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MMB/0269999/2020  MMB/0269999/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0269999/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel 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 Komína mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru 
ZPF řešeno dle varianty I. Konceptu ÚPmB. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro 
vypracování Návrhu ÚPmB.  
Předmětné území je v Návrhu ÚPmB také součástí vymezeného ochranného režimu 
pohledově významného území a přírodního zázemí v krajině, kterými je zajištěna ochrana a 
rozvoj přírodních a krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města, které nejsou 
limity vyplývajícími z jiných právních předpisy. Toto přírodní zázemí je chráněno před 
nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Předmětný pozemek dále bezprostředně navazuje na registrovaný významný krajinný prvek 
(VKP Panský (Komínský) kopec), 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. Daná 
lokalita je také v blízkosti překryvného ochranného režimu územního systému ekologické 
stability (dále "ÚSES") -  lokálního biokoridoru, kterým je v ÚP zpřesněn regionální biokoridor 
RK 1471 vyplývající z platné 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.  
Předmětné území nebylo prověřováno pro účel 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, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace (v Konceptu ÚPmB ve všech variantách plocha zemědělská, v platném ÚPmB 
plocha ZPF s vymezenými prvky urbánní a krajinné osnovy - zelené klíny a krajinné komplexy) 
a v souladu s právními předpisy není účelné měnit předmětnou plochu zemědělskou a 
zintenzivňovat tak využití daného území, které přímo navazuje na přírodně hodnotnější zázemí 
města. 
Nicméně na základě obecných podmínek využití území Návrhu ÚPmB lze lokalitu resp. 
pozemek i nadále využívat stávajícím způsobem včetně legálně umístěných staveb za splnění 
některých podmínek (více viz "závazná textová část", kap. 6.2 Obecné podmínky využití 
území). 
 







MMB/0270000/2020  MMB/0270000/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270000/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Návrh nového ÚP v severní části lokality Pr-1 (severně komunikace Moravanská) reaguje na 
územní podmínky, které omezují možnost využití celého území výhradně pro zástavbu 
rezidenčního charakteru, tj s vymezeními plochami bydlení B/r2. 
Platný ÚPmB ve znění změny č. B36/15-0/Z, účinné od 09/2020 vymezuje v kontaktním území 
podél komunikace Moravanská a budoucího MÚK mosty Moravanská plochu smíšenou 
obchodu a služeb (SO) s vyznačeným hlukově zatíženým územím, v němž způsob nebo 
intenzita přípustného využití mohou být omezeny. V rámci funkce SO je dnes možné stavby 
pro bydlení v ploše realizovat, zároveň je vyjádřeno, že takové využití může být omezeno kvůli 
podmínkám v území. Proto zpracovatel správně v návrhu nového ÚP reagoval vymezením 
plochy smíšené obytné (C), která má i svoji prostorovou specifikací "v3" umožnit vytvořit 
barieru pro ochranu dále na severu vymezených ploch bydlení B/r2. 
V kontaktu se správním územím obce Moravany jsou plochy smíšené obytné C/v3 navrženy z 
důvodu vytvoření urbanisticky vhodného přechodu funkcí tak, aby na území smB vymezované 
návrhové plochy bydlení B nenavazovaly přímo na stávající plochy výroby na území obce 
Moravany viz v. č. O.3 Širší vztahy). Původní předpokládaný rozvoj na hranici obou územně 
samosprávných celků předpokládal i na území Moravan vznik obytné čtvrti. Obec nakonec 
upřednostnila rozvoj výroby a návrh nového ÚP města Brna v oblasti Moravanských lánů 
reaguje na skutečný stav v území vymezením ploch smíšených obytných. Plochy bydlení mají 
být vymezovány v místech, kde je možno zajistit kvalitu prostředí. Proto jsou na vybraných 
částech území (viz výše) vymezeny plochy smíšené obytné. 
(Pozn.: plocha C - smíšená obytná nereguluje poměr smíšeného využití a bydlení. Využití pro 
bydlení v ploše C může převládat. Plochy SO v platném ÚPmB mají využití pro bydlení 
omezeno do 50 % výměry plochy. V novém ÚP nelze v plochách C předjímat, zda bude jejich 
využití více směřovat k vybavenosti, či k bydlení. Zde plocha C pouze vyjadřuje možné 
omezení využití pro bydlení, pro něž jsou vyžadovány kvalitní územní podmínky.) 
V kontaktu s komunikací Moravanská a výrobními plochami v obci Moravany nelze kvalitu 
prostředí pro bydlení plně garantovat. 
 
K výškové úrovni "3" v plochách C doplňujeme, že vzhledem k množství uplatněných námitek 
majitelů dotčených pozemků byl dán pokyn zpracovateli přehodnotit nastavenou výškovou 
úroveň a upravit návrh ÚP pro opakované veřejné projednání. Tím se částečně vyhovuje. K 
upraveném návrhu ÚP se bude moci opět každý vyjádřit. 
 





MMB/0270001/2020  MMB/0270001/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270001/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je vysloven nesouhlas se stanovenou výškovou úrovní D/v3 z důvodu 
znehodnocení pozemků podatele v lokalitě Sty-1. Současně nebyla podatelem stanovena 
požadovaná výšková úroveň. 
Pozemky jsou v současném územním plánu součástí plochy pro dopravu bez uvedení IPP, 
což ovšem neznamená, že výška zástavby není žádným způsobem omezena. 
Navržená struktura i výšková úroveň odpovídá předmětné lokalitě a navazujícím plochám. 
V rámci obecných podmínek je možné lokálně umístit v ploše stavbu s akcentem nebo nárožní 
dominantu. To je však možné posoudit až v rámci konkrétního řešení. 
Z tohoto důvodu nelze v současné době požadavek zohlednit. 







MMB/0270002/2020  MMB/0270002/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270002/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje zachovat v návrhu ÚPmB vymezenou plochu veřejného prostranství – návrh 
pozemní komunikace mezi ulicemi Provazníkova a Hálkova, ve stejné podobě, v jaké 
je vymezena v aktuálně platném ÚPmB. Návrh ÚPmB vzhledem k použití méně podrobného 
měřítka 1:10 000 nevymezuje všechny obslužné komunikace v ploše. Například se v něm 
zpravidla samostatně nevymezují slepé pozemní komunikace (což by předmětná návrhová 
komunikace byla) a zahrnují se do příslušné funkční plochy, která se lokalitě nachází (v tomto 
případě je návrhová plocha veřejného prostranství zahrnuta do plochy smíšené obytné – C). 
Dle návrhu ÚPmB stavby a zařízení dopravní infrastruktury a veřejná prostranství lze umístit 
ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Řešení obslužné komunikace v rámci 
předmětné plochy bude až předmětem konkrétního stavebního záměru. 
Parcely, u kterých podatel uvádí, že jsou předmětem samostatného prodeje (1743/2 a 1741/3, 
k.ú. Husovice), jsou součástí plochy B/r2 a jsou využívány a obsluhovány ze strany nemovitostí 
na ulici Hálkova.  
Dále podatel požaduje snížení výškové úrovně smíšené obytné plochy C/v3 v návrhové 
lokalitě Hu-1 podél ulice Provazníkova. Požaduje snížení na úroveň 2 (3-10 m). 
Smíšené obytné plochy podél zatížených komunikací se zpravidla navrhují v úrovních vyšších 
než plochy bydlení a pomáhají v eliminaci negativních vlivů způsobených dopravou. 
Ve smíšených obytných plochách je možné umístit nejen bydlení, ale i občanské vybavení 
stejné jako v plochách V a W, stavby pro maloobchod do 1500 m2 prodejní plochy, pro služby 
a nerušící výrobu a sport. V regulativech je závazné dodržet minimálně 30 % zeleně 
pro disponibilní pozemky stavebního záměru. Plocha smíšená je vymezena již v platném 
ÚPmB z roku 1994. 
 
 





MMB/0270003/2020  MMB/0270003/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270003/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Tyto pozemky jsou dle aktuálně platného územního plánu plochou zemědělského půdního 
fondu. Slouží zejména pro hospodaření se zemědělskou půdou a pro činnosti, které 
s hospodařením souvisejí. Využití pro nestavební funkce, např. sportovní umožňuje za 
podmínky, že způsob využití umožňuje bezodkladné navrácení půdy pro hospodaření. Pro 
městskou zeleň byly pozemky částečně navrženy i v již projednaném konceptu územního 
plánu. Jelikož se nejedná o bonitní půdy I. a II. třídy ochrany, je možné zde vymezit plochu pro 
sport v souladu se skutečným stavem. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Tyto pozemky jsou dle aktuálně platného územního plánu plochou zemědělského půdního 
fondu. Vzhledem k tomu, že má tato lokalita přímou návaznost na bohaté přírodní zázemí v 
docházkové vzdálenosti a nejeví se, že by zde navrhovaná plocha zeleně měla plnit 
významnou izolační funkci, je možné ponechat stávající využití. 
 
 

























MMB/0270004/2020  MMB/0270004/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270004/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení vzájemných hranic funkčních ploch I a B/r1 jižně od ulice Dohnalova nezohledňuje 
již stávající plochu bydlení v úseku Dohnalova č.o. 22 - 26. Hranice předmětné plochy bydlení 
bude posunuta do šířky 50 m v celém požadovaném úseku, tj. od domu Dohnalova č.o. 26 až 
po křižovatku ulic Dohnalova - Zeiberlichova.  
 









MMB/0270005/2020  MMB/0270005/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270005/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadována změna jihovýchodní části plochy lehkého průmyslu E/a3 při ul. 
Vídeňská na správní hranici města Brna, na plochu komerční vybavenosti W s výškovou úrovní 
zástavby 5. 
Dotčená stavba podatele je součástí plochy lehké výroby E/a3 při ul. Vídeňské. Jedná se o 
stabilizovanou plochu, která byla ve stávajícím platném ÚPmB zařazena do ploch pro průmysl 
PP a změnou B31/15-0/Z (tzv. „soubor změn platného ÚPmB 43-„) byla změněna na 
návrhovou smíšenou plochu výroby a služeb SV s indexem podlažní plochy 1,0. V současné 
době se na předmětném pozemku nachází zařízení pro ubytování a bydlení a rovněž v okolí 
se nachází objekty s komerčními aktivitami. 
Na základě výše uvedeného je námitce možno vyhovět a část plochy lehké výroby v rozsahu 
plochy smíšené výrobní SV vymezené ve stávajícím platném ÚPmB převést do ploch 
komerční vybavenosti W. Co se týká výškové úrovně, pořizovatel ponechává plochu v úrovni 
3, tj. 6-16 m (2 – 5 podlaží), která plně odpovídá stavu v území a dovoluje umístění lokální 
dominanty až do výšky 25 m. 







MMB/0270006/2020  MMB/0270006/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270006/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pozemky (viz výřez níže) při ulici Hybešova se v platném ÚP nacházejí v ploše SO, a jejichž 
výměra činí cca 5 300 m2) byly v návrhu přiřazeny k funkční ploše V/a3, měly by však být 
zařazeny do samostatné funkční plochy smíšené obytné C/k4, která lépe odpovídá charakterů 
území a plánovaného využití investory (administrativa a bydlení). Zpracovateli bude dán pokyn 
pro vymezení samostatné funkční plochy C/k4. 
 
 
 
 











































MMB/0270007/2020  MMB/0270007/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270007/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Žádáte o posunutí plochy smíšené obytné v rozvojové lokalitě Tr-5 západním směrem blíž k 
toku Ponávky (Svitavský náhon) a to na úkor plochy zeleně. Podél Ponávky (Svitavského 
náhonu) plocha zeleně zůstane v menší rozloze.  Parcely č. 52/4 a 54/2 zůstanou celé v ploše 
C/k4. Jedná se o posun plochy C západním směrem asi o 11,0 m. 
Ve stávajícím platném ÚPmB smíšená plocha přiléhá až k toku Ponávky, v Konceptu ÚPmB 
ve všech třech variantách je plocha smíšená obytná vymezena stejně jako v Návrhu ÚPmB s 
širší plochou zeleně. 















MMB/0270008/2020  MMB/0270008/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270008/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky požaduje změnu Návrhu nového ÚPmB v rozsahu jím vlastněného pozemku 
v lokalitě mezi ulicemi Dohnalova, Velkomoravská a Zeiberlichova, k.ú. Soběšice. Nesouhlasí 
s vymezením plochy zahrádek I na části předmětného pozemku a požaduje vymezení plochy 
bydlení B/r1 na celém předmětném pozemku. Do plochy B/r1 je zařazena pouze část 
předmětného pozemku podél ul. Dohnalova.  
Dle platného ÚPmB je předmětná část pozemku součástí stabilizované nestavební – volné 
funkční plochy zemědělského půdního fondu. 
V Konceptu nového ÚPmB (2011) ve všech třech variantách je předmětná část pozemku 
prověřena a navržena jako součást stabilizované plochy zahrádek – plochy výhradně se 
stavbami pro rodinnou rekreaci. 
Zpracovatel vycházel při zpracování Návrhu ÚPmB z Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, 
které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 
19. 6. 2018 (dále jen Pokyny), a dalších aktuálních podkladů. Předmětné území Soběšic má 
být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR) ke 
Konceptu nového ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty II. 
Konceptu nového ÚPmB s požadavkem na řešení lokality So-1 Konceptu nového ÚPmB dle 
var. I. s vypuštěním návrhové plochy pro sport S/o1. Toto dohodnuté řešení je součástí výše 
zmíněných Pokynů. Návrhem nového ÚPmB jsou tak Pokyny naplněny. 
Vzhledem k tomu, že nevznikly nové skutečnosti, údaje či podklady, které by vyvolaly změnu 
stanoviska dotčeného orgánu MŽP ČR, hájícího veřejný zájem, dotčený orgán neuplatnil nyní 
k návrhu nového ÚPmB k území Soběšic žádný požadavek a souhlasí tak s předloženým 
návrhem. 
Vymezená plocha zahrádek nejlépe reflektuje skutečný stav využití předmětného území. V 
dané lokalitě není žádoucí navyšovat intenzitu využití území také z důvodu, že obklopuje 
přírodně hodnotné území registrovaného významného krajinného prvku Strom, který je nutno 
chránit před ničením či narušováním. 
Dále také uvádíme, že pro rozvoj funkce bydlení jsou na území Soběšic stále disponibilní 
stavebně nevyužité návrhové plochy bydlení, např. v oblasti kolem prodloužené ulice 
Dohnalova a nově vymezené plochy bydlení podél ul. Velkomoravská. 
Jedním z cílů územního plánování je zajistit udržitelný rozvoj území, tudíž vyvážený rozvoj 
všech složek. V tomto případě bydlení i rekreace obyvatel, a to i s ohledem na připravenost 
území. Návrh nového ÚPmB počítá s dostatečným rozšířením funkce bydlení v rámci 
návrhových ploch pro bydlení B a ploch smíšených obytných C, tam, kde jsou již vytvořeny 
vhodnější podmínky (např. dostatečná stávající technická a dopravní infrastruktura). Potenciál 
těchto ploch činí zhruba 166 tisíc obyvatel. Komplexně je celá tato problematika, včetně 
problematiky suburbanizace, zpracována a odůvodněna v návrhu nového ÚPmB v textové 
části odůvodnění v kapitole 9 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
Na základě výše uvedeného není možné námitce vyhovět a zahrnout celý předmětný pozemek 
do plochy bydlení. Nicméně na základě námitek k návrhu nového ÚPmB z roku 2020 byla 
plocha bydlení B/r1 podél ul. Dohnalova mírně rozšířena (na cca 50 m), viz. návrh nového 
ÚPmB pro opakované veřejné projednání 2021. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením dotčených pozemků do plochy P, požaduje přeřazení do 
ploch W nebo rozšíření přípustného využití ploch P; dále je požadováno zvýšení výškové 
úrovně z hodnoty 3 na 5 . 
Jedná se o pozemky podél ul. Vídeňské při správní hranici města Brna, které jsou vyčleněny 
pro průmyslovou výrobu v ploše P/a3. Již ve stávajícím platném ÚPmB jsou pozemky p.č. 
498/11 a 498/12 k.ú. Přízřenice zařazeny do návrhové plochy pro průmysl PP, zbylé dva 
pozemky jsou součástí plochy pro dopravu, funkční typ služby pro automobilovou dopravu DA. 
Všechny varianty Konceptu nového ÚP potvrdily zařazení pozemků do ploch výroby a 
skladování P. Plochy P Nového ÚP svým určením a funkční náplní plně odpovídají plochám 
PP ze stávajícího platného ÚPmB – v obou případech se jedná o zátěžové produkční plochy. 
Původní začlenění části pozemků do ploch dopravy DA bylo Novým ÚP zpřesněno – tyto 
plochy jsou určeny pro dopravu, konkrétně stanice PHM – tudíž jejich vymezení v předmětném 
území je nyní pouze na pozemku stanice PHM AVIA. Upozorňujeme, že podatel není jediným 
vlastníkem pozemků v dané funkční ploše; v současné době část pozemků v ploše vlastní 
spol. SEŽEV-REKO, a.s. a je využívána pro výrobu a skladování. 
Výšková úroveň zástavby 3 představuje výškové rozpětí 6 – 16 m (tj. 2-5 podlaží) s možností 
výškové dominanty až 25 m, což plně odpovídá stavu okolní zástavby. Výšková úroveň 5 je 
charakteristická pouze pro centrální území města a obytná sídliště. 
Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací dokumentace a také z důvodu 
zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů nemovitostí v dané lokalitě je vhodné 
a účelné plochy výroby a skladování P ponechat, rovněž tak nastavenou výškovou úroveň 3. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se v nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadováno přeřazení dotčených pozemků v ploše P/a3 z ploch stabilizovaných 
do ploch zastavitelných. 
Jedná se o pozemky podél ul. Vídeňské při správní hranici města Brna, které jsou vyčleněny 
pro průmyslovou výrobu ve stabilizované ploše P/a3. Ve stávajícím platném ÚPmB jsou z části 
zařazeny do návrhové plochy pro průmysl PP a z části do plochy pro dopravu, funkční typ 
služby pro automobilovou dopravu DA. Všechny předmětné pozemky jsou součástí 
zastavěného území města.  
Kapitola 3.3 Závazné textové části Návrhu ÚP uvádí: „Stabilizované plochy jsou ty části území 
města, kde územním plánem stanovené využití území vychází z jeho dosavadního charakteru 
a potvrzuje jej, nebo na něj bezprostředně navazuje. Jedná se o území, ve kterých se stávající 
účel využití území nebude zásadním způsobem měnit (podmínky funkčního využití území 
stanovené v plochách s rozdílným způsobem využití jsou v principu shodné se současným 
stavem). Ve stabilizovaném území lze intenzitu využití území měnit, pokud to specifikace 
prostorového uspořádání umožní. Ve stabilizovaném území se za předpokladu respektování 
podmínek využití území a prostorového uspořádání pro příslušný typ plochy připouští: 
modernizace, revitalizace, přestavby a dostavby, včetně dopravní a technické infrastruktury, 
veřejných prostranství apod.“ 
Z výše uvedeného vyplývá, že práva podatele nebudou žádným způsobem krácena, pokud 
pozemky zůstanou zařazeny ve stabilizované ploše, čemuž nasvědčuje stávající částečné 
zastavění plochy a stanovené využití území potvrzující jeho dosavadní charakter. 
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Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se v nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je vysloven nesouhlas s vymezením plochy dopravní infrastruktury D při 
jihovýchodní části pozemku žadatele p.č. 498/12 v k.ú. Přízřenice. 
Plochy v tomto území budou v Návrhu pro opakované veřejné projednání zpřesněny 
v souvislosti s Aktualizací záměrů vymezených v nadřazené územně plánovací dokumentaci 
– Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. 
Z tohoto důvodu nelze námitku zohlednit. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se v nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je vysloven nesouhlas s vymezením plochy územní rezervy označené jako 
Pr/R51. 
Územní rezerva Pr/R51 je Návrhu územního plánu vymezena z důvodu jejího sledování 
v nadřazené územně plánovací dokumentaci – Zásady územního rozvoje Jihomoravského 
kraje. 
Chybné uvedení označení Pr/R31 v textové části bude uvedeno do souladu s grafickou částí. 
Její vymezení bude upraveno a zpřesněno podle aktuálního právního stavu nadřazené 
dokumentace, pokyn není potřeba uvádět, vyplývá z platné legislativy. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadována změna Návrhu nového ÚPmB ve smyslu začlenění celých pozemků 
v lokalitě při ul. Dohnalova do plochy bydlení B/r1, nikoli pouze severních částí pozemků v 
pásu podél ul. Dohnalova, přičemž zbylá jižní část pozemků je vymezena jako stabilizovaná 
plocha zahrádek I. 
Dle platného ÚPmB jsou předmětné pozemky také v pásu podél ul. Dohnalova součástí 
návrhové plochy bydlení, zatímco jižní části pozemků jsou součástí stabilizované nestavební 
– volné funkční plochy zemědělského půdního fondu. 
V Konceptu nového ÚPmB (2011) ve všech třech variantách jsou pozemky shodně v pásu 
podél ul. Dohnalova prověřeny a navrženy jako součást návrhové plochy bydlení a jižní část 
pozemků jako součást stabilizované plochy zahrádek – plochy výhradně se stavbami pro 
rodinnou rekreaci. 
Zpracovatel vycházel při zpracování Návrhu ÚPmB z Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, 
které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 
19. 6. 2018 (dále jen Pokyny), a dalších aktuálních podkladů. Předmětné území Soběšic má 
být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR) ke 
Konceptu nového ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty II. 
Konceptu nového ÚPmB s požadavkem na řešení lokality So-1 Konceptu nového ÚPmB dle 
var. I. s vypuštěním návrhové plochy pro sport S/o1. Toto dohodnuté řešení je součástí výše 
zmíněných Pokynů. Návrhem nového ÚPmB jsou tak Pokyny naplněny. 
Na základě námitek k Návrhu nového ÚPmB z roku 2020 a na základě odborného posouzení 
zpracovatele byla plocha bydlení B/r1 ve výsledném návrhu (z roku 2021) mírně rozšířena 
směrem na jih na úkor plochy zahrádek I. 
V dané lokalitě není žádoucí navyšovat intenzitu využití území také z důvodu, že obklopuje 
přírodně hodnotné území registrovaného významného krajinného prvku Strom, který je nutno 
chránit před ničením či narušováním. 
Dále také uvádíme, že pro rozvoj funkce bydlení jsou na území Soběšic stále disponibilní 
stavebně (nevyužité) návrhové plochy bydlení, např. v oblasti kolem prodloužené ulice 
Dohnalova. 
Jedním z cílů územního plánování je zajistit udržitelný rozvoj území, tudíž vyvážený rozvoj 
všech složek. V tomto případě bydlení i rekreace obyvatel, a to i s ohledem na připravenost 
území. Návrh nového ÚPmB počítá s dostatečným rozšířením funkce bydlení v rámci 
návrhových ploch pro bydlení B a ploch smíšených obytných C, tam, kde jsou již vytvořeny 
vhodnější podmínky (např. dostatečná stávající technická a dopravní infrastruktura). Potenciál 
těchto ploch činí zhruba 166 tisíc obyvatel. Komplexně je celá tato problematika, včetně 
problematiky suburbanizace, zpracována a odůvodněna v návrhu nového ÚPmB v textové 
části odůvodnění v kapitole 9 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
Na základě výše uvedeného není možné námitce vyhovět. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky požaduje změnu Návrhu nového ÚPmB v rozsahu jím vlastněného pozemku 
v lokalitě mezi ulicemi Dohnalova, Velkomoravská a Zeiberlichova, k.ú. Soběšice. Nesouhlasí 
s vymezením plochy zahrádek I na části předmětného pozemku a požaduje vymezení plochy 
bydlení B/r1 na celém předmětném pozemku. Do plochy B/r1 je zařazena pouze část 
předmětného pozemku podél ul. Dohnalova.  
Dle platného ÚPmB je předmětná část pozemku součástí stabilizované nestavební – volné 
funkční plochy zemědělského půdního fondu. 
V Konceptu nového ÚPmB (2011) ve všech třech variantách je předmětná část pozemku 
prověřena a navržena jako součást stabilizované plochy zahrádek – plochy výhradně se 
stavbami pro rodinnou rekreaci. 
Zpracovatel vycházel při zpracování Návrhu ÚPmB z Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, 
které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 
19. 6. 2018 (dále jen Pokyny), a dalších aktuálních podkladů. Předmětné území Soběšic má 
být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR) ke 
Konceptu nového ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty II. 
Konceptu nového ÚPmB s požadavkem na řešení lokality So-1 Konceptu nového ÚPmB dle 
var. I. s vypuštěním návrhové plochy pro sport S/o1. Toto dohodnuté řešení je součástí výše 
zmíněných Pokynů. Návrhem nového ÚPmB jsou tak Pokyny naplněny. 
Vzhledem k tomu, že nevznikly nové skutečnosti, údaje či podklady, které by vyvolaly změnu 
stanoviska dotčeného orgánu MŽP ČR, hájícího veřejný zájem, dotčený orgán neuplatnil nyní 
k návrhu nového ÚPmB k území Soběšic žádný požadavek a souhlasí tak s předloženým 
návrhem. 
Vymezená plocha zahrádek nejlépe reflektuje skutečný stav využití předmětného území. V 
dané lokalitě není žádoucí navyšovat intenzitu využití území také z důvodu, že obklopuje 
přírodně hodnotné území registrovaného významného krajinného prvku Strom, který je nutno 
chránit před ničením či narušováním. 
Dále také uvádíme, že pro rozvoj funkce bydlení jsou na území Soběšic stále disponibilní 
stavebně nevyužité návrhové plochy bydlení, např. v oblasti kolem prodloužené ulice 
Dohnalova a nově vymezené plochy bydlení podél ul. Velkomoravská. 
Jedním z cílů územního plánování je zajistit udržitelný rozvoj území, tudíž vyvážený rozvoj 
všech složek. V tomto případě bydlení i rekreace obyvatel, a to i s ohledem na připravenost 
území. Návrh nového ÚPmB počítá s dostatečným rozšířením funkce bydlení v rámci 
návrhových ploch pro bydlení B a ploch smíšených obytných C, tam, kde jsou již vytvořeny 
vhodnější podmínky (např. dostatečná stávající technická a dopravní infrastruktura). Potenciál 
těchto ploch činí zhruba 166 tisíc obyvatel. Komplexně je celá tato problematika, včetně 
problematiky suburbanizace, zpracována a odůvodněna v návrhu nového ÚPmB v textové 
části odůvodnění v kapitole 9 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
Na základě výše uvedeného není možné námitce vyhovět a zahrnout celý předmětný pozemek 
do plochy bydlení. Nicméně na základě námitek k návrhu nového ÚPmB z roku 2020 byla 
plocha bydlení B/r1 podél ul. Dohnalova mírně rozšířena (na cca 50 m), viz. návrh nového 
ÚPmB pro opakované veřejné projednání 2021. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky požaduje změnu Návrhu nového ÚPmB v rozsahu jím vlastněných pozemků 
v lokalitě mezi ulicemi Dohnalova, Velkomoravská a Zeiberlichova, k.ú. Soběšice. Nesouhlasí 
s vymezením plochy zahrádek I na částech předmětných pozemků a požaduje vymezení 
plochy bydlení B/r1 na celých předmětných pozemcích. Do plochy B/r1 je zařazena pouze 
severní část předmětných pozemků podél ul. Dohnalova.  
Dle platného ÚPmB jsou předmětné části pozemků součástí stabilizované nestavební – volné 
funkční plochy zemědělského půdního fondu. 
V Konceptu nového ÚPmB (2011) ve všech třech variantách jsou předmětné části pozemků 
prověřena a navržena jako součást stabilizované plochy zahrádek – plochy výhradně se 
stavbami pro rodinnou rekreaci. 
Zpracovatel vycházel při zpracování Návrhu ÚPmB z Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, 
které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 
19. 6. 2018 (dále jen Pokyny), a dalších aktuálních podkladů. Předmětné území Soběšic má 
být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR) ke 
Konceptu nového ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty II. 
Konceptu nového ÚPmB s požadavkem na řešení lokality So-1 Konceptu nového ÚPmB dle 
var. I. s vypuštěním návrhové plochy pro sport S/o1. Toto dohodnuté řešení je součástí výše 
zmíněných Pokynů. Návrhem nového ÚPmB jsou tak Pokyny naplněny. 
Vzhledem k tomu, že nevznikly nové skutečnosti, údaje či podklady, které by vyvolaly změnu 
stanoviska dotčeného orgánu MŽP ČR, hájícího veřejný zájem, dotčený orgán neuplatnil nyní 
k návrhu nového ÚPmB k území Soběšic žádný požadavek a souhlasí tak s předloženým 
návrhem. 
Vymezená plocha zahrádek nejlépe reflektuje skutečný stav využití předmětného území. V 
dané lokalitě není žádoucí navyšovat intenzitu využití území také z důvodu, že obklopuje 
přírodně hodnotné území registrovaného významného krajinného prvku Strom, který je nutno 
chránit před ničením či narušováním. 
Dále také uvádíme, že pro rozvoj funkce bydlení jsou na území Soběšic stále disponibilní 
stavebně nevyužité návrhové plochy bydlení, např. v oblasti kolem prodloužené ulice 
Dohnalova a nově vymezené plochy bydlení podél ul. Velkomoravská. 
Jedním z cílů územního plánování je zajistit udržitelný rozvoj území, tudíž vyvážený rozvoj 
všech složek. V tomto případě bydlení i rekreace obyvatel, a to i s ohledem na připravenost 
území. Návrh nového ÚPmB počítá s dostatečným rozšířením funkce bydlení v rámci 
návrhových ploch pro bydlení B a ploch smíšených obytných C, tam, kde jsou již vytvořeny 
vhodnější podmínky (např. dostatečná stávající technická a dopravní infrastruktura). Potenciál 
těchto ploch činí zhruba 166 tisíc obyvatel. Komplexně je celá tato problematika, včetně 
problematiky suburbanizace, zpracována a odůvodněna v návrhu nového ÚPmB v textové 
části odůvodnění v kapitole 9 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
Na základě výše uvedeného není možné námitce vyhovět a zahrnout celé předmětné pozemky 
do plochy bydlení. Nicméně na základě námitek k návrhu nového ÚPmB z roku 2020 byla 
plocha bydlení B/r1 podél ul. Dohnalova mírně rozšířena (na cca 50 m), viz. návrh nového 
ÚPmB pro opakované veřejné projednání 2021. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky požaduje změnu Návrhu nového ÚPmB v rozsahu jím vlastněného pozemku 
v lokalitě mezi ulicemi Dohnalova, Velkomoravská a Zeiberlichova, k.ú. Soběšice. Nesouhlasí 
s vymezením plochy zahrádek I na části předmětného pozemku a požaduje vymezení plochy 
bydlení B/r1 na celém předmětném pozemku. Do plochy B/r1 je zařazena pouze část 
předmětného pozemku podél ul. Dohnalova.  
Dle platného ÚPmB je předmětná část pozemku součástí stabilizované nestavební – volné 
funkční plochy zemědělského půdního fondu. 
V Konceptu nového ÚPmB (2011) ve všech třech variantách je předmětná část pozemku 
prověřena a navržena jako součást stabilizované plochy zahrádek – plochy výhradně se 
stavbami pro rodinnou rekreaci. 
Zpracovatel vycházel při zpracování Návrhu ÚPmB z Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, 
které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 
19. 6. 2018 (dále jen Pokyny), a dalších aktuálních podkladů. Předmětné území Soběšic má 
být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR) ke 
Konceptu nového ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty II. 
Konceptu nového ÚPmB s požadavkem na řešení lokality So-1 Konceptu nového ÚPmB dle 
var. I. s vypuštěním návrhové plochy pro sport S/o1. Toto dohodnuté řešení je součástí výše 
zmíněných Pokynů. Návrhem nového ÚPmB jsou tak Pokyny naplněny. 
Vzhledem k tomu, že nevznikly nové skutečnosti, údaje či podklady, které by vyvolaly změnu 
stanoviska dotčeného orgánu MŽP ČR, hájícího veřejný zájem, dotčený orgán neuplatnil nyní 
k návrhu nového ÚPmB k území Soběšic žádný požadavek a souhlasí tak s předloženým 
návrhem. 
Vymezená plocha zahrádek nejlépe reflektuje skutečný stav využití předmětného území. V 
dané lokalitě není žádoucí navyšovat intenzitu využití území také z důvodu, že obklopuje 
přírodně hodnotné území registrovaného významného krajinného prvku Strom, který je nutno 
chránit před ničením či narušováním. 
Dále také uvádíme, že pro rozvoj funkce bydlení jsou na území Soběšic stále disponibilní 
stavebně nevyužité návrhové plochy bydlení, např. v oblasti kolem prodloužené ulice 
Dohnalova a nově vymezené plochy bydlení podél ul. Velkomoravská. 
Jedním z cílů územního plánování je zajistit udržitelný rozvoj území, tudíž vyvážený rozvoj 
všech složek. V tomto případě bydlení i rekreace obyvatel, a to i s ohledem na připravenost 
území. Návrh nového ÚPmB počítá s dostatečným rozšířením funkce bydlení v rámci 
návrhových ploch pro bydlení B a ploch smíšených obytných C, tam, kde jsou již vytvořeny 
vhodnější podmínky (např. dostatečná stávající technická a dopravní infrastruktura). Potenciál 
těchto ploch činí zhruba 166 tisíc obyvatel. Komplexně je celá tato problematika, včetně 
problematiky suburbanizace, zpracována a odůvodněna v návrhu nového ÚPmB v textové 
části odůvodnění v kapitole 9 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
Na základě výše uvedeného není možné námitce vyhovět a zahrnout celý předmětný pozemek 
do plochy bydlení. Nicméně na základě námitek k návrhu nového ÚPmB z roku 2020 byla 
plocha bydlení B/r1 podél ul. Dohnalova mírně rozšířena (na cca 50 m), viz. návrh nového 
ÚPmB pro opakované veřejné projednání 2021. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s návrhem výškové úrovně plochy P/a2 při ulici Vídeňské, do níž jsou 
začleněny pozemky v majetku podatele. Námitkou je požadováno zvýšení výškové úrovně: 
a/ pro parcelu p.č. 424/4 k.ú. Dolní Heršpice na úroveň 5 (12-28 m) 
b/ pro parcelu p.č. 424/42 k.ú. Dolní Heršpice , adresně Vídeňská 119d na úroveň 7, pro zbylou 
oblast na adrese Vídeňská 119 na úroveň 3, 
c/ pro adresu Vídeňská 121 na úroveň 3 
Dotčené pozemky jsou součástí plochy výroby a skladování P/a2 v tradiční průmyslové lokalitě 
mezi ulicí Vídeňskou a železniční tratí. Jedná se o stabilizovanou plochu, která je ve stávajícím 
platném ÚPmB zařazena do ploch pracovních aktivit PP – plochy pro průmysl. Lokalita je 
využívána jako výrobní, průmyslová, ale s postupem času se část původních objektů 
přiléhajících k ul. Vídeňské transformuje pro obchodní, kancelářské a komerční aktivity. 
Na základě výše uvedeného bude v severní části plochy P/a2 (vymezené ze severu ul. 
K železnici) zvýšena výšková úroveň na hodnotu 3 (tj. 6-16 m). Nově vymezená plocha P/a3 
bude zahrnovat adresně Vídeňskou 119, 119b, 119c a 119d; na adrese Vídeňská 119a a 121 
pak pouze pozemky přiléhající k ul. Vídeňské s vícepodlažními objekty, vzdálenější pozemky 
s halovými objekty budou ponechány v ploše P/a2. Zvýšení na výškovou úroveň 5 není možné 
akceptovat, tato je charakteristická jen pro centrální území města a hlavní radiály, výšková 
úroveň 7 je zónou pro umístění výškových staveb (pro Brno jsou vymezeny pouze 3 konkrétní 
lokality). Existence jedné výškové stavby nezakládá možnost výškového navýšení celé funkční 
plochy; ve stabilizovaných plochách, které se vyznačují nestejnorodou výškovou úrovní 
zástavby v různých částech plochy, je rozhodující převládající charakteristická výška staveb. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
 
Odůvodnění: 
Požadujete v rozvojové lokalitě Tr-5 v ploše smíšené obytné C/k3 zvýšení výškové úrovně z 
hladiny k/3 na k/5. Všechny návrhové smíšené plochy v předmětné lokalitě jsou vymezeny s 
min. výškou v hladině k/4, návrhová plocha mezi Novou městskou třídou a ulicí Zvonařka bude 
tedy také vymezena s výškou v hladině k/4, nikoli k/5, jak požadujete. Také Územní studie 
Přestavbová zóna Špitálka a okolí zpracovaná v roce 2021 Ing. arch. Z. Pechem vymezuje 
podél celé Nové městské třídy výškovou úroveň 4. Lokální dominanta (např. nároží) je v obou 
úrovních 4 i 5 umožněna do stejné výšky 40 m. 
Plocha městské zeleně je na předmětném pozemku vymezena v souladu se záměrem 
dosáhnout revitalizace toku Ponávky a doplnit plochy veřejných prostranství (plochy zeleně 
s charakterem veřejných prostranství) podél jejího toku (viz Komplexní revitalizační studie 
Staré Ponávky v rámci projektu Reuris (1. Černopolní s.r.o., 2010)).  
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k Opatřením obecné povahy č. 2/2020 (účinnost od 31. 1. 2020), tj. změna 
Územního plánu města Brna B5/18-CM, MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Židenice, k.ú. Židenice, 
lokalita Viniční – Šedova, se jako vhodné jeví pro návrhovou plochu bydlení B/v4 v rozvojové 
lokalitě Zi-7 stanovit výškovou úroveň 5 (výsledný kód bude B/v5) zároveň s tím bude navrženo 
po vzoru výškové úrovně 6 umožnění realizace staveb převyšujících lokálně stanovenou 
výškovou úroveň také v ostatních výškových úrovních (výškové úrovně 3 až 5). Požadavku 
podatele lze ve smyslu pokynu vyhovět zejména ve vztahu k § 102 stavebního zákona.  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel navrhuje rozšíření rozvojové lokality pro bydlení severním směrem ke koridoru tunelu 
VMO v trase Zi/2. 
Podání souvisí s dalším požadavkem podatele na zvýšení výškové úrovně zástavby v této 
lokalitě na 28 m pro bytové objekty s možností výškové stavby do 40m, v této části je navrženo 
žadateli vyhovět na základě platného OOP č. 2/2020 (účinnost od 31. 1. 2020) a projednané 
změny ÚPmB  B5/18-CM, MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Židenice, k.ú. Židenice, lokalita 
Viniční – Šedova. Jde o lokalitu na hraně svahu v sesuvném území, kde se dá u výškových 
objektů předpokládat speciální hlubinné zakládání. Stavba tunelu Zi/2 je strategickým úsekem 
VMO, k jejímu definitivnímu trasování nejsou v tuto chvíli dostupné podrobné technické 
podklady, proto v zájmu koordinace strategické stavby není v tuto chvíli vhodné zástavbu 
směrovat dále severním směrem. Je třeba vzít v úvahu, že rozšíření plochy bydlení nad rozsah 
projednané změny ÚPmB  B5/18-CM, MČ Brno-Vinohrady, MČ Brno-Židenice, k.ú. Židenice, 
lokalita Viniční – Šedova může zdržet projednání upraveného Návrhu s ohledem na 
vypořádání stanoviska dotčených orgánů (např. MD, ŘSD) a velké množství námitek veřejnosti 
k této lokalitě. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje.   
Odůvodnění: 
Podatel žádá o zakreslení úpravy trasy navrhovaného vodovodního řadu VO-115 podle 
zpracované dokumentace pro územní rozhodnutí. Požadavku je možné vyhovět a trasu upravit 
na podkladu podrobnější dokumentace. 

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/opatreni/OOP_2_2020/OOP_2_2020_B5_18_CM_anonym.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/opatreni/OOP_2_2020/OOP_2_2020_B5_18_CM_anonym.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/opatreni/OOP_2_2020/OOP_2_2020_B5_18_CM_anonym.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/opatreni/OOP_2_2020/OOP_2_2020_B5_18_CM_anonym.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/opatreni/OOP_2_2020/OOP_2_2020_B5_18_CM_anonym.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/opatreni/OOP_2_2020/OOP_2_2020_B5_18_CM_anonym.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/opatreni/OOP_2_2020/OOP_2_2020_B5_18_CM_anonym.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/opatreni/OOP_2_2020/OOP_2_2020_B5_18_CM_anonym.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/opatreni/OOP_2_2020/OOP_2_2020_B5_18_CM_anonym.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/opatreni/OOP_2_2020/OOP_2_2020_B5_18_CM_anonym.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/opatreni/OOP_2_2020/OOP_2_2020_B5_18_CM_anonym.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/opatreni/OOP_2_2020/OOP_2_2020_B5_18_CM_anonym.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/opatreni/OOP_2_2020/OOP_2_2020_B5_18_CM_anonym.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/opatreni/OOP_2_2020/OOP_2_2020_B5_18_CM_anonym.pdf
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MMB/0270017/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: Žádáte spolu s MČ o zařazení části rozvojové lokality Kv-3 Mariánské náměstí 
s tenisovými kurty do ploch sportu.   
Plocha smíšená obytná umožňuje umisťování staveb obytných, staveb občanského vybavení 
stejně jako v plochách V a W, staveb pro služby a nerušící výrobu a staveb sportu. Plocha 
smíšená s funkcemi bydlení a sportu je správně označená jako C a je lépe ji dále na menší 
plochy v daném měřítku ÚP nedělit.  MČ Brno-jih však považuje tuto připomínku jako zásadní, 
z tohoto důvodu ji bude vyhověno a část návrhové plochy C bude stabilizována do plochy 
sportu S.  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění:  
Žádáte snížit v rozvojové lokalitě Kv-5 výškovou úroveň zástavby v ploše smíšené obytné z 
C/v4 na C/v3. Např. městská část naopak žádá zvýšení úrovně zástavby. Podél stabilizované 
plochy bydlení B/r2 bude ponechána navržená úroveň zástavby C/v4 jako vyhovující i 
vzhledem k sousedství rodinných domů. Vyšší úroveň zástavby pomáhá eliminovat negativní 
vlivy dopravy z frekventované křižovatky.  
Výškové úrovně podél ulic Hněvkovského a Svatopetrská může nejlépe prověřit územní 
studie, která je v ploše plánovaná (ÚS-31). 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Navrhujete v rozvojové lokalitě HH-6 s plochou smíšenou obytnou C/r2 změnu na plochy B/r1 
a B/r2. Sousední plochy na sever od předmětné lokality jsou plochy výroby a skladování (P), 
na jih od lokality HH-6 jsou plochy bydlení B/r2.  
Jako přechod mezi plochami bydlení a výroby je navržena plocha smíšená obytná C/r2.   
Plochy C, které tvoří přechod mezi plochami průmyslu a skladování, plochami dopravy a čistým 
bydlením nemusí obsahovat pouze bydlení jako hlavní využití, ale i občanské vybavení jako v 
plochách V a W, maloobchodní prodejny do 1500 m2 prodejní plochy, služby a nerušící výrobu 
nebo sport. Plocha C smíšená obytná pomáhá eliminovat negativní vlivy dopravy a výroby a 
skladování (P) u ploch bydlení. 
 
V rámci podání je požadováno jiné vedení trasy Velkého městského okruhu s ohledem ke 
stávající husté zástavbě v Komárově a Horních Heršpicích. 
Trasy výhledových dopravních staveb HH/1, C/1 a Kv/1 (přeložek silnic I. třídy - sil. I/41 
Bratislavská radiála a I/42 – Velký městský okruh) byly takto prověřeny v souvislosti s řešením 
nadřazené komunikační sítě města Brna nezávisle na realizaci nového nádraží v poloze u 
Řeky.  
Dostředné vedení Bratislavské radiály směrem k ulici Dornych se ukázalo jako nevhodné a 
není dále sledováno. Umístění mimoúrovňové křižovatky s ulicí Černovickou je s ohledem na 
okolní zástavbu problematické a nemožné hlukově odclonit a tím pozbývá účelnosti i vedení 
VMO pod Mariánským náměstím a řekou Svratkou. Z těchto důvodů nelze původní řešení dále 
sledovat.  
S ohledem k výše uvedenému je od roku 2013 prověřována úprava vedení VMO v souběhu 
se stávající železniční tratí, která by měla být výhledově snesena. Konkrétní dotčení pozemků, 
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způsob případného dotčení okolních stávajících objektů a protihluková opatření budou známy 
až na základě projektové dokumentace a zvolené etapizace realizace výhledových dopravních 
staveb. 
Pokud se jedná o obavy z hlukového zatížení, tak uvádíme, že obecně jakýkoliv nový záměr 
umisťovaný v území musí splnit předepsané limity a tomu musí být uzpůsobeno i technické 
řešení, které bude známo až při zpracování projektové dokumentace.  
Z hlediska přeložek silnic I. třidy se jedná o prioritní dopravní stavby celoměstského významu 
ve veřejném zájmu, jejichž existence má přímý vliv na složky udržitelného rozvoje území. 
Jiná trasa nebyla předmětem projednání a z výše uvedených důvodů nelze požadavku 
vyhovět. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadováno v rozvojových lokalitách na katastrech Dolních Heršpic a Přízřenic 
doplnit prostory veřejného prostranství a zeleně, zvážit možnost oddělení plánované výstavby 
od železniční trati a ul. Vídeňské lesoparkem. 
Oblast rozvojového území na katastrech Dolních Heršpic a Přízřenic byla do Návrhu ÚP 
zpracována na základě dříve zhotovené územní studie (ÚS) „Rozvojové území Brno – jih – 
dopracování“ (UAD STUDIO, s.r.o., 2011), která byla jako územně plánovací podklad pro nový 
ÚP poskytnuta zpracovateli.  
Veřejná prostranství, i když nejsou v grafické části přímo vymezena, lze umístit ve všech 
typech ploch s rozdílným způsobem využití. Celkové řešení území je dle přílohy č. 1 Závazné 
textové části ÚP - karty lokalit podmíněno zpracováním územní studie, která mimo jiné 
podrobně prověří: 
- realizaci dopravní obsluhy území s novou páteřní městskou třídou  
- umístění veřejných prostranství a jejich charakter v území a umístění městské zeleně  
- řešení lokality jako samostatné a soběstačné části města se všemi potřebnými funkcemi  
Tato studie bude sloužit jako aktuální územně plánovací podklad pro rozhodování v území. 
Podél železniční trati je vymezen pás určený pro produkční funkce (výroba a skladování, lehká 
výroba). Plochy průmyslu jsou v těchto místech při trati vymezeny již ve stávajícím platném 
ÚPmB. Dále k východu jsou plochy určeny pro lehkou (nerušící) výrobu (do této kategorie 
spadají také například pracoviště aplikovaného výzkumu s dílnami apod.), veřejnou 
vybavenost a smíšené území. Toto navržené uspořádání ploch, od ploch pro průmysl a 
skladování, ploch komerčního občanského vybavení po plochy smíšené obytné, vytváří 
přechod k navrhovanému rozvoji obytného území navazujícího na dnešní zástavbu převážně 
vesnického charakteru. Koncepce rozvoje byla stanovena v ÚS, doladěna byla na základě 
oponentských posudků k ÚS a k obdobnému koncepčnímu řešení směřuje i Návrh ÚP. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se částečně vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Žádáte v rozvojových lokalitách DH-1, DH-5, PR-3, PR-4, PR-5 snížení výškové úrovně 
na hladinu 2. 
 
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 předmětných lokalitách jsou navrženy 
v plochách smíšených obytných a plochách pro bydlení a plochách veřejné vybavenosti 
výškové úrovně 3 a 2. Pro Přízřenice jsou připravovány dvě územní studie ÚS-25 a ÚS-35. 
Tyto územní studie prověří páteřní komunikaci s veřejnými prostranstvími a výškové úrovně 
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předmětných ploch. Výškové úrovně 3 podél komunikace jsou navrhovány pro odclonění 
negativních vlivů dopravy před plochami bydlení ve výškové úrovni zpravidla 2. 
 
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Věcný obsah námitky byl uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání. Podnět 
na snížení výškové úrovně u předmětných rozvojových lokalit podala mimo jiné také 
MČ Brno-Jih. 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-Jih a to v rozvojových lokalitách Pr-2; Pr-3; Pr-5; Pr-6; 
DH-1 a DH-5 změnit výškové úrovně zástavby z úrovně 3 na úroveň 2. 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-Jih zohledněny a Návrh 
pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven (v rámci rozvojové lokality Pr-2 bude 
nejjižněji položená plocha C/k3 změněna na C/r2; v rámci rozvojové lokality Pr-3 bude plocha 
C/k3 změněna na C/r2; v rámci rozvojové plochy Pr-6 bude na severním okraji vymezena 
plocha B/r2 a zbytek plochy zůstane B/k3, respektive B/v3). Touto úpravou je částečně 
reagováno na požadavky podatele. 
Výše uvedené změnové lokality byly vybrány dle odborného uvážení zpracovatele, který 
rozhodl upravit výškovou úroveň zástavby pouze u ploch, které navazují na stabilizovanou 
zástavbu. U zbývajících předmětných ploch se výšková úroveň zástavby měnit nebude. 
Předmětné plochy, u kterých podatel požaduje snížit výškovou úroveň zástavby se převážně 
nacházejí podél budoucí páteřní městské třídy – Nová Přízřenická. Význam městské třídy jako 
prostoru pro zástavbu s aktivním parterem a prostoru, do kterého je soustředěna vyšší míra 
společenských a obchodních aktivit, je vyjádřen odpovídající výškovou úrovní 3 (3-16 m), která 
je charakteristická pro městskou zástavbu. Navrhování vyšší výškové úrovně podél městské 
třídy má za cíl podtrhnout význam a specifika městské třídy a současně zajistit odclonění 
negativních vlivů dopravy na přilehlé okolí. Jejich navrhování podél rušnějších komunikací 
městských tříd je pravidlem v celém ÚPmB. 
Podrobnost řešení ÚPmB odpovídá měřítku jeho zpracování a nemůže obsáhnout detail 
výsledného využití území v každé vymezené základní ploše. Proto je rozvoj předmětného 
území podmíněn pořízením podrobnějších územní studií (ÚS-25 a ÚS-35), jakožto 
podmínkami pro rozhodování v území. Zakotvení koncepce rozvoje daného území v ÚPmB 
umožní pracovat na předepsaných územních studiích, které dané území budou dále konkrétně 
rozpracovávat se zohledněním místních podmínek a souvislostí, a budou se zabývat cílovým 
zastavěním území ve větším detailu. Práce na územních studiích proběhnou ve vzájemné 
spolupráci se zástupci samosprávy a povedou ke konstruktivnímu dialogu mezi všemi 
zúčastněnými stranami a k optimálnímu výslednému podrobnému řešení pro k. ú. Horní 
Heršpice, Dolní Heršpice a Přízřenice. ÚPmB stanovuje pouze podmínky pro pořízení těchto 
ÚS. Konkrétní zadání ÚS, tedy co je požadováno řešit, je předmětem následné tvorby 
(tj. obsah, rozsah, cíl a účel ÚS stanovuje až zadání ÚS). 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadována změna plochy lehkého průmyslu E/a2 mezi Palackého třídou a ul. 
Novoměstská v jižní části katastru Řečkovic na plochu komerční vybavenosti W a dále zvýšení 
výškové úrovně zástavby z hodnoty 2 na 4. 
Námitka se dotýká pozemků v majetku podatele, jež jsou v Návrhu ÚP zařazeny do plochy 
lehké výroby E, s areálovou strukturou zástavby a výškovou úrovní 2 (tj. 3-10 m). Pozemky 
jsou situovány v jižní části katastru Řečkovic mezi Palackého třídou a ulicí Novoměstskou. 
Jedná se o území, které je v současném platném ÚPmB zařazeno z větší části do ploch 
pracovních aktivit PV – plochy pro výrobu, částečně do plochy SO – smíšené plochy obchodu 
a služeb a malou část tvoří plocha služeb pro automobilovou dopravu - D. V Návrhu ÚP bylo 
území agregováno do jedné společné plochy lehké výroby E.  
V současné době se v území nachází různorodé komerční, obchodní i výrobní aktivity – území 
je využíváno jako sklady, kanceláře, obchodní prostory, maloobchod a služby. Na základě 
výše uvedeného bude plocha lehké výroby převedena do plochy komerční vybavenosti W, 
která bude lépe zohledňovat stávající využití daného území. Výšková úroveň bude zvýšena 
na 3, tj. výškové rozpětí 6-16 m s možností umístění lokální dominanty až 25 m, což plně 
odpovídá stavu v předmětném území. Existence solitérní výškové stavby nezakládá možnost 
výškového navýšení celé funkční plochy; ve stabilizovaných plochách, které se vyznačují 
nestejnorodou výškovou úrovní zástavby v různých částech plochy, je rozhodující převládající 
charakteristická výška staveb. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitce proti zrušení plochy městské zeleně ZO vymezené v platném ÚPmB a jejímu 
částečnému nahrazení v Návrhu nového ÚP stabilizovanou plochou bydlení B nelze vyhovět, 
s ohledem na vlastnické vztahy a skutečný stav v území. V platném ÚPmB je vymezena 
návrhová plocha ostatní městské zeleně ZO o rozloze cca 0,65 ha, nový ÚP redukoval rozsah 
této původní plochy dle skutečného stavu využití a logicky a v souladu s Metodikou 
vymezování ploch v novém ÚP zbytkové území agregoval do navazujících stabilizovaných 
ploch, jak je popsáno dále:   
Zpracovatel nového ÚP upřesnil rozsah stavebně využitého území na pozemcích parc. č. 
992/2, 993/3, 1002/2, 1002/3, 1002/4, 1011, 1047/3, 1047/4 k. ú. Řečkovice a dalších 
navazujících pozemcích směrem k ulici Novoměstská, využitých pro komunikace, parkoviště, 
a vymezil na nich namísto nestavební plochy městské zeleně stabilizovanou plochu E (Je věcí 
obsahu u námitky č.1). 
Na pozemcích parc.č. 992/1, 993/1, 993/4, 996/1, 998/1,1000/1, 1001/3, 1004/1 k. ú. 
Řečkovice a dalších navazujících pozemcích směrem k ulici Novoměstská, vymezil namísto 
nestavební plochy městské zeleně zčásti stabilizovanou plochu B/r2 a zčásti stabilizovanou 
plochu B/v5. Obecně dle Metodiky zpracovatel v Návrhu ÚP nevymezoval samostatné plochy 
s výměrou pod 0,5 ha. Po zpřesnění vlastnických vztahů  je rozsah volně přístupných pozemků 
v majetku smB cca 0,15 ha, což je pro samostatnou plochu zeleně podměrečné. Proto 
zbývající část z původní plochy ZO agregoval do stabilizované stavební plochy bydlení, volné 
sídlištní struktury zástavby "v" , pro kterou jsou volně přístupná veřejná prostranství 
charakteristickým znakem. 
Plochy městské zeleně mají být volně přístupné všem bez omezení, proto by měly být 
vymezeny v území, které takové využití umožní. Část soukromých pozemků, navazující na RD 
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v ulici Kuřimská je dnes oplocena, užívána jako zahrádky. Až městské pozemky parc. č. 
1071/1, 1070/1 k. ú. Řečkovice a další, jsou volně přístupné. Disponibilní část území pro 
takové využití má cca pouze 0,15 ha.  
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením využití rozvojové lokality C-10 a je 
požadováno vymezit vše jako komerční vybavenost. 
V rozvojové lokalitě C-10 nejsou dořešeny všechny souvislosti. Část ploch byla stabilizována, 
pro dořešení dopravní obsluhy byla vymezena část koridoru podél ulice Ostravské pro 
případné rozšíření komunikace a rozvojová plocha je určená pro dořešení vazeb na novou 
železniční zastávku a přeložku tramvaje a případné dořešení parkovacího objektu. 
V souvislosti s úpravou rozsahu ploch byla u plochy komerční vybavenosti W navržena vyšší 
intenzita zástavby oproti stávajícímu stavu. 









MMB/0270022/2020  MMB/0270022/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270022/2020 
 
Námitka č.1 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je vysloven nesouhlas s návrhem územního plánu v souvislosti s vymezením 
ploch dopravní infrastruktury D v oblasti lokality Ráječek pro řešení výhledové dopravní 
infrastruktury, je požadováno ponechání koridoru dopravy podle současného územního plánu 
je vysloven nesouhlas s likvidací fungující farmy. 
Trasy výhledových dopravních staveb (přeložek silnic I. třídy - sil. I/41 Bratislavská radiála a 
I/42 – Velký městský okruh) byly takto prověřeny v souvislosti s řešením nadřazené 
komunikační sítě města Brna nezávisle na realizaci nového nádraží v poloze u Řeky.  
Dostředné vedení Bratislavské radiály směrem k ulici Dornych se ukázalo jako nevhodné a 
není dále sledováno. Současně je předpokládané umístění mimoúrovňové křižovatky s ulicí 
Černovickou s ohledem na okolní zástavbu problematické a nemožné hlukově odclonit. 
V lokalitě Ráječek je dle Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje předpokládáno využití 
území pro případný rozliv a umístění skladebných prvků územního systému ekologické 
stability území (ÚSES), ale současně dle kapitoly H.4 (čl. 435) i stanoven úkol pro územní 
plánování na území jedné obce vymezit a zpřesnit vedení přeložek sil. I/41 a I/42. 
S ohledem k výše uvedenému je od roku 2013 prověřována úprava vedení VMO v souběhu 
se stávající železniční tratí, která by měla být výhledově snesena s možností umístění křížení 
komunikací v lokalitě Ráječek. Rovněž byla prověřena možná koexistence vedení tras 
dopravní infrastruktury ve vztahu k rozlivům a prvkům ÚSES. 
Ve věci zemědělsky využívané půdy uvádíme, že ani v současném územním plánu není 
zemědělské obhospodařování sledováno jako cílové využití.  
V předmětném území je část území ve vlastnictví statutárního města Brna, pro které je 
realizace VMO prioritou.  
V současné době nelze předjímat konkrétní způsob a rozsah dotčení stávajících staveb 
v území, který bude možné stanovit až na základě zpracování projektové dokumentace křížení 
komunikací. Na základě výše uvedeného bude možné vyhodnotit možnost rozsahu zachování 
stávajících objektů a provozovaných činností, případně navrhnout majetkoprávní dispozice. 
Z výše uvedených důvodů nelze námitce vyhovět. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 1427/11 k. ú. Maloměřice v nároží ulice Dolnopolní a Baarovo nábřeží je 
jako celek podměrečný, nedosahuje minimální výměry 0,2 ha pro vymezení samostatné plochy 
s rozdílným způsobem využití, viz kapitola 5.7.1 textové části Odůvodnění.  
Dle platného ÚPmB je pozemek zčásti stabilizovanou plochou městské zeleně, zčásti 
návrhovou plochou smíšenou, slouží jako ozeleněné veřejné prostranství. Nový ÚP jej 
stabilizuje a zahrnuje do stabilizované plochy bydlení, čímž další využívání pozemku pro 
veřejné prostranství není znemožněno. Toto prostranství se zelení je však z pohledu MČ 
významné, a proto bude v rozsahu stávající plochy zeleně z platného ÚPmB zahrnuto do 
navazující plochy veřejného prostranství. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Severní část stabilizované funkční plochy pro bydlení B/v3 nelze přesunout do výškové úrovně 
2 s charakterem "r" rezidenční nízkopodlažní (tj. navrhované využití B/r2) a to z několika 
důvodů. 
Charakter zástavby "r" je definován urbánní strukturou, která zahrnuje strukturu tzv. 
zahradního města (rodinné domy, vily a bytové domy malého měřítka ve vlastních zahradách), 
strukturu řadových a atriových rodinných domů, vesnickou strukturu rodinných domů s objekty 
v zahradách a jejich kombinace. V předmětné lokalitě je však zástavba zcela chaotická, každý 
objekt je jiný a rozhodně dané území není zahradním městem. Naopak předmětné území je 
řešeno chaoticky a pravidelnost v něm není - odpovídá tedy charakteru zástavby "v" 
(požadavek pro charakter zástavby "r" nesplněn) 
Výšková úroveň 2 (3 až 10 metrů) – v lokalitě se nacházejí v podstatě až na jednu výjimku 
objekty o třech až čtyřech nadzemních podlažích, což opět odpovídá výškové úrovni 3 (6 až 
16 metrů). Naopak výšková úroveň 2 je charakteristická zejména pro rezidenční nízkopodlažní 
zástavbu (požadavek na výškovou úroveň 2 nesplněn). 









MMB/0270027/2020  MMB/0270027/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270027/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pozemek parc. č. 1427/11 k. ú. Maloměřice v nároží ulice Dolnopolní a Baarovo nábřeží je 
jako celek podměrečný, nedosahuje minimální výměry 0,2 ha pro vymezení samostatné plochy 
s rozdílným způsobem využití, viz kapitola 5.7.1 textové části Odůvodnění.  
Dle platného ÚPmB je pozemek zčásti stabilizovanou plochou městské zeleně, zčásti 
návrhovou plochou smíšenou, slouží jako ozeleněné veřejné prostranství. Nový ÚP jej 
stabilizuje a zahrnuje do stabilizované plochy bydlení, čímž další využívání pozemku pro 
veřejné prostranství není znemožněno. Toto prostranství se zelení je však z pohledu MČ 
významné, a proto bude v rozsahu stávající plochy zeleně z platného ÚPmB zahrnuto do 
navazující plochy veřejného prostranství. 













MMB/0270028/2020  MMB/0270028/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270028/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Jedná se o souhlasnou námitku ve prospěch ÚPmB v lokalitě Or-1 Při ulici Drozdí, přesto 
podatel vyjádřil obavy z případných námitek a připomínek, které by mohly zapříčinit změnu 
textové či grafické části ÚPmB ve vazbě na rozvojovou lokalitu Or-1. Jedná se o podání 
směřující k zabránění jakémukoliv rozvoji lokality, směřující k nemožnosti umisťovat domy do 
druhých řad, směřující k umístění zařízení sociálních služeb do lokality Or-1 a další možné 
zásahy do znění ÚPmB vzhledem k obecným regulativům výstavby.   
V lokalitě Or-1 Při ulici Drozdí byla zpracována územní studie, která byla převzata pro 
zpracování upraveného návrhu pro 2. veřejné projednání. Zpracovatel nového ÚPmB upravil 
v míře podrobnosti nového ÚPmB, jeho metodiky pro vymezování ploch a se zohledněním 
svého odborného názoru Návrh nového ÚPmB tak, aby vytvářel v území podmínky pro 
realizaci řešení podrobněji prověřeného v ÚS. ÚS mimo jiné prověřila reálný rozsah 
zastavitelných ploch bydlení v jižní části lokality, směrem ke krajinné zeleni v hranici k. ú. 
Jehnice a k. ú. Ořešín v závislosti na možnostech dopravní obsluhy z komunikace Pluháčkova 
a Drozdí. Rozsah návrhových ploch dle platného ÚPmB redukován nebude a bude v návrhu 
ÚP v této lokalitě zachován.  
V textové části Návrhu ÚPmB, v kapitole 6.4.1.1 SPECIFIKACE STRUKTURY ZÁSTAVBY 
byla pro rezidenční nízkopodlažní zástavbu - r stanovena pravidla pro uspořádání zástavby, 
které mimo jiné umožňují zástavbu v tzv. druhé řadě pouze v případě přímého dopravního 
napojení na veřejnou komunikaci. Po veřejném projednání bylo textové znění výše uvedeného 
upraveno do obecnější formulace, že zástavba uvnitř struktury stavebně založeného, resp. 
vytvořeného území je možná pouze v případě přímého veřejně přístupného dopravního 
napojení na veřejnou komunikaci.  
Stavba objektu pro seniory na městském pozemku p.č. 178/4, k.ú. Ořešín, je dlouhodobě 
řešena a v ÚS Drozdí je vymezena plocha V, zajišťující tuto vybavenost. Hlavní využití ploch 
veřejné vybavenosti je využití pro občanské vybavení veřejného charakteru, mimo jiné pro 
sociální péči, z toho důvodu není nutná změna na plochu komerční vybavenosti.  
Územní plán je závazný pro vydávání územních rozhodnutí, tedy nelze vydat územní 
rozhodnutí v rozporu s územním plánem, ale zároveň územní plán nesmí obsahovat 
podrobnosti náležející regulačnímu plánu nebo územnímu rozhodnutí.  
 











MMB/0270029/2020  MMB/0270029/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270029/2020 
 
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. 
 
 





































MMB/0270030/2020  MMB/0270030/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270030/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Ve stávajícím platném ÚPmB je vymezena návrhová plocha, které je těšně pod hranicí 
zobrazitelnosti samostatné funkční plocha v novém ÚP (pod 0,2 ha) i ve smyslu OZV, viz kap. 
5.7.1. textové části Odůvodnění. Proto je původní návrhová plocha BO zahrnuta v návrhu 
nového ÚP do stabilizované plochy bydlení. Možnost stavebního využití se pro dané území 
nemění, vyplývá z významu a povahy "stabilizované plochy", v rámci které je možno provádět 
dostavbu dle stanovených parametrů prostorové specifikace, zde B/r1, obdobně jako v 
okolních plochách bydlení. Pro obsluhu bude sloužit stávající komunikace na pozemku parc. 
č. 56/44 k. ú. Útěchov, který je vymezen jako plocha veřejných prostranství, a to v kontinuitě s 
platným ÚPmB a ve stejném rozsahu.  
Pro stavební využití namítaných pozemků není nutné vymezovat návrhovou funkční plochu.. 
Obdobně dochází k agregaci návrhové plochy z platného ÚPmB do stabilizované plochy v 
novém ÚP na východní straně pozemku parc. č. 56/44 k. ú. Útěchov. Možnost doplnění  
zástavby bydlení charakteru "r1" na dosud nezastavěných pozemcích ve stabilizované ploše 
tím není omezena. Zastavitelnost jednotlivých pozemků ve stabilizované ploše dle požadavků 
prováděcích vyhlášek stavebního zákona je předmětem prověření až při územním řízení.  





MMB/0270032/2020  MMB/0270032/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270032/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven dotaz, jakým způsobem bude zajištěna dopravní obsluha pozemků 
p.č. 2019 a 2020 v k.ú. Bystrc v případě realizace X/43, kdy v současné době je pro příjezd 
užívána stávající panelová cesta kolem potoka Vrbovec, a zda bude náhradní řešení 
realizováno v dostatečném předstihu. 
Původní vyhodnocení z r. 2020:  
„Požadavek je nad podrobnost řešení územního plánu. Obecně pokud jsou zajištěny přístupy 
k nemovitostem v současném stavu, je v rámci podrobnější dokumentace konkrétního záměru 
řešena přeložka těchto komunikací, případně náhradní řešení. Tedy bez obsluhy pozemky 
nebudou.“ 
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. 
 



















































































MMB/0270033/2020  MMB/0270033/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270033/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Žádáte v rozvojové lokalitě U-4 v ploše smíšené obytné C/r2 podél ulice Adamovské snížení 
výškové úrovně na hladinu 1 (3-7m). 
Vzhledem k výškové úrovni všech okolních ploch (bydlení, sport) v hladině 1 bude i předmětná 
plocha smíšená obytná vymezena jako C/r1. 





MMB/0270039/2020  MMB/0270039/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270039/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Lokalita BI-2 je v rozsahu návrhových ploch bydlení B a sportu S, včetně vedení trasy nového 
dopravního propojení od ulice Sladovnická do ulice Rolencova s napojením prodlouženou ulicí 
Jubilejní převzata z platného ÚPmB. V Návrhu nového ÚP tak nedochází k zásadní změně ve 
využití území oproti dnes platnému stavu. Zachovány jsou i navazující plochy zeleně jižně ulice 
Jubilejní; plochy krajinné zeleně KV dle ÚPmB jsou do nového ÚP převzaty jako plochy zeleně 
městské Z.  
O stavebním využití území určeného pro rozvoj a  jeho dopravní obsluze je rozhodnuto na 
úrovni územně plánovací dokumentace již dnes. Rozvoj lokality BI-2 byl předmětem 
projednání už v Konceptu nového ÚP, ze kterého Návrh nového ÚP vychází. 





MMB/0270041/2020  MMB/0270041/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270041/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadována změna severní části plochy lehkého průmyslu E/v2 při ul. Podzimní 
v k.ú. Maloměřice na plochy bydlení tak, jak je nyní uvedena ve stávajícím platném ÚPmB. 
Jedná se o stabilizované území bydlení s řadovými rodinnými dvojdomy při jižní straně ul. 
Podzimní, které jsou již ve stávajícím ÚPmB zařazeny do plochy všeobecného bydlení BO. Na 
základě výše uvedeného se pořizovatel ztotožňuje s požadavkem námitky a dává pokyn na 
převedení severní části plochy E/v2 do plochy bydlení B. 





















MMB/0270042/2020  MMB/0270042/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270042/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V této lokalitě je vymezena veřejně prospěšná stavba Vy/H/0026, retenční prostor a liniové 
protipovodňové opatření (výkres koncepce protipovodňové ochrany).  Z toho vyplývá, že práva 
k pozemkům a stavbám bude možné vyvlastnit v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb. 
(stavební zákon). Požadavek na protipovodňovou ochranu vychází z nadřazené územně 
plánovací dokumentace ZÚR JMK, které ukládají řešit na správním území města Brna systém 
preventivních protipovodňových opatření na hlavních tocích Svitava, Svratka, Leskava a 
vytvořit územní podmínky pro jejich realizaci. Podkladem pro komplexní řešení byly dostupné 
relevantní podklady (viz textová část odůvodnění), především došlo k upřesnění na základě 
studie "Přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských 
toků" (zpracovatel: Aquatis, a.s.; objednatel: Povodí Moravy, sp.; 2015). 
V případě možné újmy vlastníka je nutné postupovat dle § 102 stavebního zákona, náhrady 
za změnu v území. 
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MMB/0270043/2020  MMB/0270043/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270043/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na zachování stávajícího parkoviště před poliklinikou 
Viniční. 
V rámci návrhu je území součástí plochy dopravní infrastruktury D/v2, která umožňuje jak 
zachování, tak i případnou možnost navýšení parkovacích kapacit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas se záměrem prodloužení tramvaje Zi/32 do ploch 
parkoviště. 
V souvislosti s návrhem prodloužení tramvaje na Vinohrady není ukončení před Poliklinikou 
Viniční již sledováno, a tedy území nebude tímto záměrem dotčeno. 
Plochy dopravní infrastruktury zůstanou vymezeny shodně, pouze bez záměru Zi/32.  
 















































































































































































MMB/0270045/2020  MMB/0270045/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270045/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Funkční plocha V/k6 v rozvojové lokalitě Tr-2 "Nová čtvrť Trnitá" bude na základě pořizované 
ÚS Jižní čtvrť převedena do funkční plochy smíšené obytné C. Zpracovateli bude dán pokyn 
na propsání této studie do návrhu nového ÚP. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V podání je vysloven nesouhlas s plochou O, resp. Vy/O/0327. 
Jedním z úkolů územního plánování je dle § 19 stavebního zákona stanovovat urbanistické, 
architektonické a estetické požadavky na využívání a prostorové uspořádání území a na jeho 
změny, zejména na umístění, uspořádání a řešení staveb a veřejných prostranství. 
Základem dlouhodobě historicky utvářené i nově navržené struktury města je kostra veřejných 
prostranství. Ucelená soustava veřejných prostranství je nedílnou součástí urbanistických 
struktur ve městě, zajišťuje prostupnost města. Veřejné prostranství rovněž slouží k 
vymezování významných pěších tras a napojení území.  
Plochy veřejných prostranství pro vedení komunikační sítě v Lokalitě Tr-2 jsou navrženy v 
kontinuitě s platným ÚPmB a jsou v území sledovány dlouhodobě.  
Pro plochu veřejných prostranství propojující ulice Trnitá - Uhelná byly využity pozemky ve 
vlastnictví statutárního města Brna (SMB). V návaznosti na pozemky SMB je pak plocha 
veřejných prostranství vymezeny na soukromých pozemcích.   
Dle kap. 6.4.1.1 závazné textové části Návrhu nového ÚPmB je maximální přípustná délka 
strany nově vytvářeného bloku je 200 m. Pokud by nebyly vymezeny plochy veřejných 
prostranství,  měly by nově utvářené bloky délku větší než 200 m.  
S tím je také spojena možnost vyvlastnění Vy/0/0327 pro dopravní  a technickou infrastrukturu. 
Předmětné plochy veřejných prostranství s možností uplatnění vyvlastnění jsou součástí i 
územní studie Jižní čtvrť (KAM, p.o., 2020).  Zásah do vlastnického práva vymezením 
veřejného prostranství s možností jejich vyvlastnění je činěn v nezbytně nutném rozsahu, je 
přiměřený a vzhledem k parcelaci území nediskriminační. Naopak možnost napojení plochy, 
ve které se nacházejí pozemky ve vlastnictví námitkáře na veřejné prostranství, jehož součástí 
bude infrastrukturní síť (komunikace a inženýrské sítě), bude pro pozemky přínosem. 
Vymezení možnosti vyvlastnění Vy/0/0327 je v souladu s § 170 stavebního zákona, neboť se 
jedná o veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Vzhledem k tomu, že plocha V/k6 bude 
převedena (dle námitky č.1) do plochy obytné smíšené nebude pro tuto plochu zřizováno 
předkupní právo.  
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 
vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost 
zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití.“ 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s aktuálním vymezením předmětné rozvojové lokality (SB-2), tak jak 
je vymezena v aktuálním návrhu ÚPmB. Podatel požaduje do této rozvojové lokality zahrnout 
také ze západu sousedící plochu C/k4 (vymezena ulicemi Václavská, Křížová, Mendlovo nám. 
a Ypsilantiho).  
Dle odborného posouzení zpracovatele výše vymezená plocha nezahrnutá do rozvojové 
lokality vykazuje všechny atributy plochy stabilizované. Vzhledem k tomu, že je tato plocha 
v návrhu ÚPmB od předmětné rozvojové lokality fyzicky oddělena plánovanou prolukou 
(protažení ul. Ypsilantiho), tak zpracovatel nepovažoval za nutné, tuto plochu také zahrnovat 
do předmětné rozvojové lokality.   
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí u předmětných pozemků (nebo jejich části) s vymezením stabilizovaných 
ploch. Podatel požaduje předmětné pozemky vymezit jako plochy návrhové.   
Dle návrhu ÚPmB jsou stabilizované plochy části zastavěného území města, kde územním 
plánem stanovené využití území vyjadřuje jeho dosavadní charakter a zpravidla jej potvrzuje, 
nebo na něj bezprostředně navazuje. Jedná se o území, ve kterých se stávající účel využití 
území nebude významně měnit. Dle odborného posouzení zpracovatele předmětné pozemky 
vykazují všechny atributy plochy stabilizované (nebo jsou přirozenou součástí bloku – funkční 
plochy, u které tyto atributy převažují). 
U stabilizovaných ploch ovšem nejsou stavební úpravy zcela vyloučeny. Návrh ÚPmB 
ve stabilizovaném území, za předpokladu respektování podmínek využití území 
a prostorového uspořádání pro příslušný typ plochy, připouští modernizace, revitalizace, 
přestavby staveb a dostavby, včetně dopravní a technické infrastruktury, veřejných 
prostranství apod., popřípadě též změnu způsobu užívání stavby bez stavebních zásahů nebo 
změnu využití území. Modernizace a revitalizace (popř. i přestavba stavby) může zahrnovat i 
odstranění objektu a jeho nahrazení novým, při zachování podmínek stanovených tímto 
územním plánem.  
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Žádáte zařazení celé plochy smíšené obytné do výškové úrovně 6. V celém okolí Mendelova 
náměstí s dominantou gotického chrámu Nanebevzetí Panny Marie nejsou výškové úrovně 
převyšující hladinu 4. S navyšováním výškové úrovně se vzhledem k blízkosti Městské 
památkové rezervace na Mendelově náměstí neuvažuje. Výšková úroveň do 28 m s možnými 
dominantami do 40 m jsou v předmětné ploše nepřípustné. Možnosti navyšování staveb nad 
maximální výšku hlavní římsy nebo atiky jsou uvedeny v Textové části ÚPmB v bodě 6.4.2 
Specifikace výškové úrovně zástavby. 
Dále rozporujete zařazení některých předmětných ploch do plochy veřejné vybavenosti (V). 
Předmětné plochy, které jsou od rozvojové lokality SB-2 odděleny plánovanou spojnicí 
ul. Hybešova a Mendlova nám., jsou v současnosti převážně součástí areálu Fakultní 
nemocnice u sv. Anny a z toho důvodu jsou v návrhu ÚPmB vymezeny jako součást plochy 
veřejné vybavenosti (V), která je nad celým areálem FN správně vymezena.    
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Námitka č.4, Námitka č.5, Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Průraz Hybešova s plochou veřejného prostranství je sledován již v platném ÚPmB.  Součástí 
průrazu Hybešova je i trasa pro přeložku tramvaje nová Hybešova označená v souhrnném 
výkresu dopravy SB/31. Účelem této dlouhodobě sledované trati je zkrácení a zrychlení 
tramvajové dopravy v relaci Nové sady - Mendlovo náměstí. Zároveň dojde k přeřešení 
přestupního uzlu na Mendlově náměstí dle Koncepce dopravního řešení Mendlova náměstí, 
PK Ossendorf s.r.o., 2017. Z tohoto důvodu je v návrhu nového ÚPmB pro průraz Hybešova 
uplatněna i možnost vyvlastnění Vy/O/0322. Část tohoto průrazu je vymezena na pozemcích 
ve vlastnictví statutárního města Brna a v jeho pokračování přes soukromé pozemky navazuje 
průraz na stávající ulici Hybešova. Proto toto vymezení trasy koridoru je logické.  
Prodloužení ul. Ypsilantiho je rovněž dlouhodobě sledováno již v platném ÚPmB. Dle návrhu 
nového ÚPmB je maximální přípustná délka strany nově vytvářeného bloku 200 m. Délka bloku 
mezi ulicemi Hybešova-Václavská-Křížova-Mendlovo náměstí-"průraz Hybešova" se pohybuje 
mezi cca 260 a 300 m.  Proto je žádoucí dlouhodobě sledovaný prostup územím navazující 
na stávající uliční síť ponechat. Po dořešení majetkoprávních vztahů (prodejem, směnou 
pozemků) pro jiné vymezení polohy prostupu územím je možné veřejné prostranství integrovat 
do plochy smíšené obytné. 
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 
vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost 
zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití.“ 
S ohledem na výše uvedené nelze námitkám vyhovět. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Tu-8 "Karkulínova" s plochou pro veřejnou vybavenost byla vymezena pro 
zázemí hasičů, což však již dle MČ není potřeba. Vzhledem k charakteru předmětné lokality 
se jeví jako vhodné vymezit zde funkční plochu smíšenou obytnou C/r2, která umožňuje jak 
bydlení, tak i služby. V rozvojové lokalitě Tu-8 "Karkulínova" bude dán pokyn na změnu z 
plochy pro veřejnou vybavenost V/v2 na plochu smíšenou obytnou C/r2. 
 
Námitka č.2 
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, své odbornosti prověřil a 
terénních šetření, 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.  
Požadavku podatele nelze vyhovět, neboť není vhodné vymezovat další zastavitelné plochy 
bydlení na úkor volné krajiny/zemědělského půdního fondu s nejcennějšími půdami I. a II. třídy 
ochrany, u kterých se musí dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, prokázat, který veřejný 
zájem převládá nad veřejným zájmem ochrany ZPF, aby mohlo dojít k jejich záboru, zejména 
v případě, kdy dosud nejsou vyčerpány/naplněny ostatní zastavitelné plochy a rozvojové 
lokality v rámci k.ú. Tuřany.  
Na základě uvedeného, s ohledem na povinnost 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 všech variantách 
Konceptu ÚPmB 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 na neprověřenou a nepotvrzenou plochu bydlení a zintenzivňovat tak ještě 
více využití daného území. Předmětná lokalita, jejíž součástí je také pozemek p.č. 3813 k.ú. 
Tuřany, bude prozatím vymezena dle jejího současného využití, a to jako plocha zahrádek "I", 
která nejlépe reflektuje stávající využití. 
Pro úplnost upozorňujeme, že 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.“ 
Nicméně na základě obecných podmínek využití území Návrhu ÚPmB lze lokalitu resp. 
pozemek i nadále využívat stávajícím způsobem včetně legálně umístěných staveb za splnění 
některých podmínek (více viz "závazná textová část", kap. 6.2 Obecné podmínky využití 
území). 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Plocha pro veřejnou vybavenost v rozvojové ploše T-8 "Karkulínova" byla rezervovaná pro 
zázemí hasičů. V současné době je však tento požadavek neaktuální. Charakter lokality však 
spíše odpovídá ploše smíšené obytné C, ve které je možno realizovat i funkci bydlení. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V této rozvojové lokalitě (Be – 6) je veřejně přístupná zeleň plánována dlouhodobě již 
v aktuálně platném územním plánu. Návrhem územního plánu je tak zachována kontinuita 
územního plánování a respektovány cíle územního plánování, zejména ve smyslu § 18 odst. 
4 stavebního zákona, který ukládá ve veřejném zájmu chránit a rozvíjet mj. přírodní hodnoty 
území a krajinu. 
Jiné vymezení a prostorové uspořádání sídelní zeleně vychází z územní studie Červený kopec 
(Pelčák a partner architekti, 2017), která podrobněji prověřila potřeby v území a byla 
podkladem pro zpracování návrhu nového územního plánu v této lokalitě. 
Jedná se tedy o změnu funkční plochy v dotčených částech. Tento stav je výhledový. Před 
realizací zeleně, která může být v dlouhodobém časovém horizontu, je třeba pozemky z pozice 
města majetkově vypořádat. Do té doby se předpokládá využití pozemků v souladu s obecným 
regulativem (viz kap. 6.2 závazné textové části návrhu územního plánu). Pro případné stávající 
stavby (popř. využití území) je stanoveno: "Jestliže účel využití dosavadních staveb a zařízení 
(popř. způsob využití území), umístěných nebo povolených ke dni účinnosti tohoto územního 
plánu, neodpovídá hlavnímu, přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití základní 
plochy, jsou záměry na změny těchto staveb a zařízení (včetně případných úprav dosavadního 
způsobu využití) podmíněně přípustné za podmínky, že nedojde k podstatnému narušení 
stanoveného hlavního nebo přípustného využití." 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s využitím rozvojové lokality vymezené v Návrhu pro veřejné 
projednání 6/2020 Ju-2 pro sport S/a2, požaduje zachování stávajícího stavu. Pozemky v 
rozvojové lokalitě Ju-2  jsou ve vlastnictví statutárního města Brna. Dle platného ÚPmB jsou 
součástí zvláštní plochy pro rekreaci-R, které v návrhu nového ÚPmB odpovídá svými 
regulativy plocha sportu-S. Lokalita Ju-2 je součástí retenčního prostoru a z části je v aktivní 
zóně záplavového území. Využití části lokality v aktivní zóně záplavového území je podmíněno 
realizací protipovodňových opatření. Městská část požaduje využití lokality Ju-2 pro městskou 
zeleň-Z. Vzhledem k výše uvedenému a uplatněným námitkám a připomínkám bude lokalita 
Ju-2 vymezena do plochy městské zeleně-Z. Pozemky však mohou být do doby realizace 
městské zeleně využívány jako doposud pro zahrádky. Pořizovatel dává pokyn vymezit 
rozvojovou lokalitu Ju-2 do ploch městské zeleně-Z vyjma pozemků p.č. 192, 460/3, 460/4 v 
k.ú. Jundrov a modifikovat kartu lokality Ju-2 Veslařská. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemek p.č. 2512/2, k.ú. Jundrov je v návrhu pro veřejné projednání již součástí plochy 
zahrádek. Námitce je vyhověno. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Tato lokalita je výhledově územním plánem určena pro veřejně přístupnou zeleň, tedy 
nestavební využití, což je logické i z hlediska jejího situování u frekventované komunikace v 
ulici Ostravská. Byla tak projednána již ve všech třech variantách konceptu nového územního 
plánu. Do doby její realizace, která může být v dlouhodobém časovém horizontu a kdy se 
předpokládá majetkové vypořádání lze pozemky dočasně užívat stávajícím způsobem a 
v souladu s obecnými podmínkami využití území (viz. kap. 6.2.závazné textové části).  
Dle podmínek využití pro plochy městské zeleně v návrhu územního plánu (kapitola 6.3.3.12 
závazné textové části) a dle kap.5.9.4. textové části odůvodnění je zřejmé, že jsou navrženy 
tak, aby plnily celou řadu funkcí. Primárně se vymezují za účelem zajištění podmínek pro 
poskytování ekosystémových služeb, ale lze odvodit, že mohou plnit i funkci izolační (možné 
odclonění negativních vlivů z ulice Ostravská).   
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s využitím rozvojové lokality vymezené v Návrhu pro veřejné 
projednání 6/2020 Ju-2 pro sport S/a2, požaduje zachování stávajícího stavu nebo vymezení 
plochy zahrádek. Pozemky v rozvojové lokalitě Ju-2  jsou ve vlastnictví statutárního města 
Brna. Dle platného ÚPmB jsou součástí zvláštní plochy pro rekreaci-R, které v návrhu nového 
ÚPmB odpovídá svými regulativy plocha sportu-S. Lokalita Ju-2 je součástí retenčního 
prostoru a z části je v aktivní zóně záplavového území. Využití části lokality v aktivní zóně 
záplavového území je podmíněno realizací protipovodňových opatření. Městská část požaduje 
využití lokality Ju-2 pro městskou zeleň-Z. Vzhledem k výše uvedenému a uplatněným 
námitkám a připomínkám bude lokalita Ju-2 vymezena do plochy městské zeleně-Z. Námitce 
na vymezení lokality do plochy zahrádek nelze vyhovět. Pozemky však mohou být do doby 
realizace městské zeleně využívány jako doposud. Pořizovatel dává pokyn vymezit rozvojovou 
lokalitu Ju-2 do ploch městské zeleně-Z vyjma pozemků p.č. 192, 460/3, 460/4 v k.ú. Jundrov 
a modifikovat kartu lokality Ju-2 Veslařská. 
 
 
 









MMB/0270087/2020  MMB/0270087/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270087/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s využitím rozvojové lokality Ju-2 vymezené pro sport S/a2 v 
návrhu pro veřejné projednání 6/2020 a požaduje zachování stávajícího stavu. Pozemky v 
rozvojové lokalitě Ju-2  jsou ve vlastnictví statutárního města Brna. Dle platného ÚPmB jsou 
součástí zvláštní plochy pro rekreaci-R, které v návrhu nového ÚPmB odpovídá svými 
regulativy plocha sportu-S. Lokalita Ju-2 je součástí retenčního prostoru a z části je v aktivní 
zóně záplavového území. Využití části lokality v aktivní zóně záplavového území je podmíněno 
realizací protipovodňových opatření. Městská část požaduje využití lokality Ju-2 pro městskou 
zeleň-Z. Vzhledem k výše uvedenému a uplatněným námitkám a připomínkám bude lokalita 
Ju-2 vymezena do plochy městské zeleně-Z. Pozemky však mohou být do doby realizace 
městské zeleně využívány jako doposud pro zahrádky. Pořizovatel dává pokyn vymezit 
rozvojovou lokalitu Ju-2 do ploch městské zeleně-Z vyjma pozemků p.č. 192, 460/3, 460/4 v 
k.ú. Jundrov. 







MMB/0270089/2020  MMB/0270089/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270089/2020 
 
Námitka č.1, Námitka č.2, Námitka č.3 

Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V platném ÚPmB je předmětný pozemek 2397/1 v k.ú. Husovice v lokalitě Hu-4 součástí 
návrhové smíšené plochy výroby a služeb-SV. S ohledem na zajištění přiměřené kontinuity ve 
vymezování ploch s rozdílným způsobem využití v územně plánovací dokumentaci je 
přiměřenější pro dané území vymezit místo plochy sportu plochu komerční vybavenosti W. 
Požadavek na zvýšení výškové úrovně na úroveň 3 není s ohledem na výškovou úroveň okolní 
zástavby akceptovatelný. Pozemek je součástí přestavbové plochy a proto je součástí 
rozvojové lokality pod označením  Hu-4. Rozhodují pro jeho využití jsou funkční a prostorové 
regulativy komerční plochy. 
Využití stávajících nemovitostí a jejich přiměřený rozvoj bude nadále umožněn, neboť 
umístěné nebo povolené stávající stavby neodpovídající hlavnímu, přípustnému nebo 
podmíněně přípustnému využití základní plochy jsou dle kap. 6.2 "Obecné podmínky využití 
území" uvedené v závazné textové části přípustné. Podmíněně přípustné jsou i za splnění 
stanovených podmínek záměry na změny těchto staveb. Proto dává pořizovatel pokyn vymezit 
v lokalitě Hu-4 místo plochy sportu plochu komerční vybavenosti a v části retenčního  prostoru 
plochu odpovídající podmínkám využití retenční prostor.  
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MMB/0270102/2020  MMB/0270102/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270102/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadujete v rozvojové lokalitě Hu-1 v ploše smíšené obytné podél ulice Provazníkova zvýšení 
výškové úrovně z v3 na k6. Rozvojová lokalita Hu-1 podél ulice Provazníkova je zařazena 
do výškové úrovně 3 (6-16 m). Terénní snížení parcel, které v námitce uvádíte, lze upravit 
typem stavby nebo úpravou vlastního terénu, není důvodem k navýšení do požadované 
úrovně 6. Námitce bude částečně vyhověno tak, že plocha smíšená obytná bude navržena 
ve výškové úrovni 5 (12-28 m). Výšková úroveň 5 umožňuje lokální dominantu (např. nároží) 
do výšky 40 m. Plocha smíšená obytná bude v Návrhu ÚPmB vymezena jako C/k5. 
Pro výškovou úroveň 6 byly v Brně vybrány lokality Jižní čtvrť a části rozvojové lokality 
Nová Zbrojovka a Motorárna, plocha podél ul. Provazníkova už pod ně nespadá. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadujete v rozvojové lokalitě Hu-1 v ploše smíšené obytné podél ulice Provazníkova změnu 
struktury zástavby ze struktury volné (v) na strukturu kompaktní (k). Vaší námitce se vyhovuje 
a plocha smíšená obytná bude v Návrhu ÚPmB vymezena jako C/k5. 
 
Námitka č. 3 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadujete porovnání možností využití ploch C a V a W. Uvádíte, že záměrem využití území 
je polyfunkční objekt s bydlením, službami včetně sociálních služeb (domov pro seniory), 
maloobchod, kanceláře. Bydlení by bylo převažující náplní. 
Pro uváděné využití plochy je navržená plocha smíšená C obytná nejvhodnější. Umožňuje 
umístění funkce bydlení, občanského vybavení stejného jako v plochách V a W, staveb pro 
maloobchod s prodejní plochou do 1500 m2, služeb a nerušící výroby a sportu. Poměr 
jednotlivých funkcí v ploše je pouze dle úvahy investora. 
V plochách komerční vybavenosti W je bydlení možné umístit pouze podmíněně. 
V plochách veřejné vybavenosti V lze umístit bydlení pouze sloužící záměrům hlavního využití, 
tedy např. služební byty. 
Zvolená plocha smíšená obytná C je pro uvedené záměry v území nejvhodnější. Zajišťuje 
nejširší paletu jmenovaných funkcí plánovaného polyfunkčního domu včetně hlavního využití 
- bydlení. 











MMB/0270108/2020  MMB/0270108/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270108/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s návrhovou plochou veřejného prostranství situovanou v pokračování 
stávající ulice Slepé směrem k ulici Francouzské.  
Vybudování propojení ulic Slepá a Francouzská je dlouhodobě sledovaným záměrem. Veřejná 
prostranství vytvářejí dostupnou a prostupnou síť ulic, náměstí, parků a dalších veřejně 
přístupných ploch odpovídajících struktuře a intenzitě využití území. Slouží rovněž 
k vymezování významných pěších tras a napojení území. Proto také všechny varianty 
Konceptu ÚP toto veřejné prostranství vymezovaly. 
V rámci prostupnosti území je žádoucí vymezení koridoru veřejných prostranství. Je otázkou 
podrobnějšího technického prověření a organizace dopravy v území, jaké bude mít toto 
propojení parametry a zda bude umožněn průjezd. To je však nad podrobnost řešení 
územního plánu. 
Z územního hlediska nelze požadavku vyhovět. 







MMB/0270109/2020  MMB/0270109/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270109/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel vyhodnotil že v předmětné lokalitě lze dle charakteru území vymezit výškovou 
úroveň 3 (výsledek bude B/v3 při ulici Antonína Procházky). 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemek p.č. 2077, k.ú. Pisárky o výměře cca 290 m2 je dle platného ÚPmB součástí 
stabilizované plochy s objekty pro individuální rekreaci. Z důvodů zvoleného měřítka výkresů 
a podrobnosti Územního plánu byla stanovena minimální velikost plochy s rozdílným 
způsobem využití (RZV) na 0,5 ha (5 000 m2). Takto zvolená velikost ploch RZV vychází z 
principu koncepce a měřítka výkresů, kde kresba nemůže zachycovat nepřiměřený detail. 
Pokud existují pozemky stejného účelu využití, ale tvoří plochu podměrečnou, tj menší než 0,5 
ha, jsou zpravidla agregovány do jiných ploch RZV s jiným využitím. Z tohoto důvodu tedy není 
možné plochu bydlení o velikosti cca 670 m2 v Návrhu ÚPmB vymezit. Návrh nového ÚPmB 
současně stanovuje obecný regulativ na využití území: Jestliže účel využití dosavadních 
staveb a zařízení (popř. způsob využití území), umístěných nebo povolených ke dni účinnosti 
tohoto územního plánu, neodpovídá hlavnímu, přípustnému nebo podmíněně přípustnému 
využití základní plochy, jsou záměry na změny těchto staveb a zařízení (včetně případných 
úprav dosavadního způsobu využití) podmíněně přípustné za podmínky, že nedojde k 
podstatnému narušení stanoveného hlavního nebo přípustného využití. 
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MMB/0270110/2020  MMB/0270110/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270110/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel vyhodnotil výškovou úroveň 3 (6 až 16 metrů) pro blok budov mezi ulicemi 
Merhautova, Alešova, Krkoškova a Hansmannova jako vhodnou, všechny domy splňují tuto 
úroveň. Výška se měří po římsu objektu. Nadto lze dle charakteru území ve stabilizované ploše 
umístit objekty až o 2 metry vyšší nad stanovenou horní mez. Nad stanovenou horní hranici 
lze dle charakteru území umístit sklonitou střechou o maximálním sklonu 45 stupňů a 
maximální výšce hřebene 7 metru nebo jedno odstoupené podlaží o 2 metry od fasády objektu 
a maximální výšce 3,5 metru. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Předmětná stabilizovaná plocha B/k4 při ulici Podnásepní a Stavební je v kontaktu s rozsáhlou 
rozvojovou lokalitou Tr-3. Pro přestavbovou oblast kolem ulice Špitálka byl pořízena územní 
studie Špitálka, KAM Brno zpracovává  podklad pro úpravu trasy brněnské třídy (původně nová 
městská třída). Oba podklady prověřily optimální funkční využití v území, organizaci dopravní 
obsluhy Zpracovatel nového ÚP na základě aktuálních zpracovaných plánovacích podkladů 
prověřil v rámci vyhodnocení námitky požadovanou úpravu plochy B na plochu C s výsledkem, 
že plocha B odpovídá stavu využití stabilizovaného území. Plocha B umožňuje širší využití, 
než jen pro bydlení (viz regulativ plochy B) , proto má vlastník možnost variabilnějšího využití 
své nemovitosti (jak požaduje). Tím je vyhověno částečně.   
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Výšková úroveň 2 pro stabilizovanou plochu pro bydlení B/r2 mezi ulicemi Životského, 
Táborská, Porhajmova a Jeronýmova je stanovena na základě převažujícího charakteru 
zástavby daného bloku budov, který odpovídá právě výškové úrovni 2, což dále koresponduje 
s charakterem celého přilehlého území s plochami pro bydlení. Ve stabilizovaných plochách 
lze umístit objekty v závislosti na charakteru území až o dva metry vyšší a v případě této 
lokality lze umístit buď sklonitou střechu o maximálním sklonu 45 stupňů a výšce krovu 
maximálně 7 metru NEBO další jedno o 2 metry od fasády umístěné podlaží o maximální výšce 
3,5 metru. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Výšková úroveň 3 pro stabilizované plochy pro bydlení B/v3 mezi ulicemi Slatinská a Došlíkova 
je stanovena na základě převažujícího charakteru zástavby daného bloku budov, který 
odpovídá právě výškové úrovni 3, což dále koresponduje s charakterem celého přilehlého 
území s plochami pro bydlení. Ve stabilizovaných plochách lze umístit objekty v závislosti na 
charakteru území až o dva metry vyšší a v případě této lokality lze umístit buď sklonitou střechu 
o maximálním sklonu 45 stupňů a výšce krovu maximálně 7 metru NEBO další jedno o 2 metry 
od fasády umístěné podlaží o maximální výšce 3,5 metru. 
 



MMB/0270110/2020  MMB/0270110/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s návrhem záměru HH/3 v rozvojové lokalitě HH-8 a je 
požadováno vyhnutí stávající stavbě na pozemku p.č. 484 v k.ú. Horní Heršpice. 
Koridor záměru HH/3 je dlouhodobě sledovaný záměr, který je ve shodném rozsahu vymezen 
již v současném územním plánu a navazuje na předpokládané řešení přeložek silnic I. třidy, 
které jsou prioritními dopravními stavbami celoměstského významu ve veřejném zájmu, jejichž 
existence má přímý vliv na složky udržitelného rozvoje území.  
Z územního hlediska nedochází ke změně sledovaného řešení a z tohoto důvodu nelze 
požadavku vyhovět. 
To, zda je možné objekt případně zachovat, lze potvrdit až v rámci projektové dokumentace, 
kdy již budou známy parametry komunikace a konkrétní dotčení pozemků. 
 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno pozemek v ploše sportu S/a2 v lokalitě HH-8 vymezit do plochy 
W/a3. Cca 1/2 pozemků plochy S/a2 i pod budovou námitkáře je ve vlastnictví statutárního 
města Brna. Zbývající ve vlastnictví třetích osob, kteří o jiné vymezení plochy nepožádali. Již 
v platném ÚPmB se jedná o dlouhodobě sledovanou zvláštní plochu pro rekreaci, které z 
hlediska vymezování ploch s rozdílným způsobem využití v Návrhu nového ÚPmB odpovídá 
plocha sportu-S. Plocha sportu neomezuje zachování stávajícího způsobu využití nemovitosti. 
Obecné podmínky využití území v kapitole 6.2 závazné textové části Návrhu ÚPmB to 
umožňují. S ohledem na výše uvedené nelze námitce vyhovět.   
 



















































































































MMB/0270112/2020  MMB/0270112/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270112/2020 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita I-2, resp. plocha W/a3 zahrnuje také pozemky stávajících rodinných domů, 
které jsou v současném územním plánu klasifikovány jako stabilizovaná plocha bydlení 
s podrobnějším funkčním typem všeobecné bydlení (BO). Podatel požaduje v rozvojové 
lokalitě I-2 vymezení plochy bydlení (B) v případné kombinaci s plochou smíšeně obytnou (C) 
namísto plochy komerční vybavenosti (W). Na základě vícečetných podání k ploše komerční 
vybavenosti (W) v rámci rozvojové lokality I-2 bylo řešení rozvojové lokality přezkoumáno a 
upraveno tak, že z důvodu již existujících staveb v předmětné ploše byla plocha komerční 
vybavenosti zmenšena ve prospěch plochy smíšené obytné (C/r2) přibližně v rozsahu ploch 
bydlení dle stávajícího územního plánu. Vymezení plochy bydlení není s ohledem na 
externality z dopravy vhodné. Taktéž byl upraven rozsah území, ve kterém je stanovena 
podmínka zpracování územní studie ÚS-04 pro rozhodování v území, kdy plocha C je z toho 
území vyňata. Vymezení zbytkové plochy komerční vybavenosti je s ohledem na výhodnou 
dopravní polohu vhodné zachovat.  
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Ivanovic mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty I. 
Konceptu ÚPmB s upřesněním řešení severní části lokality I-2 - plochu E řešit jako územní 
rezervu pro ostatní plochy – lehká výroba s územní rezervou dopravního napojení na ulici 
Černohorskou až na hranici města. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro 
vypracování Návrhu ÚPmB a severní část rozvojová lokalita I-2 z Konceptu ÚPmB je 
převedena do územní rezervy E-2. 
Na základě uvedeného je tak v Návrhu ÚPmB vymezena plocha územní rezervy E-2 s 
podmínkou prověření potřeby rozšíření návrhových ploch lehké výroby v lokalitě včetně 
související dopravní infrastruktury, použitelných po využití dosud nevyčerpaných rozsáhlých 
návrhových ploch pro lehkou výrobu a návrhových ploch komerční vybavenosti při ulici 
Hradecká, přičemž dopravní napojení nesmí být řešeno na ulici Černohorskou, aby 
nedocházelo ke kolizi s navazující rezidenční zástavbou. Předmětné požadavky na vymezení 
konkrétních ploch v lokalitě územní rezervy E-2 nelze v této fázi pořizování zohlednit, protože 
aktuálně nedochází k žádné změně funkčního využití daného území. Požadavky je proto 
nutné/možné uplatnit při aktivaci rezervy a ve fázi pořizování změn ÚPmB, které vyplynou 
z prověření nejvhodnějšího funkčního využití dané lokality resp. předmětné územní rezervy E-
2, a budou probíhat klasickým procesem pořizování změn. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce 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).“   
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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. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uveden také mezitímní výrok 
a odůvodnění, tj. vyhodnocení z roku 2020. Námitce nebylo v roce 2020 vyhověno, protože: 
Vymezení plochy pro bydlení B/v3 v rozvojové lokalitě R-3 "Řečkovické kasárny" vychází z II. 
a III. varianty Konceptu připravovaného ÚPmB, která byla upravována na základě Pokynů pro 
vypracování návrhu ÚPmB. Pokyny pro zpracování Návrhu ÚPmB schválilo Zastupitelstvo 
města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. 
 
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB: 
Vymezení plochy pro bydlení B/v3 v rozvojové lokalitě R-3 "Řečkovické kasárny" vycházelo z 
II. a III. varianty Konceptu připravovaného ÚPmB, která byla upravována na základě Pokynů 
pro vypracování návrhu ÚPmB. Pokyny pro zpracování Návrhu ÚPmB schválilo Zastupitelstvo 
města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. 
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 změnu plochy 
změn pro bydlení B/k3 na plochu smíšenou obytnou C/k3 podél budoucí městské třídy a ve 
zbývající části plochy B změnit, v souladu s požadavkem městské části Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora, strukturu a výškovou úroveň zástavby z B/k3 na B/r2. Návrh územního plánu 
takto bude upraven.  
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uveden také mezitímní 
pracovní výrok a odůvodnění, tj. vyhodnocení z r. 2020. Námitce nebylo v roce 2020 
vyhověno, protože: Navržené výškové hladiny odpovídají významu dané lokality a reagují na 
stávající i budoucí charakter území; v části navazující na stávající plochy bydlení je zvolena 
hladina “2“ a v návaznosti na budoucí vedení tramvajové trati pak výšková hladina „3“.   
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB:     
K obdobnému obsahu námitky (snížení intenzity a výškové úrovně zástavby z 3 na 2 v lokalitě 
R-3 ) při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 uplatnil určený zastupitel RNDr. Filip 
Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona 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 zájmů městské části Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora. Na základě tohoto podnětu došlo k úpravě návrhu řešení pro 2.opakované 
veřejné projednání, kdy u funkční plochy změn pro bydlení B/k3 v rozvojové lokalitě R-3 byla 
snížena výšková úroveň  na "2" a došlo ke změně struktury zástavby z B/v3 na B/r2. V 
návaznosti na budoucí vedení tramvajové trati byla ponechána výšková úroveň "3" s úpravou 
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funkčního využití pro funkci smíšenou obytnou, které lépe reflektuje na žádoucí využití území.  
Tímto návrhem řešení se námitce v této části podání vyhovuje v maximálně možném rozsahu.  
Dopravní napojení této lokality není vázáno jen na k.ú. Ivanovice, ale koridory dopravní 
obsluhy území jsou směřovány do všech navazujících městských částí tj. jak do MČ Brno-
Medlánky, tak do MČ Řečkovice a novým dopravním koridorem R/1 svedeny do Svitavské 
radiály.   
Minimální procentuální zastoupení zeleně je povinnou součástí všech funkčních ploch bydlení 
a ploch smíšených obytných, které jsou v daném území nejvíce zastoupeny; tento podíl může 
být upřesněn (zvýšen) v územně plánovacím podkladu - předepsané územní studí ÚS - 05, 
která je podmínkou pro rozhodování v území. Jednou z podmínek pro pořízení ÚS je  
rezidenční charakter území doplnit městskou zelení.  Uvedený požadavek není tedy nezbytné 
řešit na úrovni ploch v ÚPmB.  
Na základě výše uvedeného se tak námitce vyhovuje částečně. 
         
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Tato rozvojová lokalita má za úkol primárně rozvíjet plochy bydlení, smíšené obytné a sport. 
Rozhodování o změnách v území je zde však podmíněno zpracováním územní studie ÚS - 
05, kde dle karty této rozvojové lokality bude řešena sídelní zeleň a veřejná prostranství. Její 
budoucí řešení ve vztahu k plochám zeleně tuto chvíli není žádoucí předjímat. Pro zajištění 
sídelní zeleně je územním plánem stanoveno pro plochy bydlení a smíšené obytné, které v 
této lokalitě převažují, minimální procentuální plošné zastoupení zeleně ve vztahu k pozemku.  
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Stabilizovaná plocha nákupních a zábavních center a zvláštních areálů (X) při ulici Řečkovická 
byla vymezena na základě stávajícího využití plochy v souladu s § 3 odst. 2) písm. a) Vyhlášky 
501/2006 Sb., kdy stávající využití odpovídá takto vymezené ploše. Vymezení plochy 
komerční vybavenosti (W), jak požaduje podatel, není důvodné. Objekt obchodního domu je 
řádně zapsán v katastru nemovitostí. Zkoumání titulu zápisu objektu úřadu územního 
plánování ani příslušnému orgánu k vydání ÚPmB formou opatření obecné povahy nepřísluší. 
Vymezení předmětné plochy X je vzhledem k dobré dopravní dostupnosti při minimalizaci 
střetů vzájemně neslučitelných činností, vhodné (plocha X je oddělena od rezidenční zástavby 
plochou dopravy při umožnění příjezdu mimo tuto rezidenční zástavbu). Z uvedeného se 
pořizovatel ztotožňuje se zpracovatelem návrhu ÚPmB v tom, že předmětná plocha X splňuje 
veškeré podmínky pro její vymezení.  
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Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita I-2, resp. plocha W/a3 zahrnuje také pozemky stávajících rodinných domů, 
které jsou v současném územním plánu klasifikovány jako stabilizovaná plocha bydlení 
s podrobnějším funkčním typem všeobecné bydlení (BO). Podatel požaduje v rozvojové 
lokalitě I-2 vymezení plochy bydlení (B) v případné kombinaci s plochou smíšeně obytnou (C) 
namísto plochy komerční vybavenosti (W). Na základě vícečetných podání k ploše komerční 
vybavenosti (W) v rámci rozvojové lokality I-2 bylo řešení rozvojové lokality přezkoumáno a 
upraveno tak, že z důvodu již existujících staveb v předmětné ploše byla plocha komerční 
vybavenosti zmenšena ve prospěch plochy smíšené obytné (C/r2) přibližně v rozsahu ploch 
bydlení dle stávajícího územního plánu. Vymezení plochy bydlení není s ohledem na 
externality z dopravy vhodné. Taktéž byl upraven rozsah území, ve kterém je stanovena 
podmínka zpracování územní studie ÚS-04 pro rozhodování v území, kdy plocha C je z toho 
území vyňata. Vymezení zbytkové plochy komerční vybavenosti je s ohledem na výhodnou 
dopravní polohu vhodné zachovat.  
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Ivanovic mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty I. 
Konceptu ÚPmB s upřesněním řešení severní části lokality I-2 - plochu E řešit jako územní 
rezervu pro ostatní plochy – lehká výroba s územní rezervou dopravního napojení na ulici 
Černohorskou až na hranici města. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro 
vypracování Návrhu ÚPmB a severní část rozvojová lokalita I-2 z Konceptu ÚPmB je 
převedena do územní rezervy E-2. 
Na základě uvedeného je tak v Návrhu ÚPmB vymezena plocha územní rezervy E-2 s 
podmínkou prověření potřeby rozšíření návrhových ploch lehké výroby v lokalitě včetně 
související dopravní infrastruktury, použitelných po využití dosud nevyčerpaných rozsáhlých 
návrhových ploch pro lehkou výrobu a návrhových ploch komerční vybavenosti při ulici 
Hradecká, přičemž dopravní napojení nesmí být řešeno na ulici Černohorskou, aby 
nedocházelo ke kolizi s navazující rezidenční zástavbou. Předmětné požadavky na vymezení 
konkrétních ploch v lokalitě územní rezervy E-2 nelze v této fázi pořizování zohlednit, protože 
aktuálně nedochází k žádné změně funkčního využití daného území. Požadavky je proto 
nutné/možné uplatnit při aktivaci rezervy a ve fázi pořizování změn ÚPmB, které vyplynou 
z prověření nejvhodnějšího funkčního využití dané lokality resp. předmětné územní rezervy E-
2, a budou probíhat klasickým procesem pořizování změn. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce 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).“   
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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. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uveden také mezitímní výrok 
a odůvodnění, tj. vyhodnocení z roku 2020. Námitce nebylo v roce 2020 vyhověno, protože: 
Vymezení plochy pro bydlení B/v3 v rozvojové lokalitě R-3 "Řečkovické kasárny" vychází z II. 
a III. varianty Konceptu připravovaného ÚPmB, která byla upravována na základě Pokynů pro 
vypracování návrhu ÚPmB. Pokyny pro zpracování Návrhu ÚPmB schválilo Zastupitelstvo 
města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. 
 
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB: 
Vymezení plochy pro bydlení B/v3 v rozvojové lokalitě R-3 "Řečkovické kasárny" vycházelo z 
II. a III. varianty Konceptu připravovaného ÚPmB, která byla upravována na základě Pokynů 
pro vypracování návrhu ÚPmB. Pokyny pro zpracování Návrhu ÚPmB schválilo Zastupitelstvo 
města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. 
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 změnu plochy 
změn pro bydlení B/k3 na plochu smíšenou obytnou C/k3 podél budoucí městské třídy a ve 
zbývající části plochy B změnit, v souladu s požadavkem městské části Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora, strukturu a výškovou úroveň zástavby z B/k3 na B/r2. Návrh územního plánu 
takto bude upraven.  
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uveden také mezitímní 
pracovní výrok a odůvodnění, tj. vyhodnocení z r. 2020. Námitce nebylo v roce 2020 
vyhověno, protože: Navržené výškové hladiny odpovídají významu dané lokality a reagují na 
stávající i budoucí charakter území; v části navazující na stávající plochy bydlení je zvolena 
hladina “2“ a v návaznosti na budoucí vedení tramvajové trati pak výšková hladina „3“.   
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB:     
K obdobnému obsahu námitky (snížení intenzity a výškové úrovně zástavby z 3 na 2 v lokalitě 
R-3 ) při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 uplatnil určený zastupitel RNDr. Filip 
Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona 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 zájmů městské části Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora. Na základě tohoto podnětu došlo k úpravě návrhu řešení pro 2.opakované 
veřejné projednání, kdy u funkční plochy změn pro bydlení B/k3 v rozvojové lokalitě R-3 byla 
snížena výšková úroveň  na "2" a došlo ke změně struktury zástavby z B/v3 na B/r2. V 
návaznosti na budoucí vedení tramvajové trati byla ponechána výšková úroveň "3" s úpravou 
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funkčního využití pro funkci smíšenou obytnou, které lépe reflektuje na žádoucí využití území.  
Tímto návrhem řešení se námitce v této části podání vyhovuje v maximálně možném rozsahu.  
Dopravní napojení této lokality není vázáno jen na k.ú. Ivanovice, ale koridory dopravní 
obsluhy území jsou směřovány do všech navazujících městských částí tj. jak do MČ Brno-
Medlánky, tak do MČ Řečkovice a novým dopravním koridorem R/1 svedeny do Svitavské 
radiály.   
Minimální procentuální zastoupení zeleně je povinnou součástí všech funkčních ploch bydlení 
a ploch smíšených obytných, které jsou v daném území nejvíce zastoupeny; tento podíl může 
být upřesněn (zvýšen) v územně plánovacím podkladu - předepsané územní studí ÚS - 05, 
která je podmínkou pro rozhodování v území. Jednou z podmínek pro pořízení ÚS je  
rezidenční charakter území doplnit městskou zelení.  Uvedený požadavek není tedy nezbytné 
řešit na úrovni ploch v ÚPmB.  
Na základě výše uvedeného se tak námitce vyhovuje částečně. 
         
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Tato rozvojová lokalita má za úkol primárně rozvíjet plochy bydlení, smíšené obytné a sport. 
Rozhodování o změnách v území je zde však podmíněno zpracováním územní studie ÚS - 
05, kde dle karty této rozvojové lokality bude řešena sídelní zeleň a veřejná prostranství. Její 
budoucí řešení ve vztahu k plochám zeleně tuto chvíli není žádoucí předjímat. Pro zajištění 
sídelní zeleně je územním plánem stanoveno pro plochy bydlení a smíšené obytné, které v 
této lokalitě převažují, minimální procentuální plošné zastoupení zeleně ve vztahu k pozemku.  
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Stabilizovaná plocha nákupních a zábavních center a zvláštních areálů (X) při ulici Řečkovická 
byla vymezena na základě stávajícího využití plochy v souladu s § 3 odst. 2) písm. a) Vyhlášky 
501/2006 Sb., kdy stávající využití odpovídá takto vymezené ploše. Vymezení plochy 
komerční vybavenosti (W), jak požaduje podatel, není důvodné. Objekt obchodního domu je 
řádně zapsán v katastru nemovitostí. Zkoumání titulu zápisu objektu úřadu územního 
plánování ani příslušnému orgánu k vydání ÚPmB formou opatření obecné povahy nepřísluší. 
Vymezení předmětné plochy X je vzhledem k dobré dopravní dostupnosti při minimalizaci 
střetů vzájemně neslučitelných činností, vhodné (plocha X je oddělena od rezidenční zástavby 
plochou dopravy při umožnění příjezdu mimo tuto rezidenční zástavbu). Z uvedeného se 
pořizovatel ztotožňuje se zpracovatelem návrhu ÚPmB v tom, že předmětná plocha X splňuje 
veškeré podmínky pro její vymezení.  
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Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita I-2, resp. plocha W/a3 zahrnuje také pozemky stávajících rodinných domů, 
které jsou v současném územním plánu klasifikovány jako stabilizovaná plocha bydlení 
s podrobnějším funkčním typem všeobecné bydlení (BO). Podatel požaduje v rozvojové 
lokalitě I-2 vymezení plochy bydlení (B) v případné kombinaci s plochou smíšeně obytnou (C) 
namísto plochy komerční vybavenosti (W). Na základě vícečetných podání k ploše komerční 
vybavenosti (W) v rámci rozvojové lokality I-2 bylo řešení rozvojové lokality přezkoumáno a 
upraveno tak, že z důvodu již existujících staveb v předmětné ploše byla plocha komerční 
vybavenosti zmenšena ve prospěch plochy smíšené obytné (C/r2) přibližně v rozsahu ploch 
bydlení dle stávajícího územního plánu. Vymezení plochy bydlení není s ohledem na 
externality z dopravy vhodné. Taktéž byl upraven rozsah území, ve kterém je stanovena 
podmínka zpracování územní studie ÚS-04 pro rozhodování v území, kdy plocha C je z toho 
území vyňata. Vymezení zbytkové plochy komerční vybavenosti je s ohledem na výhodnou 
dopravní polohu vhodné zachovat.  
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Ivanovic mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty I. 
Konceptu ÚPmB s upřesněním řešení severní části lokality I-2 - plochu E řešit jako územní 
rezervu pro ostatní plochy – lehká výroba s územní rezervou dopravního napojení na ulici 
Černohorskou až na hranici města. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro 
vypracování Návrhu ÚPmB a severní část rozvojová lokalita I-2 z Konceptu ÚPmB je 
převedena do územní rezervy E-2. 
Na základě uvedeného je tak v Návrhu ÚPmB vymezena plocha územní rezervy E-2 s 
podmínkou prověření potřeby rozšíření návrhových ploch lehké výroby v lokalitě včetně 
související dopravní infrastruktury, použitelných po využití dosud nevyčerpaných rozsáhlých 
návrhových ploch pro lehkou výrobu a návrhových ploch komerční vybavenosti při ulici 
Hradecká, přičemž dopravní napojení nesmí být řešeno na ulici Černohorskou, aby 
nedocházelo ke kolizi s navazující rezidenční zástavbou. Předmětné požadavky na vymezení 
konkrétních ploch v lokalitě územní rezervy E-2 nelze v této fázi pořizování zohlednit, protože 
aktuálně nedochází k žádné změně funkčního využití daného území. Požadavky je proto 
nutné/možné uplatnit při aktivaci rezervy a ve fázi pořizování změn ÚPmB, které vyplynou 
z prověření nejvhodnějšího funkčního využití dané lokality resp. předmětné územní rezervy E-
2, a budou probíhat klasickým procesem pořizování změn. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce 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).“   
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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. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uveden také mezitímní výrok 
a odůvodnění, tj. vyhodnocení z roku 2020. Námitce nebylo v roce 2020 vyhověno, protože: 
Vymezení plochy pro bydlení B/v3 v rozvojové lokalitě R-3 "Řečkovické kasárny" vychází z II. 
a III. varianty Konceptu připravovaného ÚPmB, která byla upravována na základě Pokynů pro 
vypracování návrhu ÚPmB. Pokyny pro zpracování Návrhu ÚPmB schválilo Zastupitelstvo 
města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. 
 
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB: 
Vymezení plochy pro bydlení B/v3 v rozvojové lokalitě R-3 "Řečkovické kasárny" vycházelo z 
II. a III. varianty Konceptu připravovaného ÚPmB, která byla upravována na základě Pokynů 
pro vypracování návrhu ÚPmB. Pokyny pro zpracování Návrhu ÚPmB schválilo Zastupitelstvo 
města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. 
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 změnu plochy 
změn pro bydlení B/k3 na plochu smíšenou obytnou C/k3 podél budoucí městské třídy a ve 
zbývající části plochy B změnit, v souladu s požadavkem městské části Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora, strukturu a výškovou úroveň zástavby z B/k3 na B/r2. Návrh územního plánu 
takto bude upraven.  
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uveden také mezitímní 
pracovní výrok a odůvodnění, tj. vyhodnocení z r. 2020. Námitce nebylo v roce 2020 
vyhověno, protože: Navržené výškové hladiny odpovídají významu dané lokality a reagují na 
stávající i budoucí charakter území; v části navazující na stávající plochy bydlení je zvolena 
hladina “2“ a v návaznosti na budoucí vedení tramvajové trati pak výšková hladina „3“.   
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB:     
K obdobnému obsahu námitky (snížení intenzity a výškové úrovně zástavby z 3 na 2 v lokalitě 
R-3 ) při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 uplatnil určený zastupitel RNDr. Filip 
Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona 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 zájmů městské části Brno-Řečkovice a 
Mokrá Hora. Na základě tohoto podnětu došlo k úpravě návrhu řešení pro 2.opakované 
veřejné projednání, kdy u funkční plochy změn pro bydlení B/k3 v rozvojové lokalitě R-3 byla 
snížena výšková úroveň  na "2" a došlo ke změně struktury zástavby z B/v3 na B/r2. V 
návaznosti na budoucí vedení tramvajové trati byla ponechána výšková úroveň "3" s úpravou 
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funkčního využití pro funkci smíšenou obytnou, které lépe reflektuje na žádoucí využití území.  
Tímto návrhem řešení se námitce v této části podání vyhovuje v maximálně možném rozsahu.  
Dopravní napojení této lokality není vázáno jen na k.ú. Ivanovice, ale koridory dopravní 
obsluhy území jsou směřovány do všech navazujících městských částí tj. jak do MČ Brno-
Medlánky, tak do MČ Řečkovice a novým dopravním koridorem R/1 svedeny do Svitavské 
radiály.   
Minimální procentuální zastoupení zeleně je povinnou součástí všech funkčních ploch bydlení 
a ploch smíšených obytných, které jsou v daném území nejvíce zastoupeny; tento podíl může 
být upřesněn (zvýšen) v územně plánovacím podkladu - předepsané územní studí ÚS - 05, 
která je podmínkou pro rozhodování v území. Jednou z podmínek pro pořízení ÚS je  
rezidenční charakter území doplnit městskou zelení.  Uvedený požadavek není tedy nezbytné 
řešit na úrovni ploch v ÚPmB.  
Na základě výše uvedeného se tak námitce vyhovuje částečně. 
         
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Tato rozvojová lokalita má za úkol primárně rozvíjet plochy bydlení, smíšené obytné a sport. 
Rozhodování o změnách v území je zde však podmíněno zpracováním územní studie ÚS - 
05, kde dle karty této rozvojové lokality bude řešena sídelní zeleň a veřejná prostranství. Její 
budoucí řešení ve vztahu k plochám zeleně tuto chvíli není žádoucí předjímat. Pro zajištění 
sídelní zeleně je územním plánem stanoveno pro plochy bydlení a smíšené obytné, které v 
této lokalitě převažují, minimální procentuální plošné zastoupení zeleně ve vztahu k pozemku.  
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Stabilizovaná plocha nákupních a zábavních center a zvláštních areálů (X) při ulici Řečkovická 
byla vymezena na základě stávajícího využití plochy v souladu s § 3 odst. 2) písm. a) Vyhlášky 
501/2006 Sb., kdy stávající využití odpovídá takto vymezené ploše. Vymezení plochy 
komerční vybavenosti (W), jak požaduje podatel, není důvodné. Objekt obchodního domu je 
řádně zapsán v katastru nemovitostí. Zkoumání titulu zápisu objektu úřadu územního 
plánování ani příslušnému orgánu k vydání ÚPmB formou opatření obecné povahy nepřísluší. 
Vymezení předmětné plochy X je vzhledem k dobré dopravní dostupnosti při minimalizaci 
střetů vzájemně neslučitelných činností, vhodné (plocha X je oddělena od rezidenční zástavby 
plochou dopravy při umožnění příjezdu mimo tuto rezidenční zástavbu). Z uvedeného se 
pořizovatel ztotožňuje se zpracovatelem návrhu ÚPmB v tom, že předmětná plocha X splňuje 
veškeré podmínky pro její vymezení.  
 











MMB/0270116/2020  MMB/0270116/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270116/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Objekt bývalé školy na pozemku p.č. 1, k.ú. Trnitá již od roku 2015 přestal sloužit svému účelu 
– školství. Pro revitalizaci se jeví jako vhodné začlenit jej do plochy smíšené obytné C. Výšková 
hranice 3 je pro daný objekt vhodná, jelikož ve stabilizované ploše lze výšku objektu po římsu 
zvýšit až o 2 metry. A nadto lze umístit jedno odstoupené podlaží od fasády objekty minimálně 
o 2 metry a s maximální výškou 3,5 metru. Tzn. výsledná výška může být až 21,5 m s tím, že 
ve 3. výškové úrovni lze umístit dle charakteru předmětného území lokální dominantu s 
maximální výškou až 25 metrů. 
Jako vhodné se jeví i sjednotit strukturu zástavby podle okolních ploch C. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání předkladatel zmiňuje obavu ze zhoršení kvality prostředí v souvislosti s 
navrženými plochami pro rozvoj v MČ Jehnice a Ořešín. Pořizovatel ÚP v této věci konstatuje, 
že pro každý nově umisťovaný záměr do území platí povinnost dodržení zákonných limitů 
(hluk, prašnost) v oblasti ochrany zdraví a životního prostředí. 
Měření hluku ani vypracování hlukové studie na úrovni zpracování územních plánů není 
prováděno vzhledem k neznalosti realizovaných záměrů v řešených plochách ani konkrétního 
projektového řešení uvažované zástavby v souvislostech. 
Vliv záměru na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci je třeba vyhodnotit v následných správních 
řízení (např. v režimu posuzování vlivů záměru na životní prostředí – EIA, řízení o umístění a 
povolení stavby) předkládaných na příslušné správní úřady, a to ve fázi přípravy a povolování 
stavebních záměrů, kdy jsou již známy jejich konkrétní parametry. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je poukázáno na stávající „kritickou“ situaci, nadměrný provoz, chybějící 
chodníky, přechody pro chodce, cyklopruhy, parkovací stání, nedodržování předpisů a 
dopravní závady na komunikacích v ulicích Blanenská, Gromešova, Jandáskova a 
Tumaňanova a na jejich připojujících komunikacích.  
Původní vyhodnocení z r. 2020: 
„Obecně jsou tato místa nebezpečná pro všechny účastníky provozu. Špatný technický stav 
vozovky a jejího odvodnění, 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.  
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 na navržené komunikační síti města Brna dle Návrhu 
územního plánu, které zohlednilo předpokládané zátěže dle navrhovaného využití území se 
zohledněním vývoje dělby přepravní práce jednotlivých módů dopravy dle strategických 
dokumentů města (např. Plán mobility města Brna). V rámci celkového posouzení se 
neprojevilo navýšení dopravy, které by nebylo možné navrženým systémem komunikační sítě 
převést. Byla tedy potvrzena funkčnost systému dle navržené koncepce dopravy v územním 
plánu.  
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. 
Pořizovatel konstatuje, že komplexně byly rozvojové lokality obecně posouzeny v rámci 
posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území a pro každý nově umisťovaný záměr do území platí 
povinnost dodržení zákonných limitů (hluk, prašnost) v oblasti ochrany zdraví a životního 
prostředí, což je posuzováno až v rámci následných správních řízení konkrétních záměrů. 
Měření hluku ani vypracování hlukové studie na úrovni zpracování územních plánů není 
prováděno vzhledem k neznalosti realizovaných záměrů v řešených plochách ani konkrétního 
projektového řešení uvažované zástavby v souvislostech.“ 
 
Pro úplnost uvádíme, že v území dotčeném podáním došlo k úpravám řešení ve výsledném 
Návrhu ÚPmB, z nichž nejpodstatnější je náhrada rozvojové lokality Je-1 územní rezervou B-
11, tedy případná možnost bydlení bude nejprve prověřena a vyhodnocena. Využití 
předmětného území pro bydlení bude možné do územního plánu zakotvit až projednáním jeho 
změny. Tedy s ohledem na dopravní obsluhu území spádující na komunikace v území dojde 
upraveným Návrhem ke snížení předpokládaného zatížení ze zrušené rozvojové lokality Je-1. 
Tyto úpravy však nemají vliv na podstatu původního vyhodnocení podání. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plocha sportu v rozvojové lokalitě Li-2 již byla vymezena ve všech variantách konceptu nového 
ÚPmB. Ve variantě I konceptu pak ještě ve větším rozsahu oproti Návrhu nového ÚPmB. 
Návrh nového ÚPmB byl zpracováván na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, které 
schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 
19. 6. 2018. K vymezení zastavitelné plochy S/a2 v rozvojové lokalitě Li-2  v Návrhu nového 
UPmB neměl žádný dotčený orgán (včetně Ministerstva životního prostředí ČR k záboru ZPF) 
ani vlastních pozemku námitky či připomínky. Dle zadání ÚPmB bylo v oblasti sportu mimo 
jiné rozvojem zařízení sportu a tělovýchovy poskytnout možnosti aktivního sportovního využití 
co nejširším vrstvám obyvatel, rozvoj sportovišť a rekreačních areálů pro organizovanou, tak 
pro neorganizovanou činnost ke zvýšení atraktivity města v konkurenci souměřitelných měst. 
Jedním z požadavků zadání bylo vytvořit i územní předpoklady pro organizované sportovní 
aktivity, tj. základní vybavení sídel spolu se speciálními zařízeními sportovních odvětví 
(tradiční školní a spolkové sportoviště) v síti odpovídající členění města na městské části, 
respektive ve vazbě na jejich přirozená sdružování. Rozvojovou lokalitu Li-2 lze zařadit do této 
kategorie.  
Zastavitelná plocha sportu S/a2 v rozvojové lokalitě Li-2 je situována na okraji městské části 
Brno-Líšeň, na okraji zastavěného území města v návaznosti na již stávající plochy sportu. V 
MČ Brno-Líšeň je rozvojová lokalita Li-2 s plochou sportu S/a2  jedinou novou zastavitelnou 
plochou pro sport. Na základě vyhodnocení jiné uplatněné námitky byl rozsah plochy S/a2 
upraven.  Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití. Umístění konkrétního 
záměru s odpovídající dopravní a technickou infrastrukturou,  včetně splnění dalších 
požadavků na výstavbu, je pak řešeno na základě projektové dokumentace ve správním 
řízení.  Ve variantě I konceptu nového ÚPmB předmětné území v návaznosti na rozvojovou 
lokalitu Li-2 bylo určeno pro rozvoj plochy sportu, pro plochy smíšené obytné a plochy bydlení. 
Nelze tedy očekávat, že poměry v okolí stávajících nemovitostí budou v průběhu času beze 
změny.  
Vzhledem k výše uvedenému není námitce vyhověno.  
 
 
 
 

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Pripravovany_uzemni_plan/POKYNY_pro_NAVRH/usneseni_ZM7_3871.pdf
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Pripravovany_uzemni_plan/POKYNY_pro_NAVRH/usneseni_ZM7_3871.pdf
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je poukázáno na stávající „kritickou“ situaci, nadměrný provoz, chybějící 
chodníky, přechody pro chodce, cyklopruhy, parkovací stání, nedodržování předpisů a 
dopravní závady na komunikacích v ulicích Blanenská, Gromešova, Jandáskova a 
Tumaňanova a na jejich připojujících komunikacích.  
Původní vyhodnocení z r. 2020: 
„Obecně jsou tato místa nebezpečná pro všechny účastníky provozu. Špatný technický stav 
vozovky a jejího odvodnění, 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.  
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 na navržené komunikační síti města Brna dle Návrhu 
územního plánu, které zohlednilo předpokládané zátěže dle navrhovaného využití území se 
zohledněním vývoje dělby přepravní práce jednotlivých módů dopravy dle strategických 
dokumentů města (např. Plán mobility města Brna). V rámci celkového posouzení se 
neprojevilo navýšení dopravy, které by nebylo možné navrženým systémem komunikační sítě 
převést. Byla tedy potvrzena funkčnost systému dle navržené koncepce dopravy v územním 
plánu.  
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. 
Pořizovatel konstatuje, že komplexně byly rozvojové lokality obecně posouzeny v rámci 
posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území a pro každý nově umisťovaný záměr do území platí 
povinnost dodržení zákonných limitů (hluk, prašnost) v oblasti ochrany zdraví a životního 
prostředí, což je posuzováno až v rámci následných správních řízení konkrétních záměrů. 
Měření hluku ani vypracování hlukové studie na úrovni zpracování územních plánů není 
prováděno vzhledem k neznalosti realizovaných záměrů v řešených plochách ani konkrétního 
projektového řešení uvažované zástavby v souvislostech.“ 
 
Pro úplnost uvádíme, že v území dotčeném podáním došlo k úpravám řešení ve výsledném 
Návrhu ÚPmB, z nichž nejpodstatnější je náhrada rozvojové lokality Je-1 územní rezervou B-
11, tedy případná možnost bydlení bude nejprve prověřena a vyhodnocena. Využití 
předmětného území pro bydlení bude možné do územního plánu zakotvit až projednáním jeho 
změny. Tedy s ohledem na dopravní obsluhu území spádující na komunikace v území dojde 
upraveným Návrhem ke snížení předpokládaného zatížení ze zrušené rozvojové lokality Je-1. 
Tyto úpravy však nemají vliv na podstatu původního vyhodnocení podání. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas se zásahem záměru MB/R31 do pozemků podatele 
p.č. 983, 976/3, 976/4, 981, 977/1 v k.ú. Staré Brno. 
V současném územním plánu je vymezen návrhový koridor pro podpovrchový úsek 
kolejového systému MHD. 
V návrhu územního plánu byl tento koridor zahrnut mezi územní rezervy z důvodu 
opětovného vyhodnocení potřebnosti. Vymezeným koridorem MB/R31 jsou dotčeny 
pozemky podatele p.č. 796/4, 977/1 a okrajově 976/3 v k.ú. Staré Brno v podstatě ve 
shodném rozsahu jako v současném územním plánu. 
Tedy z územního hlediska nedochází k zásadní změně, kterou by byly pozemky nově 
dotčeny nebo byly novým návrhem znehodnoceny. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadujete v bloku mezi ulicemi Pekařská a Sladová zvýšení úrovně staveb z k4 na k5 pro 
vnitroblok. Uvádíte, že ± 0,000 ulice Pekařské odpovídá 3. podzemní podlaží ze strany ulice 
Sladová. Uvádět však pro blok domů jinou úroveň pro objekty na uliční čáře a jinou pro 
vnitroblok, jak požadujete, není možné. Hranice vnitrobloku nijak stanovena není. Vámi 
uváděný problém nastane pouze u tak dramatických rozdílů výšek ulic jak je například mezi 
Pekařskou a Sladovou.  
Z textové části Návrhu ÚPmB ještě připomínáme bod 6.4.2 Specifikace výškové úrovně 
zástavby. Ve stabilizované ploše lze překročit max. výškovou úroveň o 2 m, lze navrhnout 
ustupující podlaží vzdálené od roviny fasády max. o 2,0 m vysoké max. 3.5 m nad hlavní 
římsou. Nad uvedenou úroveň je možné umístit sklonitou střechu s výškou hřebene 
maximálně 7,0 m nad úroveň hlavní římsy (popř. atiky), s maximálním sklonem 45°. 
Zvýšení úrovně na k5 na Pekařské ulici ani v jejím vnitrobloku není možné. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Navrhujete snížit procento plošného zastoupení zeleně v plochách smíšených obytných 
ze 30 % na 15 %. Regulativ slouží pro plochy smíšené obytné C na celém území města Brna 
a není možné ho upravovat (snižovat) kvůli jednomu konkrétnímu případu. Avšak právě 
pro případy, kdy bude velice obtížné nebo nemožné dodržet stanovený regulativ, obsahuje 
Návrh ÚPmB výčet situací, ve kterých nebude nutné 30% plošné zastoupení zeleně dodržet. 
 
Podmínky, kdy není třeba u ploch B a C dodržet stanovené minimální plošné zastoupení 
zeleně, byly v návrhu ÚPmB upraveny a rozšířeny (zpřesněny). Nově platí, že minimální 
plošné zastoupení zeleně není třeba dodržet v následujících odůvodněných výjimečných 
případech: 
- pokud by v důsledku uvedeného požadavku vznikala urbanisticky nelogická řešení, 
a to v následujících případech:  
 - v případě zástavby nároží v blokové zástavbě, kde není požadavek minimálního 
plošného zastoupení možné dodržet, neboť by došlo k porušení urbanistických požadavků 
na využívání a prostorové uspořádání území, nebo  
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 - v případě zástavby proluky, kde není požadavek minimálního plošného zastoupení 
možné dodržet, neboť by došlo k porušení urbanistických požadavků na využívání 
a prostorové uspořádání území, nebo  
 - v případě nerovnoměrné či jinak problematické parcelace (např. vklíněný drobný 
pozemek mezi velké pozemky, kdy by při dodržení požadavku na minimální plošné 
zastoupení zeleně došlo k porušení urbanistických a architektonických požadavků 
na využívání a prostorové uspořádání území);  
- u stavebních záměrů ve stávající kompaktní zástavbě od výškové úrovně 3 a výše 
za následujících kumulativních podmínek:  
 - navrhované řešení podstatně nenaruší charakter území, a  
 - střešní konstrukce stavby budou řešeny se zelení na konstrukci intenzivní, pokud 
toto řešení nenarušuje střešní krajinu nebo jiné urbanistické nebo architektonické hodnoty; 
u těchto střešních konstrukcí stavby pak postačí zachovat mocnost souvrství pro bylinné 
a keřové patro.  
Kromě výše uvedených výjimek nebude požadavek na minimální celkové plošné zastoupení 
zeleně uplatňován ani u již existujících staveb, pokud se jedná o:  
 - nástavbu dokončené stavby, nebo  
 - stavební úpravu dokončené stavby, nebo  
 - odstranění stavby a současné umístění nové stavby či jiné stavebně právní zásahy 
při současném zachování zastavěné plochy stavby. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Dotčení parcely biokoridorem ÚSES č. 2152/13 je částečné. Vymezení prvků ÚSES bylo 
provedeno na základě odborného  oborového dokumentu, který prověřuje ÚSES a jeho 
ekologickostabilzační funkci v krajině komplexně se všemi parametry, vztahy a návaznostmi. 
Vždy  musí být dodržena základní pravidla pro vymezování a tím zajištěny funkce ÚSES tzn. 
zajištěny minimální prostorové a funkční parametry (např. typ půdy, rostlinná společenstva atp.  
biokoridor nesmí být extrémně zúžen nebo posunut v rámci územního plánu). Dle zákona o 
ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 jde o veřejný zájem na úseku ochrany přírody, na kterém 
se má podílet i vlastník pozemku. 
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Námitka  
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).  
 
 
 





2 
 

OOdůvodnění námitky: 

Ačkoli dne 27. 6. 2018 a následně 5. 11. 2018 (doplnění podání) podala naše společnost Návrh na 
pořízení změny ÚPmB na předepsaném formuláři, nebyla tato žádost zapsána do změn dodatků, které 
byly v té době projednávány a byla postoupena do projednávání změn v souvislosti zpracování nového 
ÚPmB. 

Na základě návrhu SPIS. ZN.: OUPR/MMB/0054241/2018/19, který vyřizovala paní Ing. arch. 
Havránková, nás Magistrát města Brna, odbor územního plánování a rozvoje informoval: „Váš návrh na 
změnu územního plánu (stejně jako ostatní podání v roce 2018) řadíme do 47. souboru změn ÚPmB. 
Jednotlivým podáním 47. souboru změn ÚPmB budou teprve po uzavření souboru (na sklonku roku 2018) 
přiděleny jedinečné identifikační kódy, které posléze všem usnadní vyhledání a průběžné sledování každé 
jednotlivé změny ve 47. souboru změn ÚPmB.  

 
Současný ÚPmB dovoluje výstavbu rodinných domů do vzdálenosti 35 m od jižní hranice ulice 
Dohnalova, nicméně již v roce 2009 bylo OÚPR MMB schváleno rozšíření ploch pro výstavbu z původních 
36 m na 50 m od jižní hranice komunikace Dohnalova. Schválené rozhodnutí však nebylo do ÚPmB 
zakresleno. 

Obr. Studie s hranicí 50 m 

 

 

Zdroj podkladů: 

https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-
uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/us-sobesice-jih/ 
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V dotčeném území se nacházejí pozemky parc. č. 1098/1, 1095/6, 1097/1, 1096/1, 1096/3 
v katastrálním území Soběšice. 

Společnost  Rezidence Platinium, s.r.o.  připravuje výstavbu souboru rodinných domků již na části parcel 
1098/1, 1097/1, 1096/1 pod názvem RRD Soběšice I.-A a RRD Soběšice I.-B v lokalitě Brno – Soběšice, 
směrem na jih od obslužné ulice Dohnalova, na niž vydal Magistrát města Brna, odbor územního plánu 
a rozvoje souhlasné koordinované stanovisko, dne 25.3.2019, pod SSPIS. ZN. 
4100/OÚPR/MMB/0203682/2018. K výše uvedený záměrům se kladně vyjádřily i ostatní dotčené orgány 
a správci inženýrských sítí. 

Ochranné pásmo lesa je na základě souhlasu Lesy ČR, a.s., dle VVyjádření k developerskému projektu 
v ochranném pásmu lesa parc. č. 1115/1, k.ú. Soběšice, ZN: /2/2018 ze dne 29.10.2018, snížena na  
25 m.  
 
Začleněním parcel 1098/1, 1095/6, 1097/1, 1096/1, 1096/3 do ploch pro výstavbu čistého bydlení by 
vznikla další místa pro výstavbu rodinných domů. 

V rámci dané připomínky je také zohledněna dohoda a souhlasné stanoviska souboru společenství 
vlastníků dalších parcel v této lokalitě a požadavek jejich majitelů, kteří mají stejný zájem o výstavbu 
rodinných domků na svých parcelách, viz seznam níže. 

Obr. Návrh začlenění parcel v k.ú Soběšice 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Vymezení vzájemných hranic funkčních ploch I a B/r1 jižně od ulice Dohnalova nezohledňuje 
již stávající plochu bydlení v úseku Dohnalova č.o. 22 - 26. Hranice předmětné plochy bydlení 
bude posunuta do šířky 50 m v celém požadovaném úseku, tj. od domu Dohnalova č.o. 26 až 
po křižovatku ulic Dohnalova - Zeiberlichova. Zbývající jižní část zájmového území zůstane v 
ploše I. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V kontaktu se správním územím obce Moravany jsou plochy smíšené obytné C/v3 navrženy 
z důvodu vytvoření urbanisticky vhodného přechodu funkcí tak, aby na území SMB 
vymezované návrhové plochy bydlení (B) nenavazovaly přímo na stávající plochy výroby 
na území obce Moravany (viz výkres č. O.3 Výkres širších vztahů). Původní předpokládaný 
rozvoj na hranici obou územně samosprávných celků předpokládal i na území Moravan vznik 
obytné čtvrti. Obec nakonec upřednostnila rozvoj výroby a návrh nového ÚP města Brna 
v oblasti Moravanských lánů reaguje na skutečný stav v území vymezením ploch smíšených 
obytných (C), které v kombinaci s vyšší výškovou úrovní měli tvořit bariéru proti negativním 
vlivům výrobních areálů (hluk, prach, …).  
Vzhledem k množství námitek a připomínek v území a vzhledem k blízkosti nízkopodlažní 
zástavby v plochách bydlení však budou podél ulic Moravanská a Moravanské lány vymezeny 
pouze plochy s výškovou úrovní 2 (tj. C/r2 a B/r2), které umožňují výšku staveb maximálně 
do 10 metrů. K tomuto snížení dojde ve shodě s aktuálním stavem v území. Stanovení výškové 
úrovně 2 vychází taktéž z varianty č. 1 Konceptu připravovaného ÚPmB, která byla 
upravována na základě Pokynů pro vypracování návrhu ÚPmB. Pokyny pro zpracování 
Návrhu ÚPmB schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání 
konaném dne 19. 6. 2018.  
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením trasy Ma/1 a zásahem do území, demolicí 
staveb a narušení přírodních hodnot. Je požadováno její vedení v tunelové variantě. 
Trasa záměru Ma/1 byla vyhodnocena v územní studii Jihomoravského kraje a v současné 
době tento záměr ukládají Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje v kapitole H.4 (čl. 
435). 
Současně však byl z pozice Ministerstva kultury vznesen požadavek na zachování cenné 
lokality Obřanského hradiska, což je možné pouze za předpokladu podpovrchového vedení 
trasy. 
Z tohoto důvodu je nutné v tomto úseku zapracovat vedení záměru Ma/1 v podpovrchovém 
úseku s přihlédnutím využití ploch na povrchu dle současného stavu. 
Konkrétní dopady do území nebo nároky na ochranu stávajících objektů bude možné stanovit 
až na základě projektové dokumentace, kdy již bude známo technické řešení s rozsahem 
dotčení pozemků. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven názor, že navržené řešení nadměrně zasahuje do práv osob. 
S ohledem na úpravu řešení viz Námitka č.1 se jedná o konstatování.. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven názor, že uspořádání území v návrhu ÚPmB je v rozporu s 
povinnostmi stanovenými v jeho textové části regulující prostupnost území a stavby, které zde 
mohou být realizovány. 
Předmětem ÚPmB je stanovení využití ploch. Citovaná regulace se vztahuje k možnostem 
případné realizace budoucích stavebních záměrů, jejichž soulad s ÚPmB, dalšími dokumenty 
a souvisejícími předpisy bude posuzován v navazujících řízeních a konkrétní uspořádání proto 
bude předmětem projektové dokumentace záměru. Odůvodnění, proč bylo zvoleno 
urbanistické řešení zapracované do návrhu ÚPmB je řešeno v rámci vypořádání dalších 
námitek k tomuto podání. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven názor, že navržený záměr vede ke snížení bezpečnosti a zvýšení 
rizikovosti předmětné silniční stavby z důvodu návrhu silnice bez chodníků. 
Požadavek je nad rámec řešení územního plánu, jehož předmětem je stanovení využití ploch. 
Konkrétní uspořádání je předmětem projektové dokumentace záměru. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
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Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je uvedeno, že návrh podoby pásma silnice a jeho šířky je nesrozumitelný. 
V rámci návrhu byla vymezena obalová křivka záměru včetně zemních těles. 
Vzhledem k úpravě řešení návrhu, kterou podatel požadoval, je námitka bezpředmětná.  
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je uvedeno, že v návrhu chybí připojení území z lokality Hradiska na silnice 
II/374. 
Požadavek je nad rámec podrobnosti územního plánu. Konkrétní připojení bude řešeno 
v rámci projektové dokumentace záměru Ma/1.  
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
V námitce je vysloven nesouhlas s šířkovými koridory a technickým stavem účelových 
komunikací při ulici Líští, Na Sedláku a v lokalitě Hradiska. Účelové ani obslužné komunikace 
nejsou v grafické části Návrhu ÚPmB 2.2 - "Souhrnný výkres dopravy" vyznačeny a připouštějí 
se dle potřeby na plochách veřejných prostranství i na ostatních plochách RZV. Požadavek je 
nad rámec podrobnosti územního plánu. Za konkrétní technický stav účelových komunikací 
odpovídá místně příslušný silniční správní orgán. 
. 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno zatrubnění navrhované silnice II/374. 
S ohledem na úpravu řešení viz Námitka č.1, bude trasa částečně vedena v podpovrchovém 
úseku. Další opatření vyplynou z projektové dokumentace, kdy již bude známo technické 
řešení záměru. 
Vzhledem k úpravě řešení návrhu, kterou podatel požadoval, je námitka bezpředmětná.  
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je vysloven nesouhlas s návrhem vedení tramvajové tratě v ulici 
Hněvkovského z důvodu dostatečné dopravní obsluhy a zásahu do vlastnických práv. 
Záměr HH/31 je v územním plánu vymezen pro propojení hromadnou dopravou navazujícího 
rozvojového území Horních a Dolních Heršpic a Přízřenic. 
Z tohoto důvodu nelze námitce vyhovět. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Z námitky není zřejmé, v čem spočívá zásah do vlastnických práv a zásah do práva na 
plnohodnotného, zdraví nepoškozující bydlení v kontextu návrhu ÚP jako celku. Obecně lze 
konstatovat, že návrh ÚPmB je vytvářen koncepčně s ohledem na všechny aspekty 
udržitelného rozvoje. K návrhu ÚPmB je v souladu s § 19 odst. 2 stavebního zákona 
zpracováno vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, jehož součástí je vyhodnocení vlivů 
na životní prostředí. Podmínkou vydání ÚPmB je jeho soulad se stanovisky dotčených orgánů, 
včetně Krajské hygienické stanice jakožto dotčeného orgánu na úseku veřejného zdraví (§ 82 
odst. 2 písm. j) zákona 258/2000 Sb.) a stanoviskem k návrhu koncepce podle § 10g zákona 
o posouzení vlivů na životní prostředí.   Ochrana veřejného zájmu je tedy zajištěna. Závěrem 
lze pouze dodat, že mnohé záměry, které nový ÚPmB předpokládá, jsou převzaty ze 
stávajícího ÚPmB. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Předně je nutné konstatovat, že pozemky č. parc. 582 a 583, k.ú. Komárov jsou určeny k 
zastavění již současným ÚPmB, přičemž se nacházejí ve smíšené ploše obchodu a služeb, 
nikoliv v ploše zeleně, kterou tak není možné zachovat. Lokalita je tedy pro komerční aktivity 
určena dlouhodobě. Taktéž v okolí jsou již nyní vymezeny další plochy obchodu a služeb a 
plochy pro rekreaci. Můžeme tedy uzavřít, že v rámci širší lokality návrh ÚPmB představuje 
kontinuitu v územním plánování. Vymezení komerční vybavenosti je v lokalitě vzhledem k 
dobré dopravní vybavenosti vhodné a vytváří uliční frontu podél významné komunikace. 
Plochy sportu jsou vymezeny v příznivém prostředí podél vodního toku. Plochy sportu mají 
stanovený omezený způsob zástavby (vyjma plochy sportu s areálovou strukturou zástavby), 
v daných plochách je tedy možné zastavění budovami maximálně na 10 procentech výměry 
plochy. Míra zastavění je tedy významně omezená.  
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatelka zásadně nesouhlasí s návrhem ÚP v oblasti Brno-jih, ačkoli v oblasti Hněvkovského 
stávající ÚPmB navrhuje obdobná řešení. Nelze formulovat pokyn pro úpravu návrhu. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uveden také mezitímní 
pracovní výrok a odůvodnění, tj. vyhodnocení z r. 2020, kdy námitce bylo vyhověno jiným 
způsobem:  
"Námitkou je požadováno zrušení plochy E/a3, jež je součástí rozvojové lokality Tu-7 Pod 
letištěm; ponechat zde plochy zahrádek I a dále navrhnout plochy krajinné zeleně K. 
Pozemky v jihozápadním cípu pod letištěm, mezi ulicí Pratecká a plánovaným obchvatem 
Tuřan, jsou již v současné době částečně využívány jako plochy zahrádek. Většina zde 
ležících pozemků je zemědělsky obhospodařována. Dle stávajícího platného ÚPmB jsou 
všechny plochy v této lokalitě zařazeny do ploch nestavebních - volných s funkcí zemědělský 
půdní fond. Na základě výše uvedeného bude plocha E/a3 převedena do ploch 
zemědělských A (tzn. stav území zůstane nezměněn), což lépe odpovídá stavu území, než 
požadovaná funkce K – krajinná zeleň." 
 
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB: 
Věcný obsah námitky byl uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání.  
Při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 uplatnil určený zastupitel RNDr. Filip 
Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona v procesu vyhodnocování výsledků 
projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 na základě doporučení RMB 
R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-Tuřany – vymezení 
ploch zahrádek na katastru Tuřan. Jedná se o území pod letištěm, které je již zčásti pro 
zahrádky využito, zčásti je toto využití nově navrhováno. Nepředpokládá se zde kolize se 
záměry či provozem letiště. Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části 
Brno-Tuřany zohledněny a Návrh pro 2. veřejné opakované projednání bude upraven. 
Tím je námitce částečně vyhověno. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadováno zrušení plochy E/a3, jež tvoří rozvojovou lokalitu Tu-9 Pod poldrem, 
a její přičlenění k plochám krajinné zeleně K.  
Tato plocha je v současném ÚPmB vymezena jako nestavební návrhová plocha krajinné 
zeleně ZK. Plocha je situována mezi suchým poldrem vybudovaným na toku Ivanovického 
potoka a ulicí Průmyslovou. V Konceptu ÚP byla ve všech jeho variantách tato lokalita 
vymezena jako plocha změn K – krajinné zeleně. Na základě výše uvedeného se námitce 
vyhovuje - z důvodu zachování kontinuity řešení nové územně-plánovací dokumentace je 
vhodné a účelné plochy krajinné zeleně K ponechat. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadováno zrušení ploch lehké výroby (mimo hranici za stavěného území), jež 
jsou součástí rozvojové lokality Tu-10 Jahodová, a jejich přičlenění k plochám zemědělským 
A.  
Část jižně situovaných ploch lokality Tu-10 Jahodová je již ve stávajícím platném ÚPmB 
vymezeno jako stabilizované plochy pracovních aktivit PV – plochy pro výrobu. Ve všech 
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variantách Konceptu ÚPmB byly plochy této lokality navrženy pro funkci E – plochy lehké 
výroby a bylo stanoveno, že zastavitelné plochy lehké výroby E severně od stávajících 
průmyslových areálů na okraji Brněnských Ivanovic (navržených pro přestavbu) až po dálnici 
D1 je nadále žádoucí s ohledem na potřebu vymezování nových ploch ponechat pro funkce 
ploch s pracovními příležitostmi. Návrh ÚPmB v rozvojové lokalitě Tu-10 Jahodová 
koordinuje navržené rozvojové plochy s nadřazenou územně plánovací dokumentací – ZÚR 
JMK a záměry v ní obsaženými: veřejným terminálem s vazbou na logistické centrum Brno 
DG01, obchvatem Tuřan DS29 a územními rezervami pro koridor železniční dopravy 
RDZ04-A. 
Požadavku na vyloučení rozvojových lokalit bez náhrady nelze vyhovět a z důvodu 
zachování kontinuity řešení nové územně-plánovací dokumentace je vhodné a účelné plochy 
lehké výroby "E" ponechat. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadováno zrušení plochy výroby a skladování P/a3 rozvojové lokality Tu-1 U 
Fuksové boudy. Jedná se plochu podél východní části ulice Tovární na hranici městských 
částí Brno-Tuřany a Brno-Chrlice. 
Na základě připomínky MČ Brno-Tuřany uplatňované pro lokalitu Tu-1 již během 
projednávání konceptu ÚP, byla velká část ploch určených pro lehkou výrobu situovaných 
východně od plánovaného obchvatu Tuřan převedena do ploch A – plochy zemědělské či do 
ploch územních rezerv. Vymezení rozvojové lokalitu Tu-1 v Návrhu ÚPmB potvrzuje a 
naplňuje dlouhodobě prověřovanou a sledovanou koncepci rozvoje výrobních ploch v městě 
Brně – tzv. jihovýchodní průmyslový sektor Ivanovice-Chrlice, což dokládá vymezení ploch 
výroby ve všech variantách Konceptu ÚPmB, a to v mnohem větším rozsahu, než je 
prezentován nyní v Návrhu ÚPmB. Dalšímu požadavku na vyloučení rozvojových lokalit bez 
náhrady nelze vyhovět a z důvodu zachování kontinuity řešení nové územně-plánovací 
dokumentace je vhodné a účelné plochy výroby a skladování "P" ponechat. Napojení 
průmyslové zóny obytnou zástavbou Tuřan a Brněnských Ivanovic (stávající trasa II/380) je z 
hygienických a dopravně-bezpečnostních důvodů nevhodné. Podmínkou realizace výstavby 
a využití v dané ploše je proto realizace komunikace Tu/1 (obchvat Tuřan) včetně MÚK Tu/1 
a dálnice D1, tak jak je uvedeno v kartě lokality Tu-1 U Fuksové boudy Závazné textové 
části.  
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadováno zrušení ploch výroby a skladování P rozvojové lokality Tu-5 Letiště 
a jejich převedení na plochy zemědělské A.  
Návrh ÚPmB v rozvojové lokalitě Tu-5 koordinuje navržené rozvojové plochy s nadřazenou 
územně plánovací dokumentací – ZÚR JMK a záměry v ní obsaženými: veřejným 
terminálem s vazbou na logistické centrum Brno DG01, obchvatem Tuřan DS29 a územními 
rezervami pro koridor železniční dopravy RDZ04-A.  
Požadavku na vyloučení uvedených rozvojových lokalit nelze plně vyhovět, jelikož je nutno 
dodržet požadavek ze Zadání ÚPmB: z ekonomického hlediska bude v Návrhu ÚP 
stanovena potřebná nabídka rozvojových lokalit pro rozvoj aktivit v oblasti výroby a 
skladování, dále vymezení dlouhodobých územních rezerv v hlavních rozvojových směrech 
včetně vyznačení směru postupného naplňování s uvedením podmiňujících investic. Mezi 
hlavní rozvojové směry v oblasti výrobních ploch jsou pro Brno dlouhodobě určeny, 
sledovány a postupně naplňovány mimo jinými také: „Východní průmyslový sektor Líšeň-
Slatina“ a „Jihovýchodní průmyslový sektor Ivanovice-Chrlice“. Vymezení rozvojové lokality 
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Tu-5 v Návrhu ÚPmB potvrzuje a naplňuje dlouhodobě prověřovanou a sledovanou koncepci 
rozvoje výrobních ploch v městě Brně, což dokládá vymezení ploch výroby ve všech 
variantách Konceptu ÚPmB, a to v mnohem větším rozsahu, než je prezentován nyní v 
Návrhu ÚPmB. Dalšímu požadavku na vyloučení rozvojových lokalit bez náhrady nelze 
vyhovět a z důvodu zachování kontinuity řešení nové územně-plánovací dokumentace je 
vhodné a účelné plochy návrhové plochy výroby a skladování ponechat. 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadováno zrušení ploch výroby a skladování P rozvojové lokality Ch-1 Zadní 
roviny a jejich převedení na plochy zemědělské A.  
Lokalita Ch-1 – Zadní roviny je již v platném ÚPmB určena k zástavbě jako plocha stavební, 
návrhová pro průmysl – plocha pracovních aktivit; koncept i návrh ÚP tuto lokalitu pouze 
potvrzují a zachovávají tak kontinuitu řešení nové územně-plánovací dokumentace. Není 
možné nyní část dlouhodobě sledované stavební plochy vymezit nově jako plochu 
nestavební – volnou – plochu A - zemědělskou. 
Jedná se o dlouhodobě sledovanou lokalitu v jednom z rozvojových směrů města určenou k 
zajištění nabídky rozvojových lokalit pro rozvoj aktivit v oblasti výroby a skladování z důvodu 
její dobré dopravní obslužnosti železniční dopravou. 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadováno zrušení plochy rezervy pro výrobu a skladování P-1 umístěné v 
návaznosti na rozvojovou lokalitu Tu-1 U Fuksové boudy.  
K Návrhu Územního plánu města Brna (ÚPmB) uplatnil k předmětné územní rezervě P-1 
nesouhlas také Ministerstvo životního prostředí České republiky (MŽP ČR), jakožto orgán 
ochrany zemědělského půdního fondu podle § 13 odst. (1) zákona č. 334/1992 Sb., o 
ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. V rámci následného 
dohodovacího jednání s dotčeným orgánem, bylo vyhodnoceno, že vzhledem k již 
vymezeným sousedním plochám pro průmysl, k případnému navyšování zatížení území z 
hlediska hygieny životního prostředí a s ohledem na ochranu přírody, krajiny a 
zemědělského půdního fondu a s tím spojené dopady klimatických změn, se jeví předmětná 
územní rezerva P-1 jako nevhodná a nadbytečná a z Návrhu ÚPmB bude vypuštěna.  
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je vysloven nesouhlas s návrhem územního plánu v souvislosti 
s vymezením ploch dopravní infrastruktury D v oblasti lokality Ráječek pro řešení výhledové 
dopravní infrastruktury, je požadováno ponechání koridoru dopravy podle současného 
územního plánu je vysloven nesouhlas s likvidací fungující farmy. 
Trasy výhledových dopravních staveb (přeložek silnic I. třídy - sil. I/41 Bratislavská radiála a 
I/42 – Velký městský okruh) byly takto prověřeny v souvislosti s řešením nadřazené 
komunikační sítě města Brna nezávisle na realizaci nového nádraží v poloze u Řeky.  
Dostředné vedení Bratislavské radiály směrem k ulici Dornych se ukázalo jako nevhodné a 
není dále sledováno. Současně je předpokládané umístění mimoúrovňové křižovatky s ulicí 
Černovickou s ohledem na okolní zástavbu problematické a nemožné hlukově odclonit. 
V lokalitě Ráječek je dle Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje předpokládáno 
využití území pro případný rozliv a umístění skladebných prvků územního systému 
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ekologické stability území (ÚSES), ale současně dle kapitoly H.4 (čl. 435) i stanoven úkol pro 
územní plánování na území jedné obce vymezit a zpřesnit vedení přeložek sil. I/41 a I/42. 
S ohledem k výše uvedenému je od roku 2013 prověřována úprava vedení VMO v souběhu 
se stávající železniční tratí, která by měla být výhledově snesena s možností umístění 
křížení komunikací v lokalitě Ráječek. Rovněž byla prověřena možná koexistence vedení 
tras dopravní infrastruktury ve vztahu k rozlivům a prvkům ÚSES. 
Ve věci zemědělsky využívané půdy uvádíme, že ani v současném územním plánu není 
zemědělské obhospodařování sledováno jako cílové využití.  
V předmětném území je část území ve vlastnictví statutárního města Brna, pro které je 
realizace VMO prioritou.  
V současné době nelze předjímat konkrétní způsob a rozsah dotčení stávajících staveb 
v území, který bude možné stanovit až na základě zpracování projektové dokumentace 
křížení komunikací. Na základě výše uvedeného bude možné vyhodnotit možnost rozsahu 
zachování stávajících objektů a provozovaných činností, případně navrhnout majetkoprávní 
dispozice. 
Z výše uvedených důvodů nelze námitce vyhovět. 
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadováno zachovat přímé propojení ulice Kaštanové na silnici I/41. 
V návrhu je vymezena plocha dopravní infrastruktury D, ve které je řešení křížení komunikací 
obecně přípustné a obecně jsou vytvořeny podmínky pro případné propojení těchto 
komunikací.  
To, jakým konkrétním způsobem budou komunikace a jejich propojení řešeno bude 
záležitostí podrobnější projektové dokumentace v rámci technického řešení celého 
dopravního uzlu. 
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadováno na ulici Kaštanová – Hněvkovského nenavrhovat okružní 
křižovatky. 
V návrhu je vymezena plocha dopravní infrastruktury D bez předurčení tvaru a typu 
křižovatky, ve které je řešení křížení komunikací obecně přípustné a obecně jsou vytvořeny 
podmínky pro případné propojení těchto komunikací.  
To, jakým konkrétním způsobem budou komunikace a jejich propojení řešeno bude 
záležitostí podrobnější projektové dokumentace v rámci technického řešení.  
Případná změna tvaru křižovatky je záležitostí úpravy organizace dopravy v území, která 
není předmětem řešení územního plánu a obecně nelze vyloučit, že výhledově nedojde 
k úpravě křižovatek z provozně bezpečnostních důvodů. 
 
Námitka č.11 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Územní plán člení celé správní území města Brna v souladu s potřebami města na jednotlivé 
plochy s rozdílným způsobem využití v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 
501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů 
(dále rovněž jako „vyhláška č. 501/2006 Sb."). 
Celé řešené území je rozděleno bezezbytku na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem 
využití (dále též „RZV") podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití. Plochy s 
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rozdílným způsobem využití byly vymezeny také s ohledem na specifické podmínky a 
charakter území zejména z důvodů omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a 
požadavků na uspořádání a využívání území.  
Z důvodů zvoleného měřítka výkresů a podrobnosti Územního plánu byla stanovena 
minimální velikost plochy RZV na 0,5 ha (5 000 m2) a v některých případech definovaných v 
odůvodnění na 0,2 ha (2 000 m2), ve výjimečných menší, v souladu s ustanovením§ 3 odst. 
1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Takto zvolená velikost ploch RZV vychází z principu koncepce a 
měřítka výkresů, kde kresba nemůže zachycovat nepřiměřený detail. Pokud existují pozemky 
stejného účelu využití, ale tvoří plochu podměrečnou, tj menší než 0,5 ha, jsou zpravidla 
agregovány do jiných ploch RZV s jiným využitím. Vzhledem k měřítku výkresů nejsou 
zobrazovány jednotlivé pěší průchody a veřejná prostranství užší 6,5 m (vymezována jsou 
pouze ve zvláštně odůvodnitelných případech). 
Územní plán města Brna je řešen tak, aby vzhledem k velikosti města Brna byla zachována 
srozumitelnost, přehlednost a čitelnost jeho koncepčního řešení zachyceného v grafické 
části. Lze tedy konstatovat, že zvoleným řešením nedochází k nadměrné fragmentaci území 
se současným respektováním zachovaní a zajištění prostupnosti krajiny, které ostatně 
vyplývá z platných právních předpisů. 
 
Námitka č.12 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadováno zajištění prostupnosti území pro pěší a cyklisty po obou 
březích a podél Vinohradské. 
V rámci Návrhu je umístění jakýchkoliv cyklistických tras nebo stezek či pěších propojení 
možné v souvislosti s obecnými podmínkami uvedenými v kapitolách 6.1 až 6.5 Výroku ve 
všech plochách.  
Vzhledem k neznalosti technického řešení a podrobnosti měřítka zpracování 1: 10 000 však 
není možné jejich konkrétní vyznačení. Jejich realizace je však přípustná v souladu 
s obecnými podmínkami využití území. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-2. 
Na území rozvojové lokality Je-2 při ulici Blanenská je pořizována změna platného ÚPmB č. 
B36/07-II, která již prošla veřejným projednáním. Změna je pořizována za účelem vymezení 
cca 4,5 ha zastavitelných ploch pro bydlení východně ulice Blanenská, a to v souladu s 
koncepcí urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese U.5 platného ÚPmB územním 
potenciálem proporcionálního rozvoje MČ. Žádoucí je umožnit proporcionální rozvoj 
rezidenčního území MČ Brno-Jehnice, kde jsou plochy pro individuální rodinnou zástavbu již 
vyčerpány.  
Ke změně vyjádřil souhlas dotčený orgán na úseku ochrany zemědělského půdního fondu - 
MŽP ČR. Tato změna byla proto převzata do nového ÚP, plochy pro rozvoj zástavby na 
území MČ Brno-Jehnice, tím budou v přiměřeném rozsahu novým ÚP do budoucna 
zajištěny.  
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.  
Dle platného ÚPmB se nejedná o cílové využití ploch jako plochy městské zeleně (parkové či 
rekreační (ZP či ZR), tj. nejsou nestavebními plochami pro veřejné využití. V lokalitě Je-2 
proto návrhem funkčního využití v novém ÚP nedochází k úbytku či rušení veřejných ploch 
zeleně.  ÚP vymezuje cílové funkční využití území; současné užívání ploch zemědělských 
pro zeleň nelze zaměňovat s funkčním využitím v územně plánovací dokumentaci. Ploch 
lesů, zemědělské půdy a další zeleně sloužící k rekreaci je kolem MČ Brno-Jehnice 
dostatek.  
V rozvojové lokalitě Je-3 je návrhová plocha pro veřejnou vybavenost V/v1, která bude 
sloužit pro stávající MŠ. Objekty sloužící jako veřejná vybavenost jsou přípustné i v ploše pro 
bydlení B. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětná lokalita byla v Návrhu ÚPmB (6/2020) vymezena jako územní rezerva V-5 pro 
prověření potřeby vymezení návrhové plochy veřejné vybavenosti pro umístění sektorového 
hřbitova z důvodu potřeby navýšení plochy k pohřbívání v městě Brně. Daná lokalita tedy není 
určena k bezprostřednímu využití pro daný účel, ale je pouze rezervována pro možné budoucí 
využití. Ze závazné textové části Návrhu ÚPmB vyplývá, že v plochách územních rezerv nesmí 
být stávající využití měněno způsobem, který by podstatně ztížil, znemožnil nebo vyloučil 
budoucí využití ploch územních rezerv tzn. že stávající využití pro zemědělskou činnost není 
touto rezervou de facto vůbec postiženo. V případě, že bude do budoucna vyvolána potřeba 
„aktivace“ (vymezení návrhových ploch) předmětné rezervy, může tak být učiněno pouze na 
základě prověření a pouze formou změny územního plánu, která na místě rezervy vymezí 
příslušné plochy s rozdílným způsobem využití.  
Zařazením původní návrhové plochy V/-/h vymezené v Konceptu ÚPmB do územní rezervy V-
5 v Návrhu ÚPmB je alespoň částečně naplněn úkol vyplývající ze zadání, který měl stanoveno 
variantně prověřit možnost umístění veřejného pohřebiště v MČ Bystrc a v Soběšicích.  Správa 
hřbitovů vymezení nadále požaduje, rozšíření stávajícího lesního hřbitova v Soběšicích neřeší  
situaci s nedostatkem míst v tomto sektoru města.      
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.  
Pořizovatel tak na základě uvedeného dal pokyn územní rezervu V-5 z návrhu ÚPmB vypustit 
v souladu s podnětem určeného zastupitele a předmětné území ponechat ve výsledném 
řešení Návrhu ÚPmB vymezené jako plochu zemědělskou "A".  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že pohřebiště v Soběšicích patří k nejmenším v Brně a jeho kapacita je již 
několik let vyčerpána, jsou v Návrhu ÚPmB již vymezeny návrhové plochy veřejné vybavenosti 
pro pohřebnictví (v souladu se změnou platného ÚPmB B4/19-CM - MČ BRNO SEVER, k.ú. 
Soběšice, Rozšíření lesního hřbitova Soběšice, OOP č. 2/2021) pro předpokládané rozšíření 
stávajícího pohřebiště, pro které již správa hřbitovů ve spolupráci s MMB připravuje 
dokumentaci. Další rozšiřování je aktuálně nežádoucí a nepředpokládá se tedy. 
Oblast stávajícího hřbitova je propojena s ulicí Weissovou prostřednictvím stávající sítě 
komunikací v ulici Mokrohorské a vyznačeno plochou veřejných prostranství. Rovněž je podél 
stávajícího hřbitova navržena větší plocha veřejného prostranství, v rámci kterého je možné 
řešit např. současné problémy s parkováním návštěvníků. Zlepšení současného stavu lze 
docílit rekonstrukcí uličního prostoru části ulice Mokrohorské, což není předmětem územně-
plánovací dokumentace, ale konkrétního záměru a podrobnější projektové dokumentace. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce vlastník pozemku parc.č.2049 k.ú. Obřany žádá o změnu funkčního využití parcely 
z plochy zahrádek "I" na plochu rekreace "R" popř. bydlení v rozsahu "dolních" 22 metrů délky 
pozemku, tj ze strany od pozemku parc.č.2039 v k.ú. Obřany.  
Jedná se o území stávajících zahrádek. Podle platného ÚPmB jsou nyní zařazeny v 
nestavební - volné ploše s objekty pro individuální rekreaci.  
Podle zpracovaného územně plánovacího podkladu Územní studie "Návrh využití 
zahrádkářských lokalit na území města Brna", která je odborným a aktuálním podkladem 
charakterizující stav zahrádkářských lokalit na území města Brna. Dává přehled o lokalitách, 
kde se předpokládá jiné využití a přehled o lokalitách, které budou s největší pravděpodobností 
v dalším rozvojovém období města stabilizovány. V této lokalitě zahrádek územní studie 
navrhuje plochu zahrádek se zahradními chatami - IZCH s objekty pro individuální rekreaci 
charakteru zahradní chaty, kde hlavní využití plochy je funkce individuální rekreace formou 
zahrádkaření umožňující výstavbu zahradních chat a tomu zcela odpovídá zařazení do plochy 
zahrádek "I". Využití této územní studie bylo schváleno jako územně plánovací podklad pro 
nový územní plán.  Uvedená lokalita zahrádek nebyla pro rozvoj bydlení prověřována ani v 
jedné z variant Konceptu nového ÚPmB, nebyl dán pokyn pro její prověření, a proto nemohla 
být převzata ani do návrhu nového ÚPmB. Ve všech třech variantách konceptu ÚPmB byla 
prověřena jako plocha zahrádek. Z tohoto důvodu je předkládán návrh využití pro zahrádky, 
požadavku na převedení do návrhových zastavitelných ploch tak nelze vyhovět.      
Z výše uvedených důvodů nelze vyhovět návrhu na změnu na plochu rekreace nebo bydlení. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh řešení dopravní obsluhy (trasování komunikací vymezením ploch veřejných 
prostrantsví) v lokalitě Zy-3 vychází z územní studie "Územně technické prověření obsluhy 
území Pod Palackého vrchem" - dopracování (zpracovatel Pelčák a partner, 11/2014). 
Změnový výkres - podklad i pro nový ÚP - nevymezoval funkční plochu pro dopravní napojení 
pozemků ve střední části území, severně za bytovými domy Bochořákova. Dle obecných 
podmínek využití území je umísťování komunikací přípustné ve všech funkčních plochách. V 
tomto případě, kdy ÚS prověřovala technické možnosti řešení ve složitém svažitém terénu, 
bylo prokázáno, že předmětné území je možno obsloužit pouze napojením do stávající 
komunikace na pozemku parc.č. 5481/2 k. ú. Žabovřesky zpřístupňující bytové domy 
Bochořákova  (v ÚS koridorem obslužné komunikace v ose 4). Pro lokalitu Zy-3 není 
stanovena podmínka ÚS, která by dopravní napojení pozemků mohla dále podrobněji řešit. 
Nezbytný rozsah komunikací prověřila ÚS z roku 2014. Proto je vhodné i tuto slepou 
komunikaci pro obsluhu části plochy B/r2 vyplývající z prověření ve výše uvedené ÚS 
jednoznačně vymezit v novém ÚP.  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plocha veřejných prostranství pod vodárnou v k.ú. Žabovřesky vymezená v Návrhu nového 
ÚPmB je již vymezena v platném ÚPmB jako plocha komunikací a prostranství místního 
významu. V Návrhu nového ÚPmB je na rozdíl od platného ÚPmB vedena při jejím okraji, ćímž 
umožnuje lepší využití pozemků pro bydlení. Navrhovaná plocha veřejných prostranství  
vychází z územní studie "Územně technické prověření obsluhy území Pod Palackého vrchem" 
- dopracování (zpracovatel Pelčák a partner, 11/2014). 
 







MMB/0270156/2020  MMB/0270156/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0270156/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh řešení dopravní obsluhy (trasování komunikací vymezením ploch veřejných 
prostrantsví) v lokalitě Zy-3 vychází z územní studie "Územně technické prověření obsluhy 
území Pod Palackého vrchem" - dopracování (zpracovatel Pelčák a partner, 11/2014). 
Změnový výkres - podklad i pro nový ÚP - nevymezoval funkční plochu pro dopravní napojení 
pozemků ve střední části území, severně za bytovými domy Bochořákova. Dle obecných 
podmínek využití území je umísťování komunikací přípustné ve všech funkčních plochách. V 
tomto případě, kdy ÚS prověřovala technické možnosti řešení ve složitém svažitém terénu, 
bylo prokázáno, že předmětné území je možno obsloužit pouze napojením do stávající 
komunikace na pozemku parc.č. 5481/2 k. ú. Žabovřesky zpřístupňující bytové domy 
Bochořákova  (v ÚS koridorem obslužné komunikace v ose 4). Pro lokalitu Zy-3 není 
stanovena podmínka ÚS, která by dopravní napojení pozemků mohla dále podrobněji řešit. 
Nezbytný rozsah komunikací prověřila ÚS z roku 2014. Proto je vhodné i tuto slepou 
komunikaci pro obsluhu části plochy B/r2 vyplývající z prověření ve výše uvedené ÚS 
jednoznačně vymezit v novém ÚP.  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plocha veřejných prostranství pod vodárnou v k.ú. Žabovřesky vymezená v Návrhu nového 
ÚPmB je již vymezena v platném ÚPmB jako plocha komunikací a prostranství místního 
významu. V Návrhu nového ÚPmB je na rozdíl od platného ÚPmB vedena při jejím okraji, ćímž 
umožnuje lepší využití pozemků pro bydlení. Navrhovaná plocha veřejných prostranství  
vychází z územní studie "Územně technické prověření obsluhy území Pod Palackého vrchem" 
- dopracování (zpracovatel Pelčák a partner, 11/2014). 
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