahem 
nevyvolá v dané lokalitě negativní územní dopady. 
Na základě uvedeného se tedy jeví zejména z důvodu zachování kontinuity využití území 
účelné vymezit v předmětné lokalitě plochu s rozdílným způsobem využití "I" - plochu 
zahrádek. 





MMB/0266577/2020  MMB/0266577/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266577/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti, aktuálních podkladů a Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl řešení funkčního využití části pozemku 
p.č. 2760/2 a 2760/3 v k.ú. Komín resp. předmětného území. V Návrhu ÚPmB je tak v 
předmětné lokalitě zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně, oproti 
Konceptu ÚPmB ovšem bez překryvného režimu územního systému ekologické stability 
(ÚSES) lokálního (místního) charakteru. ÚSES není v předmětné lokalitě v Návrhu ÚPmB 
vymezen na základě aktuálně zpracovaného podkladu - Plánu ÚSES pro k.ú. Komín (Ageris, 
2017), který prověřil komplexně celé katastrální území Komína z hlediska ekologicko-
stabilizační funkce a v konkrétním místě intenzivně využívané zahrádkářské lokality již 
neshledal důvody ani předpoklady pro vymezení skladebných prvků ÚSES. Lze tedy 
konstatovat, že v dané lokalitě pominul i podstatný důvod pro vymezení krajinné zeleně, která 
zde byla primárně "vázána" právě na skladebné prvky ÚSES. Na základě uvedeného a 
legitimního očekávání vlastníka bude pozemek p.č. 2760/2 a 2760/3  v k.ú. Komín vymezen 
celý jako plocha zahrádek "I" resp. předmětná plocha krajinné zeleně bude celá vymezena 
jako plocha zahrádek, tak jak je určena v platném ÚPmB. 
Pro informaci uvádíme, že územní studie (ÚS) "Návrh využití zahrádkářských lokalit na území 
města Brna" (Atelier ERA, 2018) se ve své "návrhové" části věnovala pouze lokalitám, které 
byly Konceptem ÚPmB určeny jako plocha zahrádek. Část dané lokality byla ovšem v 
Konceptu ÚPmB vymezena jako plocha krajinné zeleně, a proto se jejím dalším využitím 
"návrhová" část předmětné ÚS již nezabývala a nelze tedy uvádět/tvrdit, že Návrh ÚPmB 
nerespektuje předmětnou ÚS. 





































MMB/0266578/2020  MMB/0266578/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266578/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením ploch v rozvojové lokalitě HH-5 
Sklenářská a je požadováno vymezení ploch komerční vybavenosti W místo plochy dopravní 
infrastruktury D/a2. 
K lokalitě uplatnilo shodné požadavky několik vlastníků pozemků v této oblasti, ovšem ne 
všem lze vyhovět. 
 
V tomto konkrétním případě se jedná o pozemky p.č. 895, 899, 900, 902 a 903 v k.ú. Horní 
Heršpice. Pozemky se nachází jižně záměru HH/7, přičemž návrh pro opakované veřejné 
projednání byl upraven a požadavek nelze zohlednit.  
Pozemky žadatele jsou dotčeny koridorem dopravní infrastruktury D, rezervovaným pro 
prodloužení tramvajové trati směrem do rozvojového území Brno-jih (Dolní Heršpice a 
Přízřenice), řešením kapacitního parkování a prostorovou rezervu pro odstavování tramvají. 
Jsou dotčeny již v současném územním plánu.  
Konkrétní podoba záměru a rozsah dotčení pozemků není v současné době znám a vyplyne 
až v rámci zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace. 
 
Návrh územního plánu předpokládal obdobné využití jako současný územní plán, který 
v území měl vymezeny plochy pro hromadnou dopravu a kapacitní parkoviště. Zatím však 
nedošlo k naplnění dlouhodobě sledovaných záměrů. 
Z dlouhodobého hlediska je nutné v území umístit vedení tramvajové trasy pro případnou 
obsluhu Dolních Heršpic a Přízřenic s možností ukončení etapy v jižním cípu lokality HH-5 a 
ponechat prostorovou rezervu pro odstavování tramvají. Dále je vzhledem k poloze dálniční 
křižovatky nutné vymezit plochu dopravní infrastruktury D pro kapacitní parkování, umožňující 
nabídnout kapacitu až cca 2000 stání ve vazbě na prodlouženou tramvajovou trať a menší 
přestupní terminál hromadné dopravy.  
Při zachování vymezení základní páteře území v podobě záměru HH/7, je možné prověřit 
úpravu rozhraní ploch dopravní infrastruktury D a lehké výroby E, případně vyhodnotit možnost 
vymezení ploch komerční vybavenosti W. 
Stávající obslužná komunikace na pozemku p.č. 904/17 v k.ú. Horní Heršpice, která v 
současné převážně obsluhuje západní část území může za předpokladu rozšíření vytvořit 
podmínky pro možnou oboustrannou obestavbu. 
Rozhraní mezi plochami E nebo W s plochou dopravní infrastruktury D bude vymezena 
logickým zarovnáním, pokud možno se zohledněním parcelace a vlastnictví. 
Zbývající část území lokality zůstane ponechána v ploše dopravní infrastruktury D/a2 pro 
kapacitní parkování, terminál a odstavování vozidel hromadné dopravy. 
Bude navržena odpovídající struktura zástavby a výšková úroveň a s ohledem na současný 
provoz areálů je možné rovněž vyhodnotit možnost případné stabilizace některých území.  
Přesnější rozvržení ploch nelze v současné době předjímat. 
 





MMB/0266589/2020  MMB/0266589/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266589/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti, aktuálních podkladů a Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl řešení funkčního využití části pozemku 
p.č. 2760/2 a 2760/3 v k.ú. Komín resp. předmětného území. V Návrhu ÚPmB je tak v 
předmětné lokalitě zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně, oproti 
Konceptu ÚPmB ovšem bez překryvného režimu územního systému ekologické stability 
(ÚSES) lokálního (místního) charakteru. ÚSES není v předmětné lokalitě v Návrhu ÚPmB 
vymezen na základě aktuálně zpracovaného podkladu - Plánu ÚSES pro k.ú. Komín (Ageris, 
2017), který prověřil komplexně celé katastrální území Komína z hlediska ekologicko-
stabilizační funkce a v konkrétním místě intenzivně využívané zahrádkářské lokality již 
neshledal důvody ani předpoklady pro vymezení skladebných prvků ÚSES. Lze tedy 
konstatovat, že v dané lokalitě pominul i podstatný důvod pro vymezení krajinné zeleně, která 
zde byla primárně "vázána" právě na skladebné prvky ÚSES. Na základě uvedeného a 
legitimního očekávání vlastníka bude pozemek p.č. 2760/2 a 2760/3  v k.ú. Komín vymezen 
celý jako plocha zahrádek "I" resp. předmětná plocha krajinné zeleně bude celá vymezena 
jako plocha zahrádek, tak jak je určena v platném ÚPmB. 
Pro informaci uvádíme, že územní studie (ÚS) "Návrh využití zahrádkářských lokalit na území 
města Brna" (Atelier ERA, 2018) se ve své "návrhové" části věnovala pouze lokalitám, které 
byly Konceptem ÚPmB určeny jako plocha zahrádek. Část dané lokality byla ovšem v 
Konceptu ÚPmB vymezena jako plocha krajinné zeleně, a proto se jejím dalším využitím 
"návrhová" část předmětné ÚS již nezabývala a nelze tedy uvádět/tvrdit, že Návrh ÚPmB 
nerespektuje předmětnou ÚS. 
 





MMB/0266591/2020  MMB/0266591/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266591/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti, aktuálních podkladů a Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl řešení funkčního využití části pozemku 
p.č. 2755/2 v k.ú. Komín resp. předmětného území. V Návrhu ÚPmB je tak v předmětné 
lokalitě zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a 
v souladu s právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně, oproti Konceptu ÚPmB ovšem 
bez překryvného režimu územního systému ekologické stability (ÚSES) lokálního (místního) 
charakteru. ÚSES není v předmětné lokalitě v Návrhu ÚPmB vymezen na základě aktuálně 
zpracovaného podkladu - Plánu ÚSES pro k.ú. Komín (Ageris, 2017), který prověřil komplexně 
celé katastrální území Komína z hlediska ekologicko-stabilizační funkce a v konkrétním místě 
intenzivně využívané zahrádkářské lokality již neshledal důvody ani předpoklady pro vymezení 
skladebných prvků ÚSES. Lze tedy konstatovat, že v dané lokalitě pominul i podstatný důvod 
pro vymezení krajinné zeleně, která zde byla primárně "vázána" právě na skladebné prvky 
ÚSES. Na základě uvedeného a legitimního očekávání vlastníka bude pozemek p.č. 2755/2  
v k.ú. Komín vymezen celý jako plocha zahrádek "I" resp. předmětná plocha krajinné zeleně 
bude celá vymezena jako plocha zahrádek, tak jak je určena v platném ÚPmB. 
Pro informaci uvádíme, že územní studie (ÚS) "Návrh využití zahrádkářských lokalit na území 
města Brna" (Atelier ERA, 2018) se ve své "návrhové" části věnovala pouze lokalitám, které 
byly Konceptem ÚPmB určeny jako plocha zahrádek. Část dané lokality byla ovšem v 
Konceptu ÚPmB vymezena jako plocha krajinné zeleně, a proto se jejím dalším využitím 
"návrhová" část předmětné ÚS již nezabývala a nelze tedy uvádět/tvrdit, že Návrh ÚPmB 
nerespektuje předmětnou ÚS. 





MMB/0266596/2020  MMB/0266596/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266596/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti, aktuálních podkladů a Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl řešení funkčního využití části pozemku 
p.č. 2755/2 v k.ú. Komín resp. předmětného území. V Návrhu ÚPmB je tak v předmětné 
lokalitě zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a 
v souladu s právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně, oproti Konceptu ÚPmB ovšem 
bez překryvného režimu územního systému ekologické stability (ÚSES) lokálního (místního) 
charakteru. ÚSES není v předmětné lokalitě v Návrhu ÚPmB vymezen na základě aktuálně 
zpracovaného podkladu - Plánu ÚSES pro k.ú. Komín (Ageris, 2017), který prověřil komplexně 
celé katastrální území Komína z hlediska ekologicko-stabilizační funkce a v konkrétním místě 
intenzivně využívané zahrádkářské lokality již neshledal důvody ani předpoklady pro vymezení 
skladebných prvků ÚSES. Lze tedy konstatovat, že v dané lokalitě pominul i podstatný důvod 
pro vymezení krajinné zeleně, která zde byla primárně "vázána" právě na skladebné prvky 
ÚSES. Na základě uvedeného a legitimního očekávání vlastníka bude pozemek p.č. 2755/2  
v k.ú. Komín vymezen celý jako plocha zahrádek "I" resp. předmětná plocha krajinné zeleně 
bude celá vymezena jako plocha zahrádek, tak jak je určena v platném ÚPmB. 
Pro informaci uvádíme, že územní studie (ÚS) "Návrh využití zahrádkářských lokalit na území 
města Brna" (Atelier ERA, 2018) se ve své "návrhové" části věnovala pouze lokalitám, které 
byly Konceptem ÚPmB určeny jako plocha zahrádek. Část dané lokality byla ovšem v 
Konceptu ÚPmB vymezena jako plocha krajinné zeleně, a proto se jejím dalším využitím 
"návrhová" část předmětné ÚS již nezabývala a nelze tedy uvádět/tvrdit, že Návrh ÚPmB 
nerespektuje předmětnou ÚS. 
 





MMB/0266603/2020  MMB/0266603/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266603/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti, aktuálních podkladů a Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl řešení funkčního využití části pozemku 
p.č. 2767 a 2766 v k.ú. Komín resp. předmětného území. V Návrhu ÚPmB je tak v předmětné 
lokalitě zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a 
v souladu s právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně, oproti Konceptu ÚPmB ovšem 
bez překryvného režimu územního systému ekologické stability (ÚSES) lokálního (místního) 
charakteru. ÚSES není v předmětné lokalitě v Návrhu ÚPmB vymezen na základě aktuálně 
zpracovaného podkladu - Plánu ÚSES pro k.ú. Komín (Ageris, 2017), který prověřil komplexně 
celé katastrální území Komína z hlediska ekologicko-stabilizační funkce a v konkrétním místě 
intenzivně využívané zahrádkářské lokality již neshledal důvody ani předpoklady pro vymezení 
skladebných prvků ÚSES. Lze tedy konstatovat, že v dané lokalitě pominul i podstatný důvod 
pro vymezení krajinné zeleně, která zde byla primárně "vázána" právě na skladebné prvky 
ÚSES. Na základě uvedeného a legitimního očekávání vlastníka bude pozemek p.č. 2767 a 
2766  v k.ú. Komín vymezen celý jako plocha zahrádek "I" resp. předmětná plocha krajinné 
zeleně bude celá vymezena jako plocha zahrádek, tak jak je určena v platném ÚPmB. 











MMB/0266608/2020  MMB/0266608/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266608/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením ploch v rozvojové lokalitě HH-5 
Sklenářská a je požadováno vymezení ploch komerční vybavenosti W místo plochy dopravní 
infrastruktury D/a2. 
K lokalitě uplatnilo shodné požadavky několik vlastníků pozemků v této oblasti, ovšem ne 
všem lze vyhovět. 
V tomto konkrétním případě se jedná o pozemky p.č. 908/3, 910/3, 913/4, 913/5, 913/17, 
905/6, 905/16, 907/3, 908/1 a 908/4v k.ú. Horní Heršpice. Pozemky se nachází severně 
záměru HH/7, přičemž návrh pro opakované veřejné projednání není upraven a požadavek 
nelze zohlednit.  
Pozemky žadatele jsou dotčeny koridorem dopravní infrastruktury D, rezervovaným pro 
prodloužení tramvajové trati směrem do rozvojového území Brno-jih (Dolní Heršpice a 
Přízřenice), který nelze umístit v jiné poloze než za stávající čerpací stanicí.  V této souvislosti 
je nutné koridor dopravní infrastruktury D rozšířit, aby bylo možné zajistit dopravní obsluhu 
území a umístit těleso tramvajové trati.   
Konkrétní podoba záměru a rozsah dotčení pozemků není v současné době znám a vyplyne 
až v rámci zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace. 
Návrh územního plánu předpokládal obdobné využití jako současný územní plán, který 
v území měl vymezeny plochy pro hromadnou dopravu a kapacitní parkoviště. Zatím však 
nedošlo k naplnění dlouhodobě sledovaných záměrů. 
Z dlouhodobého hlediska je nutné v území umístit vedení tramvajové trasy pro případnou 
obsluhu Dolních Heršpic a Přízřenic s možností ukončení etapy v jižním cípu lokality HH-5 a 
ponechat prostorovou rezervu pro odstavování tramvají. Dále je vzhledem k poloze dálniční 
křižovatky nutné vymezit plochu dopravní infrastruktury D pro kapacitní parkování, umožňující 
nabídnout kapacitu až cca 2000 stání ve vazbě na prodlouženou tramvajovou trať a menší 
přestupní terminál hromadné dopravy.  
Při zachování vymezení základní páteře území v podobě záměru HH/7, je možné prověřit 
úpravu rozhraní ploch dopravní infrastruktury D a lehké výroby E, případně vyhodnotit možnost 
vymezení ploch komerční vybavenosti W. 
Stávající obslužná komunikace na pozemku p.č. 904/17 v k.ú. Horní Heršpice, která v 
současné převážně obsluhuje západní část území může za předpokladu rozšíření vytvořit 
podmínky pro možnou oboustrannou obestavbu. 
Rozhraní mezi plochami E nebo W s plochou dopravní infrastruktury D bude vymezena 
logickým zarovnáním, pokud možno se zohledněním parcelace a vlastnictví. 
Zbývající část území lokality zůstane ponechána v ploše dopravní infrastruktury D/a2 pro 
kapacitní parkování, terminál a odstavování vozidel hromadné dopravy. 
Bude navržena odpovídající struktura zástavby a výšková úroveň a s ohledem na současný 
provoz areálů je možné rovněž vyhodnotit možnost případné stabilizace některých území.  
Přesnější rozvržení ploch nelze v současné době předjímat. 
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MMB/0266616/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením ploch v rozvojové lokalitě HH-5 
Sklenářská a je požadováno vymezení ploch komerční vybavenosti W místo plochy dopravní 
infrastruktury D/a2. 
K lokalitě uplatnilo shodné požadavky několik vlastníků pozemků v této oblasti, ovšem ne 
všem lze vyhovět. 
Dotčené pozemky se nachází v koridoru záměru HH/7 nebo plochách jižně od tohoto záměru 
v k.ú. Horní Heršpice. Návrh pro opakované veřejné projednání bude upraven a požadavek 
lze zohlednit částečně.  
Pozemky žadatele jsou dotčeny koridorem dopravní infrastruktury D, který je základní 
komunikační osou celého území. Již v současném územním plánu jsou předmětné pozemky 
dotčeny, pouze byl koridor rozšířen. Současně byla návrhem umožněna vyšší intenzita využití 
území, aby byl kompenzován zábor pro nezbytnou dopravní infrastrukturu.  
Konkrétní podoba záměru a rozsah dotčení pozemků není v současné době známa a vyplyne 
až v rámci zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace. 
Návrh územního plánu předpokládal obdobné využití jako současný územní plán, který 
v území měl vymezeny plochy pro hromadnou dopravu a kapacitní parkoviště. Zatím však 
nedošlo k naplnění dlouhodobě sledovaných záměrů. 
Z dlouhodobého hlediska je nutné v území umístit vedení tramvajové trasy pro případnou 
obsluhu Dolních Heršpic a Přízřenic s možností ukončení etapy v jižním cípu lokality HH-5 a 
ponechat prostorovou rezervu pro odstavování tramvají. Dále je vzhledem k poloze dálniční 
křižovatky nutné vymezit plochu dopravní infrastruktury D pro kapacitní parkování, umožňující 
nabídnout kapacitu až cca 2000 stání ve vazbě na prodlouženou tramvajovou trať a menší 
přestupní terminál hromadné dopravy.  
Při zachování vymezení základní páteře území v podobě záměru HH/7, je možné prověřit 
úpravu rozhraní ploch dopravní infrastruktury D a lehké výroby E, případně vyhodnotit možnost 
vymezení ploch komerční vybavenosti W. 
Stávající obslužná komunikace na pozemku p.č. 904/17 v k.ú. Horní Heršpice, která v 
současné převážně obsluhuje západní část území může za předpokladu rozšíření vytvořit 
podmínky pro možnou oboustrannou obestavbu. 
Rozhraní mezi plochami E nebo W s plochou dopravní infrastruktury D bude vymezena 
logickým zarovnáním, pokud možno se zohledněním parcelace a vlastnictví. 
Zbývající část území lokality zůstane ponechána v ploše dopravní infrastruktury D pro 
kapacitní parkování, terminál a odstavování vozidel hromadné dopravy. 
Bude navržena odpovídající struktura zástavby a výšková úroveň a s ohledem na současný 
provoz areálů je možné rovněž vyhodnotit možnost případné stabilizace některých území.  
Přesnější rozvržení ploch nelze v současné době předjímat. 
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MMB/0266617/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti, aktuálních podkladů a Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 
na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl řešení funkčního využití části pozemku 
p.č. 2767 a 2766 v k.ú. Komín resp. předmětného území. V Návrhu ÚPmB je tak v předmětné 
lokalitě zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a 
v souladu s právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně, oproti Konceptu ÚPmB ovšem 
bez překryvného režimu územního systému ekologické stability (ÚSES) lokálního (místního) 
charakteru. ÚSES není v předmětné lokalitě v Návrhu ÚPmB vymezen na základě aktuálně 
zpracovaného podkladu - Plánu ÚSES pro k.ú. Komín (Ageris, 2017), který prověřil komplexně 
celé katastrální území Komína z hlediska ekologicko-stabilizační funkce a v konkrétním místě 
intenzivně využívané zahrádkářské lokality již neshledal důvody ani předpoklady pro vymezení 
skladebných prvků ÚSES. Lze tedy konstatovat, že v dané lokalitě pominul i podstatný důvod 
pro vymezení krajinné zeleně, která zde byla primárně "vázána" právě na skladebné prvky 
ÚSES. Na základě uvedeného a legitimního očekávání vlastníka bude pozemek p.č. 2767 a 
2766  v k.ú. Komín vymezen celý jako plocha zahrádek "I" resp. předmětná plocha krajinné 
zeleně bude celá vymezena jako plocha zahrádek, tak jak je určena v platném ÚPmB. 
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MMB/0266626/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s využitím lokality Kn-8 pro bydlení z mylné obavy, že nezbytná příjezdová 
komunikace bude řešena na úkor vlastníků garáží, tj. bude vedena přes stávající objekty 
garáží. 
Takové řešení není obsaženo v Návrhu ÚPmB, nebylo proto předmětem projednání. 
Rozvojová lokalita Kn-8, dlouhodobě vymezená v platném ÚPmB pro funkci bydlení, má na 
základě vydané změny ÚPmB č. B10/12-I/Z navrženo dopravní napojení podél severní strany 
hřbitova. Návrh nového ÚP toto řešení (o kterém rozhodlo v červnu 2020 Zastupitelstvo SMB) 
pouze přebírá podle platného ÚP. Projednávaný Návrh nového územního plánu potvrzuje 
v Kn-8 stávající vymezení ploch a využití území oproti platnému ÚPmB nemění, proto nelze 
požadavek zohlednit. 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně. V rámci Návrhu pro opakovaného veřejné projednání 
bylo na základě došlých podání řešení upraveno a struktura zástavby v Kn-8 změněna na 
B/v3.Vymezení veřejného prostranství podél severní strany hřbitova zpracovatel v upraveném 
Návrhu ponechal s ohledem na zachování souladu s platným územním plánem. 
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MMB/0266630/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vzhledem ke skutečnosti, že pozemky parc. č. 1103, 1104, 1106/1, 1106/3, 1107/1, k. ú. 
Kníničky tvoří společně s pozemkem 1106/4, k. ú. Kníničky zastavěné stavební pozemky (§ 2 
odst. 1, písm. c) stavebního zákona), naplňují zákonné podmínky pro zařazení do zastavěného 
území. Vzhledem ke skutečnosti, že zařazením uvedených pozemků by některé další pozemky 
byly obklopeny zastavěným územím, je nutné i tyto pozemky zařadit pod zastavěné území v 
souladu s § 58 odst. 2 písm. e) stavebního zákona. 
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MMB/0266632/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno odstranění koridoru veřejného prostranství ulice Metoděje 
Hoška z důvodu nepotřebnosti nebo přesunu mimo pozemky žadatele. 
Veřejné prostranství zpřístupňuje a zajišťuje prostupnost územím a přístup lokality Li-3, ve 
které jsou vytvořeny předpoklady pro nízkopodlažní rodinnou zástavbu. 
Tento koridor je navržen v jediném možném místě, zohledňujícím stávající zástavbu při ulici 
Holzově a je rovněž odpovídající utváření rozsahu bloku. Jeho odstraněním by zůstalo území 
neprostupné v délce více než 600 m, což je pro utváření městské struktury nežádoucí.  
Je možné vymezený koridor veřejného prostranství, propojujícího rozvojovou lokalitu Li-3 
s ulicí Hozova, přiměřeně zúžit, ale není možné jej vypustit bez náhrady. 
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. 
Z hlediska územního plánu jsou vytvářeny předpoklady pro rozvoj území. To, zda se bude 
území rozvíjet dále východním směrem nelze v současné době předjímat, ovšem vytvořený 
prostup v území může zajistit důležité propojení pro funkci celé oblasti. To, jakým způsobem 
bude usměrněn provoz v lokalitě je předmětem úpravy organizace dopravy, která není 
předmětem řešení územního plánu. 
Přesun koridoru jiným směrem není řešením a bylo by diskriminační vůči stávajícím 
nemovitostem. Z tohoto důvodu nelze požadavku vyhovět. 
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MMB/0266635/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že byla zpracovaná ÚS Dopracování ÚS Komín- Žabovřesky: Lokalita pod 
Kozí Horou (zpracovatel knesl kynčl architekti,10/ 2018), která slouží  pro rozhodování v území 
a  vymezuje  jiné vedení komunikace spojující ulici Kroftova - Houškova v lokalitě Kn-3 je 
důvodné, aby části pozemky p.č. 1074/5, 1074/1, 1074/4 ,1074/2, 2573/1, 2574, 2575, 2577 
atd. v k.ú. Komín  propojující ulice Kroftova - Houškova  (mimo části vymezení již v platném 
ÚPmB) byly místo plochy veřejných prostranství součástí plochy bydlení.  
Plocha veřejného prostranství směřující z ulice Kroftova k ulici Uhlířova pro dopravní napojení 
lokality Kn-3 je vymezená již v platném ÚPmB. Jedná se tedy o kontinuitu územně plánovací 
dokumentace. Její vymezení musí zůstat zachováno.   
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MMB/0266646/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou zeleně a požaduje plochu zahrádek. 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání 
(dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 
z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání daného území. Pouze druh pozemku či způsob využití pozemku vyplývající z KN 
nejsou pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v územním plánu primárním a 
jediným kritériem. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě výše uvedeného a své odbornosti prověřil, 
vyhodnotil a navrhl nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků p.č. v k.ú. resp. 
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 zejména 
z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a v souladu s 
právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně s vymezeným ochranným překryvným 
režimem územního systému ekologické stability (ÚSES) a protipovodňových opatření ve 
stejném rozsahu a lokaci jako ve var. II Konceptu ÚPmB, která byla vybrána na výše 
uvedeném zastupitelstvu jako výsledná varianta Konceptu ÚPmB pro úpravu Návrhu ÚPmB. 
Předmětné plochy krajinné zeleně jsou zde určeny zejména z důvodu vymezených 
ochranných režimů územního systému ekologické stability (ÚSES) - regionálního biocentra 
ÚSES - RBC JM10 a protipovodňových opatření, jenž vyplývají z nadřazené územně plánovací 
dokumentace Zásad územního rozvoje  Jihomoravského kraje (ZÚR JMK), která je dle § 36 
odst. (5) "stavebního zákona" závazná pro pořizování a vydávání územního plánu a dle § 54 
odst. 6 Stavebního zákona je obec povinna bez zbytečného odkladu uvést do souladu územní 
plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou územního 
rozvoje.   
Z Návrhu ÚPmB je sice zřejmé, že plochy ÚSES mohou tvořit překryvný režim nad různými 
plochami s rozdílným způsobem využití, nicméně pokud to územní podmínky umožňují (např. 
dosud nestavební pozemky bez intenzivní zástavby), je žádoucí pro překryvný režim ÚSES 
primárně vymezovat právě plochy krajinné zeleně, které nejlépe reflektují požadavky pro 
existenci a optimální funkčnost skladebných částí ÚSES, protože jsou určeny pro ochranu, 
rozvoj a zachování přírodních a krajinných hodnot území.  
Úkolem územního plánu je také vytvořit na základě zpracovaných podkladů podmínky pro 
možnost vybudování protipovodňové ochrany. Koridor POP 10 pro realizaci protipovodňové 
ochrany na území města Brna je v ZÚR JMK vymezen v rámci koncepce ochrany před 
povodněmi v souladu s Politikou územního rozvoje (pozn. nutno zajistit soulad s § 36 odst. (5) 
a § 54 odst. (6) stavebního zákona - viz výše). Opatření protipovodňové ochrany (PPO) byla 
v Návrhu ÚPmB zpřesněna na základě základního koncepčního dokumentu Generelu 
odvodnění města Brna – část Vodní toky (Pöyry Environment, DHI/2009) a podrobnější Studie 
přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolních niv hlavních brněnských toků – 
pořizovatel Povodí Moravy, s.p., zpracovatel Aquatis, 2015). Ohrázování je navrženo za 
účelem ochrany plochy pro bydlení, tzn. ochrany obyvatel a jejich majetku. Tam, kde jsou pro 
to vhodné podmínky, je umožněn rozliv, zastavěné oblasti jsou ohrázovány. Vymezení 
retenčního prostoru je nutné pro kompenzaci omezení rozlivu vlivem ohrázování. V souvislosti 
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Námitky  Námitky
  
   

 

s uvedeným jsou v předmětné lokalitě vymezena také veřejně prospěšná opatření (VPO) pro 
zajištění naplňování veřejného zájmu za účelem ochrany před účinky povodní. Z výrokové 
textové části Návrhu ÚPmB je zřejmé, že součástí VPS a VPO jsou kromě hlavní stavby také 
stavby vedlejší náležející do celkové objektové skladby stavby, bez kterých by nebylo možné 
tuto stavbu realizovat a řádně užívat pro stanovený účel. Veřejně prospěšnou stavbou a 
veřejně prospěšným opatřením jsou též dílčí části VPS a VPO, stavby a opatření vyvolané, 
stavby a opatření související a okrajové části hlavních objektů.  
Územní plán musí dále dle § 43 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), respektovat řešení obsažené v politice územního rozvoje a územně 
plánovací dokumentaci kraje (Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje). Je-li 
v územním plánu respektována plocha pro veřejně prospěšnou stavbu obsažená v územně 
plánovací dokumentaci vyššího územního celku, nelze zkoumat test proporcionality ve vztahu 
k územnímu plánu obce (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 10. 2009, sp. 
zn. 4 Ao 2/2009).  
Předmětné území nebylo prověřováno pro účel zahrádek či rekreace ani aktuálně 
zpracovanou územní studií (ÚS) "Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna" 
(Atelier ERA, 2018), která se ve své "návrhové" části věnovala pouze lokalitám, které byly 
Konceptem ÚPmB určeny jako plocha zahrádek, a proto se jejím dalším využitím "návrhová" 
část předmětné ÚS již nezabývala; také z toho důvodu zde nyní nelze potvrdit a vymezit 
neprověřené funkční využití pro rekreace.  
Na základě uvedeného není účelné měnit plochu krajinné zeleně "K" či její rozsah, která je v 
lokalitě "Žabovřeských luk" vymezena zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované 
územně plánovací dokumentace a k zajištění veřejného zájmu na úseku ochrany přírody a 
krajiny (pozn.: dle § 4 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je 
totiž ochrana systému ekologické stability povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků 
tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci 
pozemků, obce i stát.. ) a za účelem ochrany stávajících a návrhových ploch zástavby před 
ničivými účinky povodní.  
Pro informaci uvádíme, že v rámci uvedených překryvných režimů, jsou na základě 
doplňujících podmínek využití území (viz kap. 5 a dále kap. 6) respektovány stávající objekty 
a podmíněně přípustné takové využití příp. změny staveb, které neomezí funkčnost ÚSES a 
podstatně neovlivní odtokové poměry v ploše rozlivu. 
 





MMB/0266656/2020  MMB/0266656/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266656/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Jelikož objekt na pozemku p.č. 7168 a 7169/1, k.ú. Židenice není jediným objektem v 
předmětné ploše, která má převažující charakter výškové úrovně 2, z toho důvodu je zařazení 
předmětných pozemků do výškové úrovně B/r2 zcela v pořádku. Ve stabilizovaných plochách 
lze, dle charakteru území (tj. po vyhodnocení jednotlivých návrhů) umístit objekt až o 2 metry 
vyšší než je stanovená horní mez. Případně lze umístit nad horní mez sklonitou střechu o 
maximálním sklonu 45 stupňů a při maximální výšce hřebene 7 metrů. Případně jedno 
dostoupené podlaží minimálně o dva metry od fasády objektu a maximální výšce 3,5 metru. 





MMB/0266659/2020  MMB/0266659/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266659/2020 
 
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 uvedeného, své odbornosti, aktuálních podkladů a 
Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením 
č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl nejvhodnější řešení funkčního 
využití předmětného území v k.ú. Židenice. V Návrhu ÚPmB je tak v dané lokalitě zejména 
z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a v souladu s 
právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně s vymezeným překryvným režimem 
územního systému ekologické stability (ÚSES) - lokálním biocentrem LBC ZI02 dle var. II 
Konceptu ÚPmB (s úpravami v souladu s aktuálními ZÚR JMK), která byla vybrána na výše 
uvedeném zastupitelstvu jako výsledná varianta Konceptu ÚPmB pro úpravu Návrhu ÚPmB. 
Pro informaci uvádíme, že také v platném ÚPmB je již vymezena plocha krajinné zeleně, která 
byla v předmětném území určena na základě změny platného ÚPmB nazvané "Změny 
Územního plánu města Brna vybrané ke zkrácenému postupu pořízení" tzv. “soubor změn 
platného ÚPmB 43-“ vydané OOP č. 6/2020 s účinností od 23.9.2020. Podkladem pro tuto 
změnu byla především územní prověřovací studie "Lokalita Údolíček" (Akad.Ing.arch. Jan 
Velek, 2009). 
Návrh ÚSES je v předmětné lokalitě určen zejména v souvislosti s navazujícími prvky ÚSES, 
které jsou vymezeny na základě aktuálně zpracovaného podkladu - "Plánu ÚSES pro 
katastrální území Maloměřice,  Obřany,  Soběšice a Sadová" (Ageris s.r.o., 2020), který je 
neopominutelným a legitimním podkladem pro zpracování územního plánu a prověřil 
komplexně celé území z hlediska ekologicko-stabilizační funkce. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB předmětné území v k.ú. Židenice důvodně určeno 
jako plocha krajinné zeleně s vymezeným překryvným režimem územního systému ekologické 
stability (ÚSES), který v dotčeném území umožňuje trvalou existenci a také 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).  
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 podmínky využití pro plochy ÚSES (viz závazná textová část str.51). 
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 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.. ). Pro úplnost dodáváme, že navržené 
řešení rovněž respektuje základní cíle územního plánování, zejména dle § 18 odst. 4, 5 a 6, 
jež ukládají v procesu územního plánu dbát na ochranu nezastavěného území. 



MMB/0266659/2020  MMB/0266659/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

Závěrem uvádíme, že v rámci výše uvedeného ochranného režimu ÚSES, jsou na základě 
doplňujících podmínek využití území respektovány stávající objekty a využití a dále přípustné 
takové využití, které neomezí funkčnost ÚSES. 





MMB/0266660/2020  MMB/0266660/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266660/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plocha bydlení B/r2 při ulici Kamenná v k.ú. Štýřice je vzhledem ke svému charakteru, kterému 
dominují rodinné domy nízkopodlažní zcela správně zařazen do výškové úrovně 2 a 
charakteru zástavby rezidenční nízkopodlažní. Předmětný objekt na pozemku p.č. 971/2, k.ú. 
Štýřice, tvoří nárožní akcent, který zcela jistě není charakteristický pro předmětný blok budov 
a na jehož základě nelze posuzovat charakter zástavby.s 





MMB/0266668/2020  MMB/0266668/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266668/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením pozemku p.č. 8748 k.ú. Líšeň do plochy lehké výroby E/v3, 
požaduje zařazení do plochy komerční vybavenosti W/v4. 
Jedná se o pozemky v bývalém areálu Zetor zařazené do ploch lehké výroby E. Na pozemku 
byla postavena administrativní budova o 4 nadzemních podlažích. Na navazujících pozemcích 
jsou novostavby objektů s komerčními a obchodními prostory. Změně funkce se vyhovuje, 
plocha bude zařazena do komerční vybavenosti W, výšková úroveň zůstane nezměněna na 
hodnotě 3 - výškové rozpětí 6-16 m (tj. 2-5 podlaží) s možností umístění lokální dominanty až 
do výšky 25 m, která plně odpovídá stavu v území.  
 







MMB/0266676/2020  MMB/0266676/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266676/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnit způsob využití předmětné plochy z plochy veřejné vybavenosti (V) 
na plochu bydlení (B). Podatel považuje vymezení plochy veřejné vybavenosti za nedůvodné 
znevýhodňování majitelů pozemků, na kterých je tato plocha vymezena, vůči těm, jejichž 
plochy v okolí jsou vymezeny jako plochy bydlení.        
Předmětná plocha je součástí rozvojové lokality, která má za cíl dostavbu nezastavěného 
území v této lokalitě, přičemž bude dotvářet podobu MČ a dohánět deficit nabídky bydlení, 
který je v Brně specifickým problémem. Vzhledem k potenciálnímu nárůstu velkého počtu 
obyvatel v předmětné lokalitě je nezbytné zde vybudovat školské zařízení a další služby 
občanské vybavenosti. 
Vzhledem k tomu, že Statutární město Brno nevlastní v předmětné lokalitě vhodné pozemky, 
je potřeba vymezit plochy pro veřejnou vybavenost na soukromých pozemcích. Zpracovateli 
byl dán pokyn na vytvoření návrhu optimálního rozvoje území MČ Brno-Bosonohy. Jeho řešení 
a konkrétně umístění ploch veřejné vybavenosti vychází jednak z Konceptu ÚP, ve kterém 
jsou ve všech jeho variantách plochy veřejné vybavenosti vymezeny více méně v poloze, 
v jaké jsou vymezeny v aktuálním návrhu ÚPmB. Podobně jsou plochy veřejné vybavenosti 
vymezeny také v „Urbanistické studii Bosonohy II“ z roku 2006, která byla taktéž podkladem 
pro zpracovatele návrhu ÚPmB. Pro předmětné území je předepsáno pořízení územní studie 
ÚS-19, která bude sloužit pro rozhodování v území. Do té doby budou ponechány návrhové 
plochy pro veřejnou vybavenost V/a2/s a V/a2/n v aktuální poloze. 
 







MMB/0266677/2020  MMB/0266677/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266677/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky parc. č. 2531/46, 2531/45 a 743/4, vše v k.ú. Bosonohy, se dle stávajícího územního 
plánu nachází mimo zastavěné území ve stabilizované ploše pro dopravu, funkční typ tělesa 
dopravních staveb, rezervy ploch pro dopravu, a byly dlouhodobě rezervovány pro dopravní 
stavbu.  
Po změně potřeb v území zde byly v souladu s projednaným konceptem navrženy plochy 
veřejně přístupné zeleně (městské zeleně Z a krajinné zeleně K). Samotné pozemky mají 
malou výměru pod 0,5 ha, aby mohly dle metodiky být vymezeny jako samostatná plocha 
bydlení a hlavním limitem využití území je zde stanovené záplavové území Q100. Vzhledem 
k protipovodňové ochraně a možné budoucí úpravě toku je v současné chvíli žádoucí ponechat 
lokalitu v navržené ploše zeleně. Plochy zeleně jsou zde rovněž vymezeny v souladu s § 7 
odst. 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., podle které se pro každé dva hektary zastavitelné plochy 
bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto 
zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; 
do této výměry se nezapočítávají pozemní komunikace. Důvodem je nově vymezená 
rozvojová lokalita By-3 o rozloze 3,15 ha, která se sestává z ploch pro bydlení B/r2 a zajišťuje 
rozvoj bydlení v městské části Bosonohy. 







MMB/0266679/2020  MMB/0266679/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266679/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnit způsob využití předmětné plochy z plochy veřejné vybavenosti (V) 
na plochu bydlení (B). Podatel považuje vymezení plochy veřejné vybavenosti za nedůvodné 
znevýhodňování majitelů pozemků, na kterých je tato plocha vymezena, vůči těm, jejichž 
plochy v okolí jsou vymezeny jako plochy bydlení.        
Předmětná plocha je součástí rozvojové lokality, která má za cíl dostavbu nezastavěného 
území v této lokalitě, přičemž bude dotvářet podobu MČ a dohánět deficit nabídky bydlení, 
který je v Brně specifickým problémem. Vzhledem k potenciálnímu nárůstu velkého počtu 
obyvatel v předmětné lokalitě je nezbytné zde vybudovat školské zařízení a další služby 
občanské vybavenosti. 
Vzhledem k tomu, že Statutární město Brno nevlastní v předmětné lokalitě vhodné pozemky, 
je potřeba vymezit plochy pro veřejnou vybavenost na soukromých pozemcích. Zpracovateli 
byl dán pokyn na vytvoření návrhu optimálního rozvoje území MČ Brno-Bosonohy. Jeho řešení 
a konkrétně umístění ploch veřejné vybavenosti vychází jednak z Konceptu ÚP, ve kterém 
jsou ve všech jeho variantách plochy veřejné vybavenosti vymezeny více méně v poloze, 
v jaké jsou vymezeny v aktuálním návrhu ÚPmB. Podobně jsou plochy veřejné vybavenosti 
vymezeny také v „Urbanistické studii Bosonohy II“ z roku 2006, která byla taktéž podkladem 
pro zpracovatele návrhu ÚPmB. Pro předmětné území je předepsáno pořízení územní studie 
ÚS-19, která bude sloužit pro rozhodování v území. Do té doby budou ponechány návrhové 
plochy pro veřejnou vybavenost V/a2/s a V/a2/n v aktuální poloze. 
 







MMB/0266686/2020  MMB/0266686/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266686/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnit způsob využití předmětné plochy z plochy veřejné vybavenosti (V) 
na plochu bydlení (B). Podatel považuje vymezení plochy veřejné vybavenosti za nedůvodné 
znevýhodňování majitelů pozemků, na kterých je tato plocha vymezena, vůči těm, jejichž 
plochy v okolí jsou vymezeny jako plochy bydlení.        
Předmětná plocha je součástí rozvojové lokality, která má za cíl dostavbu nezastavěného 
území v této lokalitě, přičemž bude dotvářet podobu MČ a dohánět deficit nabídky bydlení, 
který je v Brně specifickým problémem. Vzhledem k potenciálnímu nárůstu velkého počtu 
obyvatel v předmětné lokalitě je nezbytné zde vybudovat školské zařízení a další služby 
občanské vybavenosti. 
Vzhledem k tomu, že Statutární město Brno nevlastní v předmětné lokalitě vhodné pozemky, 
je potřeba vymezit plochy pro veřejnou vybavenost na soukromých pozemcích. Zpracovateli 
byl dán pokyn na vytvoření návrhu optimálního rozvoje území MČ Brno-Bosonohy. Jeho řešení 
a konkrétně umístění ploch veřejné vybavenosti vychází jednak z Konceptu ÚP, ve kterém 
jsou ve všech jeho variantách plochy veřejné vybavenosti vymezeny více méně v poloze, 
v jaké jsou vymezeny v aktuálním návrhu ÚPmB. Podobně jsou plochy veřejné vybavenosti 
vymezeny také v „Urbanistické studii Bosonohy II“ z roku 2006, která byla taktéž podkladem 
pro zpracovatele návrhu ÚPmB. Pro předmětné území je předepsáno pořízení územní studie 
ÚS-19, která bude sloužit pro rozhodování v území. Do té doby budou ponechány návrhové 
plochy pro veřejnou vybavenost V/a2/s a V/a2/n v aktuální poloze. 
 





MMB/0266689/2020  MMB/0266689/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266689/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíte s rušením garáží v rozvojové lokalitě Be-4. 
Nesouhlasíte s rušením plochy městské zeleně ve střední části lokality Be-4. 
Střední část rozvojové lokality mezi ulicemi Pod Nemocnicí a Jihlavská bude v délce asi 340 
m vymezena jako městská zeleň. Východní část lokality s původní a novější zástavbou podél 
ulic Jihlavská a Na Pískové cestě bude vyznačena jako plocha pro bydlení B/k3. V západní 
části lokality bude místo plochy dopravy v místě stávajících garáží vymezena plocha smíšená 
obytná C/k3. Umožní zastavět a rozvíjet zbývající volné část plochy C. Zachování stávajících 
garáží bude zmíněno v textové části ÚPmB v kartě lokalit.  
Pruh zeleně mezi Jihlavskou a Pod Nemocnicí zůstane zachovaný. 





MMB/0266691/2020  MMB/0266691/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266691/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíte s rušením garáží v rozvojové lokalitě Be-4. 
Nesouhlasíte s rušením plochy městské zeleně ve střední části lokality Be-4. 
Střední část rozvojové lokality mezi ulicemi Pod Nemocnicí a Jihlavská bude v délce asi 340 
m vymezena jako městská zeleň. Východní část lokality s původní a novější zástavbou podél 
ulic Jihlavská a Na Pískové cestě bude vyznačena jako plocha pro bydlení B/k3. V západní 
části lokality bude místo plochy dopravy v místě stávajících garáží vymezena plocha smíšená 
obytná C/k3. Umožní zastavět a rozvíjet zbývající volné část plochy C. Zachování stávajících 
garáží bude zmíněno v textové části ÚPmB v kartě lokalit.  
Pruh zeleně mezi Jihlavskou a Pod Nemocnicí zůstane zachovaný. 





MMB/0266696/2020  MMB/0266696/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0266696/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíte s rušením garáží v rozvojové lokalitě Be-4. 
Nesouhlasíte s rušením plochy městské zeleně ve střední části lokality Be-4. 
Střední část rozvojové lokality mezi ulicemi Pod Nemocnicí a Jihlavská bude v délce asi 340 
m vymezena jako městská zeleň. Východní část lokality s původní a novější zástavbou podél 
ulic Jihlavská a Na Pískové cestě bude vyznačena jako plocha pro bydlení B/k3. V západní 
části lokality bude místo plochy dopravy v místě stávajících garáží vymezena plocha smíšená 
obytná C/k3. Úomžní zastavět a rozvíjet zbývající volné část plochy C. Zachování stávajících 
garáží bude zmíněno v textové části ÚPmB v kartě lokalit.  
Pruh zeleně mezi Jihlavskou a Pod Nemocnicí zůstane zachovaný. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno pozemky p.č. 422/11 a 422/16 v k.ú Ořešín vymezit místo plochy 
sportu do plochy zahrádek nebo ponechat v ploše zemědělské. Ve všech variantách konceptu 
byl pozemek p.č. 422/16 v ploše sportu  a pozemek p.č. 422/11 v ploše zemědělské. V platném 
ÚPmB jsou oba pozemky v ploše zemědělský půdní fond. S ohledem na uplatněné námitky v 
předmětném území a polohu pozemku  p.č.  422/11 ve vztahu k ploše sportu dává pořizovatel 
pokyn vymezit pozemek p.č. 422/11 do plochy zemědělské. Pozemek p.č. 422/16 je uvnitř 
plochy sportu a je tedy žádoucí zachovat její funkční celistvost. Ponechání pozemku p.č. 
422/16 v ploše sportu však neomezuje jeho využití jako doposud pro zemědělské účely. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou zemědělskou 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. 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 Ořešín a mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru 
ZPF řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro 
vypracování Návrhu ÚPmB.  
Návrh ÚPmB tak v dané lokalitě pouze potvrdil a stabilizoval stávající využití s objekty pro 
bydlení, které v území vznikaly historicky. Nicméně další rozrůstání zástavby a zintenzivňování 
využití daného území je v lokalitě prozatím nežádoucí zejména z důvodu rozšiřování 
zastavěného území do volné krajině na úkor orné půdy především v případě dosud 
nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. Ořešín. 
Předmětné území je také součástí překryvného ochranného režimu tzv. přírodního zázemí v 
krajině (vyjádřený již v platném ÚPmB v podobě zelených klínů a krajinných komplexů), který 
je vymezen zejména z důvodu ochrany, zachování či podpory přírodních hodnot a hodnot 
krajinného rázu. Toto přírodní zázemí je chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, 
který by ohrozil existenci stávajících hodnot. v Návrhu ÚPmB graficky vyjádřené ve výkrese 
5.0 Principy uspořádání krajiny – schéma). 
Na základě uvedeného, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití území z plochy zemědělské na plochu bydlení. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou zemědělskou a požaduje plochu zahrádek. 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání 
(dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 
z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání daného území.  
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 Ořešína mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru 
ZPF řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro 
vypracování Návrhu ÚPmB.  
Předmětné území nebylo prověřováno pro účel zahrádek ani územní studií (ÚS) "Návrh využití 
zahrádkářských lokalit na území města Brna" (Atelier ERA, 2018), která se ve své "návrhové" 
části věnovala pouze lokalitám, které byly Konceptem ÚPmB určeny jako plocha zahrádek; 
zejména z toho důvodu zde nyní nelze potvrdit a vymezit neprověřené funkční využití pro 
zahrádky.  
Zintenzivňování využití daného území je v lokalitě nežádoucí zejména z důvodu rozšiřování 
zastavěného území do volné krajině na úkor orné půdy s I. a II. třídou ochrany ZPF s přímou 
návazností na hodnotné přírodní zázemí města v podobě Soběšických lesů, kde by vznikla 
nevhodná enkláva s nezajištěnou dopravní a technickou infrastrukturou.  
Předmětné území je také součástí překryvného ochranného režimu tzv. přírodního zázemí v 
krajině (vyjádřený již v platném ÚPmB v podobě zelených klínů a krajinných komplexů), který 
je vymezen zejména z důvodu ochrany, zachování či podpory přírodních hodnot a hodnot 
krajinného rázu. Toto přírodní zázemí je chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, 
který by ohrozil existenci stávajících hodnot (v Návrhu ÚPmB graficky vyjádřené ve výkrese 
5.0 Principy uspořádání krajiny – schéma). 
Pro informaci uvádíme, že přirozenou složkou zemědělských ploch resp. produkčního 
zemědělství je také chov dobytka/koní či sadařství, a mimoprodukční funkcí zemědělské 
činnosti jsou také např. remízky či stromořadí/větrolamy, které jsou velice důležitou součástí 
těchto území zejména z důvodu retence vody, úkrytu pro zvěř apod.  
Podmínkami využití ploch zemědělských a nerozšiřováním zastavitelných ploch zahrádek do 
neprověřených a nepotvrzených lokalit je také naplněn požadavek zadání nového ÚP 
"…zajistit ochranu krajiny a jejího typického krajinného rázu před vznikem oplocených ploch 
zahrádek...". 
Nicméně na základě obecných podmínek využití území Návrhu ÚPmB nejsou v nezastavěném 
území vyloučeny záměry přípustné podle obecné právní úpravy pro nezastavěné území. 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití území z plochy zemědělské na neprověřenou plochu zahrádek, která není primárně 
určena pro část aktivit popisovaných podatelem námitky - chov a pastva dobytka a sadařství, 
k čemuž jsou určeny právě plochy zemědělské. 
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Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou krajinné zeleně a požaduje plochu 
zahrádek. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB 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 Ořešína mělo být dle dohody s 
MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB. Návrhem ÚPmB jsou 
tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB.  
Předmětné území nebylo prověřováno pro účel zahrádek ani územní studií (ÚS) "Návrh využití 
zahrádkářských lokalit na území města Brna" (Atelier ERA, 2018), která se ve své "návrhové" 
části věnovala pouze lokalitám, které byly Konceptem ÚPmB určeny jako plocha zahrádek; 
zejména z toho důvodu zde nyní nelze potvrdit a vymezit neprověřené funkční využití pro 
zahrádky.  
Předmětné území je dále součástí překryvného ochranného režimu tzv. přírodního zázemí v 
krajině (vyjádřený již v platném ÚPmB v podobě zelených klínů a krajinných komplexů), který 
je vymezen zejména z důvodu ochrany, zachování či podpory přírodních hodnot a hodnot 
krajinného rázu. Toto přírodní zázemí je chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, 
který by ohrozil existenci stávajících hodnot (v Návrhu ÚPmB graficky vyjádřené ve výkrese 
5.0 Principy uspořádání krajiny – schéma).  
Předmětný pozemek je také součástí registrovaného významného krajinného prvku (VKP 
Meze u křížku), v rámci kterého, ale také v navazujícím území pokud to stav dané lokality 
umožňuje, není žádoucí zintenzivňovat využití území a vymezovat zastavitelné plochy, čímž 
je naplněn požadavek ze zadání z hlediska ochrany přírody a krajiny. 
Nicméně na základě obecných podmínek využití území Návrhu ÚPmB nejsou v nezastavěném 
území vyloučeny záměry přípustné podle obecné právní úpravy pro nezastavěné území. 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití území z plochy krajinné zeleně, která je v dané lokalitě vymezena zejména z důvodu 
zajištění veřejného zájmu na úseku ochrany přírody a krajiny, na neprověřenou plochu 
zahrádek, která by v daném místě vytvořila nevhodnou enklávu nenavazující na souvisle 
zastavěné území. 
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky parc. č. 401/12, 397/1, 397/2 a 396, vše v k.ú. Ořešín, jsou podle stávajícího 
územního plánu součástí stabilizované plochy zemědělského půdního fondu, který je součástí 
ploch nestavebních – volných, na kterých stávající územní plán neumožňuje umístění 
prakticky jakýchkoli staveb (plochy ZPF mají sloužit pro hospodaření se zemědělskou půdou 
a pro činnosti s hospodařením související, jiné využití je velmi omezeno, např. jako podmíněně 
přípustné využití ploch ZPF je využití pro nestavební funkce, dokonce i umístění oplocení je 
možné toliko dočasně a pouze jako nezbytná podmínka daného způsobu hospodaření). 
Ostatně pozemky se nachází mimo hranici zastavěného území města Brna. O stavebním 
využití se tedy neuvažuje. Dotčené pozemky byly plánovány pro rozvoj zeleně již v 
projednaném konceptu územního plánu. Jedním z cílů územního plánování je zajistit 
udržitelný rozvoj území, tudíž vyvážený rozvoj všech složek, tedy i veřejné zeleně pro širokou 
skupinu obyvatel. Toto funkční využití je logické i v návaznosti území na významný krajinný 
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prvek „Meze u křížku“. Výkres U.5 Urbanistická koncepce - Urbánní a krajinná osnova aktuálně 
platného územního plánu řadí tyto pozemky do kategorie významných krajinných klínů a 
komplexu a výkres 5.0 Principy uspořádání krajiny (M 1:25000) návrhu nového územního 
plánu zde v souladu s tímto vymezuje jako přírodní zázemí v krajině. Nestavební funkce tedy 
zde má své opodstatnění. Tento stav je výhledový, z pozice města je třeba pozemky majetkově 
vypořádat. Do doby realizace zeleně je bude možné užívat v souladu s obecnými podmínkami 
využití území (viz kap. 6.2. závazné textové části). Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Pro bydlení je v současné chvíli 
v návrhu nového územního plánu vymezeno v lokalitě ploch dostatek (např. v rámci rozvojové 
lokality Or – 2). 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno pozemky p.č. 422/17 a 422/20 v k.ú Ořešín vymezit místo plochy 
sportu do plochy zahrádek. Ve všech variantách konceptu byl pozemek p.č. 422/17 v ploše 
sportu a pozemek p.č. 422/20 v ploše zemědělské. V platném ÚPmB jsou oba pozemky v 
ploše zemědělský půdní fond. S ohledem na uplatněné námitky v předmětném území a polohu 
pozemku p.č 422/20 ve vztahu k ploše sportu dává pořizovatel pokyn vymezit pozemek p.č. 
422/20 do plochy zemědělské.  Vymezovat plochu zahrádek, která umožnuje výstavbu chatek 
není v daném území vhodné. Pozemek p.č. 422/17 je uvnitř plochy sportu a je tedy žádoucí 
zachovat její funkční celistvost. Ponechání pozemku p.č. 422/17 v ploše sportu však 
neomezuje jeho využití jako doposud pro zemědělské účely. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno pozemky p.č. 422/12 a 422/13 v k.ú Ořešín vymezit místo plochy 
sportu do plochy zahrádek nebo ponechat v ploše zemědělské. Ve všech variantách konceptu 
byly oba pozemky v ploše zemědělské. V platném ÚPmB jsou oba pozemky rovněž v ploše 
zemědělský půdní fond. S ohledem na uplatněné námitky v předmětném území a polohu obou 
pozemků ve vztahu k ploše sportu dává pořizovatel pokyn vymezit pozemky p.č. 422/12 a 
422/13 do plochy zemědělské. 
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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.  
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 Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. 
Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB s dílčími úpravami.  
V Návrhu ÚPmB je také zohledněn pokyn samosprávy, která požadovala zapracovat 
Rekreační oblasti celoměstského významu „Jižní jezera“ a „Černovická terasa“ tak, aby 
splňovaly potřeby rekreace pro jihovýchodní část Brna v docházkových a dojížďkových 
vzdálenostech pro pěší a cyklisty. 
Předmětná plocha krajinné zeleně, tak nejlépe reflektuje zejména požadované využití území 
s přírodním charakterem, které vytvoří pozvolný izolační přechod z intenzivně využitého území 
do klidovějšího území města s využitím pro rekreaci a zahrádkaření a do přírodního zázemí 
města tvořeného chráněným územím Černovického hájku. 
Na základě uvedeného, s ohledem na povinnost ochrany přírody a krajiny (např. dle § 4 zák.č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, podle nějž je 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..), ochrany 
nezastavěného území (v souladu s cíli územního plánování dle § 18 odst. 4, 5 a 6 „stavebního 
zákona“), a také z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace 
(v Konceptu ÚPmB ve var. I. a III. také využití pro zeleň, v platném ÚPmB také zeleň s 
vymezenými přírodními prvky urbánní a krajinné osnovy) a v souladu s právními předpisy není 
účelné měnit předmětnou plochu krajinné zeleně a zintenzivňovat tak ještě více využití daného 
území.  
 





MMB/0266722/2020  MMB/0266722/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0266722/2020 
 
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: „V aktuálně platném ÚPmB je tento pozemek 
plochou zemědělského půdního fondu a o stavebním využití se neuvažuje. Dotčené pozemky 
byly plánovány pro rozvoj zeleně již v projednaném konceptu územního plánu. Jedním z cílů 
územního plánování je zajistit udržitelný rozvoj území, tudíž vyvážený rozvoj všech složek, 
tedy i veřejné zeleně pro širokou skupinu obyvatel. Výkres U.5 Urbanistická koncepce - 
Urbánní a krajinná osnova aktuálně platného územního plánu řadí tyto pozemky do kategorie 
významných krajinných klínů a komplexu a výkres 5.0 Principy uspořádání krajiny (M 1:25000) 
návrhu nového územního plánu zde v souladu s tímto vymezuje jako přírodní zázemí v krajině. 
Nestavební funkce tedy zde má své opodstatnění. Tento stav je výhledový, z pozice města je 
třeba pozemky majetkově vypořádat. Do doby realizace zeleně je bude možné užívat 
v souladu s obecnými podmínkami využití území (viz kap. 6.2. závazné textové části). 
Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem na potenciál rozvoje území a míru využití 
zastavěného území. Pro bydlení je v současné chvíli v návrhu nového územního plánu 
vymezeno v lokalitě ploch dostatek (např. v rámci rozvojové lokality Or – 2)." 
 
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB: 
V aktuálně platném ÚPmB je tento pozemek plochou zemědělského půdního fondu a o 
stavebním využití se neuvažuje. Dotčené pozemky byly plánovány pro rozvoj zeleně již v 
projednaném konceptu územního plánu. Jedním z cílů územního plánování je zajistit 
udržitelný rozvoj území, tudíž vyvážený rozvoj všech složek, tedy i veřejné zeleně pro širokou 
skupinu obyvatel. Výkres U.5 Urbanistická koncepce - Urbánní a krajinná osnova aktuálně 
platného územního plánu řadí tyto pozemky do kategorie významných krajinných klínů a 
komplexu a výkres 5.0 Principy uspořádání krajiny (M 1:25000) návrhu nového územního 
plánu zde v souladu s tímto vymezuje jako přírodní zázemí v krajině. Nestavební funkce tedy 
zde má své opodstatnění. Tento stav je výhledový, z pozice města je třeba pozemky majetkově 
vypořádat. Do doby realizace zeleně je bude možné užívat v souladu s obecnými podmínkami 
využití území (viz kap. 6.2. závazné textové části). Zastavitelné plochy se vymezují s ohledem 
na potenciál rozvoje území a míru využití zastavěného území. Pro bydlení je v současné chvíli 
v návrhu nového územního plánu vymezeno v lokalitě ploch dostatek (např. v rámci rozvojové 
lokality Or – 2). 
V této souvislosti je třeba zmínit rovněž doporučení pro navazující řízení pro zastavování 
vymezených ploch a koridorů (str. 401 textové části odůvodnění návrhu územního plánu), 
podle něhož: „Plochu Or-2 nebo Or-1 navrhujeme vzhledem ke kapacitě a identifikovaným 
kumulativním vlivům především z hlediska průjezdu přes Mokrou horu prozatím převést do 
kategorie rezerv a aktivizovat až po vyčerpání ostatních nově navržených ploch v Ořešíně, po 
prokázání, že v důsledku zastavění plochy nedojde k překročení hlukových limitů při průjezdu 
Mokrou Horou – nejedná se o podmínku, pouze o doporučení. V tomto smyslu lze rovněž 
stanovit pořadí zastavování ploch.“ I z toho je zřejmé, že již stávající návrh územního plánu 
vymezuje více než dostatečně velkou návrhovou plochu pro bydlení v severozápadní části 
městské části Ořešín. 
Samotná rozvojová lokalita Or-2 Klimešová – Jasná navíc vyžaduje pořízení územní studie 
ÚS-02 ÚS Ořešín Klimešova-Jasná, která má prověřit rozvoj rezidenční zástavby 
v severozápadní části městské části Ořešín, tedy v části, kde se nachází rovněž pozemky 
parc. č. 401/1 a 401/2 v k.ú. Ořešín, jakož i umístění zeleně v rámci lokality. 
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Objemová studie  
objektů na parcelách p.č. 2069/5, 2073/2, 2073/6, 2073/9, 2074/1, 2074/6, 
2074/11, 2074/12, 2074/13, 2074/15, 2074/16, budova č.p. 1497 na pozemcích 
p.č. 2073/2 a 2073/6, k.ú. Řečkovice, Brno  
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úvod 
 
Objemová studie vyhodnocuje možné navýšení objektu obchodního centra na ulici Kolaříkova v Brně 
Řečkovicích. Záměrem klienta je prověření, zda je z prostorového hlediska možné zvýšit podlažní plochu 
o vícepodlažní nástavbu, přičemž celková výška objektu by byla 22 m.  
 
textová část 
 
Objekty se nachází na pomezí původní zástavby rodinných domů a rozvolněné zástavby sídliště 
Řečkovice. Převažující okolní zástavba je tvořena 13 podlažními panelovými domy, 2 – 4 podlažními 
administrativními budovami a rodinnými domy. 
 
Navýšení podlažnosti budov umožňuje efektivní využití parcely, přičemž nevyžaduje rozšíření zastavěné 
plochy. 
 
Hmotové vizualizace, které jsou součástí této studie, prokazují možnost 4 podlažní nástavby stávajících 
objektů, přičemž maximální výška všech objektů by byla 22 m. I takto vysoké objekty jsou nekonfliktní 
vůči svému okolí, dokonce mohou přispět k jeho obohacení. 
 
grafická část 
 
Situace širších vztahů 
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Nadhled z jihovýchodu – možný budoucí stav 

 
 
Jihovýchodní pohled z ulice Novoměstská – možný budoucí stav 
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Jihozápdní pohled z ulice Vránova – možný budoucí stav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 13. 1. 2021 
 

 



MMB/0266724/2020  MMB/0266724/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0266724/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel ve své námitce požaduje zvýšení výškové úrovně z 3 na 4. 
 
Vzhledem ke stavu využití území, které je v platném ÚPmB vymezeno jako plocha SO, lze 
akceptovat požadavek na zvýšení výškové úrovně pro umožnění adekvátního rozvoje 
městotvorných funkcí bydlení a občanské vybavenosti, podpořením kompaktního rozvoje 
území, to vše současně spojeno se změnou stavu plochy na plochu návrhovou, ve které se 
může realizovat nové využití. 
Obecně lze konstatovat, že je rozvoj městotvorných funkcí smíšených obytných vhodným 
nástrojem pro udržitelný rozvoj území respektující hodnoty v území. Pro takové využití, 
zohledňující budoucí rozvoj, je však nutné v novém ÚPmB vytvořit územní podmínky, a proto 
se jeví navýšení výškové v úrovně pro daný typ ploch jako důvodné, a tudíž akceptovatelné. 
 
 
 





MMB/0266728/2020  MMB/0266728/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0266728/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětný pozemek je dle platného ÚPmB součástí nestavební volné plochy s objekty pro 
individuální rekreaci. Plocha zahrádek je v návrhu nového ÚPmB vymezen v souladu se 
schváleným (dle §30 odst.6 stavebního zákona) územně plánovacím podkladem "Územní 
studie Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna, ERA, 4/2018". Územní plán 
města Brna koordinuje požadavky na uspořádání území, přičemž cílem je vytvořit územní 
podmínky pro vyvážený a udržitelný rozvoj území. Dle zpracovatele ÚP je pozemek vymezen 
do plochy I s ohledem na stávající stav a dostatečné rozvojové plochy v Ořešíně.  
 











MMB/0266734/2020  MMB/0266734/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0266734/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou krajinné zeleně. 
Po terénním šetření a opětovném prověření lze konstatovat, že plocha zahrádek, která je v 
předmětné lokalitě vymezena také v platném ÚPmB, nejlépe reflektuje stávající využití území, 
protože již několik desítek let plní funkci zahrádek, a je také v souladu s charakterem okolního 
území. Plocha krajinné zeleně nemá v daném území jasné opodstatnění vyplývající zejména 
ze sledování a naplňování jakéhokoliv veřejného zájmu. Její vymezení vklíněné mezi plochy 
zahrádek a bydlení resp. v již zastavěném území se jeví jako nevhodné a mohlo by vzhledem 
k soukromému vlastnictví vyvolat zásah do vlastnických práv a legitimních očekávání vlastníků 
oproti současnému stavu. Nevymezení plochy krajinné zeleně s marginálním rozsahem 
nevyvolá v dané lokalitě negativní územní dopady. 
Na základě uvedeného se tedy jeví zejména z důvodu zachování kontinuity využití území 
účelné vymezit v předmětné lokalitě plochu s rozdílným způsobem využití "I" - plochu 
zahrádek. 
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Objemová studie  
objektů na parcelách p.č. 1719 a 1717, k.ú. Kohoutovice, Brno 
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úvod 
 
Objemová studie vyhodnocuje možné navýšení objektů obchodního centra na ulici Libušina třída v Brně 
Kohoutovicích. Záměrem klienta je prověření, zda je z prostorového hlediska možné zvýšit podlažní 
plochu o vícepodlažní nástavbu, přičemž celková výška objektů by byla 22 m.  
 
textová část 
 
Objekty se nachází v rozvolněné zástavbě sídliště Kohoutovice v těsné blízkosti širokého uličného 
prostoru Libušina třída. Převažující okolní zástavba je tvořena 5 – 9 podlažními panelovými domy, 
rodinnými domy a převážne rozlehlými zelenými veřejnými prostory. 
 
Zástavba směrem do výšky je logickou odpovědí na okolní prostředí i hlavní kvalitu pozemku, která 
spočívá v možnosti dalekých výhledů a dobré dopravní dostupnosti. Navýšení podlažnosti budov 
umožňuje efektivní využití parcely, přičemž nevyžaduje rozšíření zastavěné plochy. 
 
Hmotové vizualizace, které jsou součástí této studie, prokazují možnost 4 podlažní nástavby stávajících 
objektů, přičemž maximální výška všech objektů by byla 22 m. I takto vysoké objekty jsou nekonfliktní 
vůči svému okolí, dokonce mohou přispět k jeho obohacení. 
 
grafická část 
 
Situace širších vztahů 
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Nadhled přes Libušinu třídu – možný budoucí stav 

 
 
Jihovýchodní pohled z Libušiny třídy – možný budoucí stav 
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Severobýchodní pohled z Libušiny třídy – možný budoucí stav 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 13. 1. 2021 
 



MMB/0266737/2020  MMB/0266737/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0266737/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel ve své námitce požaduje zvýšení výškové úrovně z 3 na 4 a změnu stavu plochy a 
jejího funkčního využití na plochu smíšenou obytnou C. 
Vzhledem ke stavu využití území, které je v platném ÚPmB vymezeno jako plocha SO není 
požadavku na změnu využití území nutné vyhovět, protože již platný ÚPmB umožňuje 
městotvorné mísení funkcí bydlení a obchodu a služeb a plocha W je určena rovněž k mísení 
funkcí nebytových a bytových. Podíl bydlení je tedy stávajícím ÚPmB předpokládán a dle 
metodiky nového ÚPmB tomuto vymezení vyhovuje shodně plocha W. 
Současně lze akceptovat požadavek na zvýšení výškové úrovně pro umožnění adekvátního 
rozvoje městotvorných funkcí bydlení a občanské vybavenosti.  
 













MMB/0266739/2020  MMB/0266739/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0266739/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou krajinné zeleně. 
Po terénním šetření a opětovném prověření lze konstatovat, že plocha zahrádek, která je v 
předmětné lokalitě vymezena také v platném ÚPmB, nejlépe reflektuje stávající využití území, 
protože již několik desítek let plní funkci zahrádek, a je také v souladu s charakterem okolního 
území. Plocha krajinné zeleně nemá v daném území jasné opodstatnění vyplývající zejména 
ze sledování a naplňování jakéhokoliv veřejného zájmu. Její vymezení vklíněné mezi plochy 
zahrádek a bydlení resp. v již zastavěném území se jeví jako nevhodné a mohlo by vzhledem 
k soukromému vlastnictví vyvolat zásah do vlastnických práv a legitimních očekávání vlastníků 
oproti současnému stavu. Nevymezení plochy krajinné zeleně s marginálním rozsahem 
nevyvolá v dané lokalitě negativní územní dopady. 
Na základě uvedeného se tedy jeví zejména z důvodu zachování kontinuity využití území 
účelné vymezit v předmětné lokalitě plochu s rozdílným způsobem využití "I" - plochu 
zahrádek. 













MMB/0266746/2020  MMB/0266746/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0266746/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou krajinné zeleně. 
Po terénním šetření a opětovném prověření lze konstatovat, že plocha zahrádek, která je v 
předmětné lokalitě vymezena také v platném ÚPmB, nejlépe reflektuje stávající využití území, 
protože již několik desítek let plní funkci zahrádek, a je také v souladu s charakterem okolního 
území. Plocha krajinné zeleně nemá v daném území jasné opodstatnění vyplývající zejména 
ze sledování a naplňování jakéhokoliv veřejného zájmu. Její vymezení vklíněné mezi plochy 
zahrádek a bydlení resp. v již zastavěném území se jeví jako nevhodné a mohlo by vzhledem 
k soukromému vlastnictví vyvolat zásah do vlastnických práv a legitimních očekávání vlastníků 
oproti současnému stavu. Nevymezení plochy krajinné zeleně s marginálním rozsahem 
nevyvolá v dané lokalitě negativní územní dopady. 
Na základě uvedeného se tedy jeví zejména z důvodu zachování kontinuity využití území 
účelné vymezit v předmětné lokalitě plochu s rozdílným způsobem využití "I" - plochu 
zahrádek. 
 





















MMB/0266747/2020  MMB/0266747/2020 
Námitky    Námitky
   
     

 

MMB/0266747/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnu výškové úrovně zástavby a způsobu využití plochy komerční 
vybavenosti, jejíž součástí jsou pozemky parc. č.  4422/138, 4422/179 a další, k.ú. Líšeň 
K vymezené ploše komerční vybavenosti W lze uvést pouze toliko, že plochy W dle návrhu a 
plochy SO dle současného územního plánu jsou svým rozsahem možného způsobu využití 
obdobné a návrh ÚPmB tak představuje kontinuitu z hlediska způsobu využití. Navržené 
využití plochy tak nemůže narušit legitimní očekávání podatele a změna není důvodná. 
Vymezení plochy komerční vybavenosti je v dané lokalitě záměrné s ohledem na výbornou 
dopravní dostupnost lokality a dopravní zátěž. V otázce výškové regulace lze podateli 
přisvědčit, že výšková úroveň 2 není s ohledem na výškovou úroveň okolních ploch stanovena 
vhodně a původně stanovená úroveň tak byla vůči okolním nemovitostem disproporční.  
V okolí se nacházejí plochy o výškové úrovni 3, 4 a 5.  Jako urbanisticky nejvhodnější a 
akceptovatelná byla vyhodnocena výšková úroveň 3 (v plochách komerční vybavenosti jsou v 
rámci sídlištních celků stanovovány nižší úrovně zástavby záměrně z důvodu pozitivního 
narušení výškové uniformity), přičemž návrh územního plánu byl následně takto upraven. Na 
základě veřejného projednání taktéž byl změněna regulace výškové úrovně 3, kdy budou 
umožněny lokální dominanty do 25 metrů výšky při splnění podmínek kladených návrhem 
ÚPmB. Struktura zástavby zůstává zachována v souladu s požadavkem podatele. Závěrem 
lze konstatovat, že obsahem územně plánovací informace jsou pouze podmínky využití 
záměrů vyplývající z platné územně plánovací dokumentace, nikoliv dle návrhu územního 
plánu, jehož vydání je pravomocí zastupitelstva města v samostatné působnosti, a jehož 
výslednou podobu nelze předjímat.  
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou krajinné zeleně. 
Po terénním šetření a opětovném prověření lze konstatovat, že plocha zahrádek, která je v 
předmětné lokalitě vymezena také v platném ÚPmB, nejlépe reflektuje stávající využití území, 
protože již několik desítek let plní funkci zahrádek, a je také v souladu s charakterem okolního 
území. Plocha krajinné zeleně nemá v daném území jasné opodstatnění vyplývající zejména 
ze sledování a naplňování jakéhokoliv veřejného zájmu. Její vymezení vklíněné mezi plochy 
zahrádek a bydlení resp. v již zastavěném území se jeví jako nevhodné a mohlo by vzhledem 
k soukromému vlastnictví vyvolat zásah do vlastnických práv a legitimních očekávání vlastníků 
oproti současnému stavu. Nevymezení plochy krajinné zeleně s marginálním rozsahem 
nevyvolá v dané lokalitě negativní územní dopady. 
Na základě uvedeného se tedy jeví zejména z důvodu zachování kontinuity využití území 
účelné vymezit v předmětné lokalitě plochu s rozdílným způsobem využití "I" - plochu 
zahrádek. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením územní rezervy pro D43 v celém rozsahu 
a podrobněji rozveden v několika bodech, týkajících se především neodůvodnitelně širokého 
koridoru, rozporu s nadřazenou dokumentací apod. 
Dále jsou předjímány vlivy stavby na území a je zmíněno, že v kontaktním území dochází 
k překračování hlukových a emisních limitů, zavlečením tranzitní dopravy do blízkosti přehrady 
se zhorší životní prostředí, klesne hodnota nemovitostí.  
Původní vyhodnocení podání z r. 2020:  
„Záměr vedení silnice X/43 je zakotven v nadřazené územně plánovací dokumentaci – 
Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje.  
Řešení bude upraveno s ohledem na změnu právního stavu v souvislosti s jejich aktualizací 
č.1, pokyn bude uveden ve vztahu k nadřazené územně plánovací dokumentaci. 
Konkrétní podobu záměru je v současné době předčasné předjímat.“ 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání a pro úplnost uvádíme, že 
v předmětném území došlo ke změně v souvislosti s aktualizací Zásad územního rozvoje 
Jihomoravského kraje, jejichž stav musí územně plánovací dokumentace respektovat. 
V Návrhu pro opakované veřejné projednání je zpřesněn záměr z nadřazené dokumentace 
DS-40 jako záměr By/1 včetně souvisejících návazností. 
Tato změna však nemá vliv na podstatu vyhodnocení požadavku podatele. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s přestavbou nebo likvidací stávajících garážových 
objektů, likvidací zeleně, zásahem do vlastnických práv, navýšením dopravní zátěže v ulici 
Pod nemocnicí v rozvojové lokalitě Be-4 u křižovatky Osová – Jihlavská. 
V Návrhu pro opakované veřejné projednání bude řešení upraveno.  
V tomto případě se jedná o smíšené území provozoven a staveb parkovacích garáží a je 
možné vymezit cílové využití plochou umožňující koexistenci stávajícího využití a případným 
záměrem přestavby lokality. S ohledem na úpravu řešení rozvojové lokality je žádoucí objekty 
stávajících garáží agregovat do okolní plochy C/k3. 
Jedná o nabídku možnosti intenzifikace území, ovšem pouze za předpokladu shody vlastníků 
stávajících objektů. Žádný konkrétní záměr v současné době není zpracován. 
Pokud nedojde ke shodě, bude území využíváno stávajícím způsobem a ve stejné intenzitě, 
tedy bez změny oproti stávajícímu stavu. 
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