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MMB/0282865/2020  MMB/0282865/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282865/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je vyjádřen nesouhlas s vymezením plochy  S/o1 v lokalitě Ho-2. Plocha sportu S/o1 
v lokalitě Ho-2 je v platném ÚPmB určena pro sport jen v severní části lokality. Zbývající část 
je využívána pro zahrádky v souladu s platným ÚPmB. I další soukromí vlastníci pozemků s 
plochou sportu v lokalitě Ho-2 nesouhlasí.  Preferují místo plochy sportu plochu bydlení, 
rekreace, nebo zahrádek. Vzhledem k požadavku MČ a námitkám vlastníků pozemků dává 
pořizovatel pokyn vymezit část plochy sportu S/o1 v lokalitě Ho-2 do plochy zahrádek s 
vymezením prostupu do navazujícího území na pozemcích ve vlastnictví statutárního města 
Brna.Tak bude zajištěna kontinuita funkčního využití pozemků v nové územně plánovací 
dokumentaci. Vzhledem k tomu, že pozemky v předmětné ploše sportu jsou ve vlastnictví 
několika třetích osob, jejich využití pro sport je obtížné.  
 







MMB/0282885/2020  MMB/0282885/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282885/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Z námitky nevyplývá konkrétní požadavek na úpravu Návrhu nového ÚPmB. Pozemky p.č. 
3066/1, 3066/2 v k.ú. Komín jsou již v platném ÚPmB z větší části také součástí plochy 
komunikací a prostranství místního významu. V návrhu nového ÚPmB jsou součástí plochy 
veřejných prostranství. Návrh nového ÚPmB tedy zachovává kontinuitu územně plánovací 
dokumentace. Pro předmětnou lokalitu je vymezena ve výkrese 1.0 povinnost pořídit územní 
studii ÚS-06 jako podmínku pro rozhodování o změnách v území. Jedním z požadavků 
uvedených v textové části pro řešení v této ÚS je napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu, s důrazem na prostupnost územím a vymezení plochy pro obslužné 
komunikace. Územní studie pak bude sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování 
v území.  
 







MMB/0282909/2020  MMB/0282909/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282909/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení a prostorové uspořádání sídelní zeleně, tedy plochy městské 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. Zmiňovaná stavba je v návrhové ploše zeleně 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. Pořizovatel není dle 
zákona povinen žádat o vyjádření a souhlas konkrétního vlastníka při změně funkční plochy 
dotýkající se jeho pozemku, vlastník pozemku má však právo podat námitku v rámci 
projednávání zveřejněného návrhu nového územního plánu. 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." 



















MMB/0282910/2020  MMB/0282910/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282910/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků v majetku podatele do ploch veřejných 
prostranství a požaduje jejich zařazení v plném rozsahu do ploch bydlení. 
Jedná se o pozemky situované severně od ul. Moravanské, jež jsou v Návrhu ÚP součástí 
zastavitelných ploch bydlení v rozvojové lokalitě Pr-5. Pro navrhované plochy obytné zástavby 
je zásadní kostra uspořádání veřejných prostranství a jejich vazba na stávající strukturu města. 
Veřejná prostranství vytvářejí dostupnou a prostupnou síť ulic, náměstí, parků a dalších 
veřejně přístupných ploch odpovídajících struktuře a intenzitě využití území. Ucelená soustava 
veřejných prostranství je nedílnou součástí urbanistických struktur ve městě; zajišťuje 
prostupnost města. Územní plán vymezuje nová veřejná prostranství v případě, že je jejich 
umístění zřejmé nebo prověřené územní studií. Povinnost vymezení veřejných prostranství je 
stanovena v §7 odst. 2 Vyhl. 501/2006 Sb. (Vyhláška o obecných požadavcích na využívání 
území). 
Pro rozvojovou lokalitu Pr-5 Hliniště je předepsáno zpracování územní studie (ÚS-
35 ÚS Přízřenice-Modřická-Havránkova). Ta podrobněji prověří komplexní řešení celého 
území – mimo jiné i umístění veřejných prostranství, jejich charakter v území a umístění 
městské zeleně (viz karta rozvojové lokality, příloha 1 závazné textové části). Tato studie bude 
sloužit jako aktuální územně plánovací podklad pro rozhodování v území. 
 







MMB/0282912/2020  MMB/0282912/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282912/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení a prostorové uspořádání sídelní zeleně, tedy plochy městské 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. Návrhová plocha zeleně je na těchto pozemcích či jejich části vymezena 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. Pořizovatel není dle zákona povinen informovat konkrétního vlastníka o 
změně funkční plochy dotýkající se jeho pozemku, vlastník pozemku má však právo podat 
námitku v rámci projednávání zveřejněného návrhu nového územního plánu. 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 obecnými regulativy (viz kap. 6.2 závazné textové části návrhu územního plánu). 







MMB/0282916/2020  MMB/0282916/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282916/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení a prostorové uspořádání sídelní zeleně, tedy plochy městské 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. Zmiňovaná stavba je v návrhové ploše zeleně 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. Pořizovatel není dle 
zákona povinen informovat konkrétního vlastníka o změně funkční plochy dotýkající se jeho 
pozemku, vlastník pozemku má však právo podat námitku v rámci projednávání zveřejněného 
návrhu nového územního plánu. 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." 







MMB/0282919/2020  MMB/0282919/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282919/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V návrhu není navrženo umístění rozhledny na pozemcích parc. č. 7419 a 7420 v k.ú. Židenice, 
námitka je tedy bezpředmětná. 
 







MMB/0282930/2020  MMB/0282930/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282930/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka je primárně směřována k návrhu řešení územní studie „Červený kopec“, konkrétně 
příloze B.5, která byla podkladem pro nový územní plán, a která zpřesnila principy dopravní 
obsluhy vymezené v platném územním plánu. 
Konkrétně je vysloven požadavek na klasifikaci ulice Kamenice v kategorii „komunikace 
obslužné – páteřní“ a je požadováno zatřídění ulice Kejbaly do kategorie „obytné zóny“. Tento 
návrh řešení nebyl předmětem projednání a z hlediska podrobnosti je nad rámec řešení 
územně plánovací dokumentace. 
Obecně územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 
jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury 
a stanovuje podmínky pro využití území. Nový Územní plán města Brna (ÚPmB) pracuje 
s méně podrobným měřítkem hlavního výkresu 1:10 000, než tomu je u současného (1:5000). 
Pokud se jedná o návrh řešení, tak v lokalitě byly vymezeny základní koridory obsluhy území 
v souladu s řešením územní studie a principy kompaktního města. Jedná se o nabídku možné 
intenzifikace území.  
Případné zatřídění podle účelu pozemních komunikací v území není předmětem řešení 
územního plánu, ale následné úpravy organizace dopravy. 
Územní plán obecně stanovuje podmínky využití funkčních ploch.  
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MMB/0282931/2020 MMB/0282931/2020 
Námitky Námitky

MMB/0282931/2020 

Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením pozemku p.č. 3603 k.ú. Bosonohy z větší části své výměry 
do ploch veřejných prostranství.  
Dotčený pozemek je součástí rozvojové lokality By-5 Kostky a v současné době je využíván 
jako zemědělský půdní fond. V Návrhu nového ÚP je dotčený pozemek součástí 3 návrhových 
ploch – 2 ploch smíšených obytných a plochy veřejných prostranství. Z nestavebního pozemku 
se tedy stává pozemek stavební. Zpracovateli byl dán pokyn na vytvoření návrhu optimálního 
rozvoje území MČ Brno-Bosonohy. Řešení vychází z Konceptu, varianty I. a III. a současně z 
Pokynů pro zpracování Návrhu ÚP schválených Zastupitelstvem města Brna dne 19. 6. 
2018.Vzhledem k tomu, že je v Bosonohách plánován značný rozvoj, je klíčové zajištění 
vyváženého rozvoje všech funkčních ploch. SMB zde nevlastní vhodné pozemky, tudíž je 
potřeba vymezit tyto plochy na soukromých pozemcích. Rozvoj lokality By-5 je podmíněn 
zpracováním územní studie ÚS-19 Bosonohy Kostky, která podrobněji prověří a zpřesní 
komplexní řešení celého území – mimo jiné i umístění veřejných prostranství, rozvoj využití 
území pro bydlení a veřejnou vybavenost atd. (viz karta rozvojové lokality, příloha 1 závazné 
textové části). Tato studie bude sloužit jako aktuální územně plánovací podklad pro 
rozhodování v území. 

Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíte v Bosonohách v rozvojové lokalitě By-5 s vymezením veřejného prostranství 
pro plánovanou smyčku tramvajové tratě. V dotčené ploše leží parcela č. 3603, k.ú.Bosonohy. 
Smyčka tramvajové tratě byla vymezena také v Konceptu ÚPmB, její přesnější umístění bude 
řešit předepsaná územní studie ÚS-19.   
Plocha veřejného prostranství pro umístění tramvajové smyčky byla v Návrhu ÚPmB 
zmenšena a byly vymezeny ve větším rozsahu plochy smíšené obytné C/k3. Možnost využití 
předmětné parcely v plochách C/k3 se zlepší. Mezi hlavní využití plochy C patří také stejné 
využití jako v plochách V a W, tedy i možnost realizace mateřské školy, kterou v námitce 
uvádíte. 
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MMB/0282938/2020  MMB/0282938/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282938/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením plochy dopravy, městské zeleně a 
veřejných prostranství na pozemku p. č. 2227/65 v k.ú. Bosonohy. 
V platném územním plánu je pozemek podatele součástí plochy pro dopravu, plochy městské 
zeleně-ZO, smíšené plochy-SJ a plochy ZPF. V Návrhu ÚPmB je předmětný pozemek 
součástí plochy dopravní infrastruktury, veřejných prostranství, městské zeleně a plochy pro 
bydlení ve stejném rozsahu, jako bylo projednáno ve II. variantě Konceptu ÚPmB. 
Projednávaný Návrh je zpracován v souladu s "Pokyny pro zpracování návrhu ÚPmB", které 
byly schváleny Zastupitelstvem m. Brna dne 19. 6. 2018 a na předmětném pozemku pouze 
potvrzuje sledované dopravní řešení a funkční využití území. Návrh nového ÚP nevymezuje 
na zmiňované parcele funkční využití území zcela totožně s aktuálně platným územním 
plánem, ale takový postup u nového ÚP není v rozporu právními předpisy a je důvodný s 
ohledem na sledovanou novou koncepci rozvoje území Bosonoh. 
Z tohoto důvodu nelze požadavek zohlednit s ohledem na splnění Pokynů a potřeby zachování 
kontinuity celkového řešení v dotčeném území. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením plochy dopravní infrastruktury D na 
pozemku p.č. 2450/170 v k.ú. Bosonohy. 
Již v současném územním plánu je pozemek podatele součástí plochy pro dopravu. V rámci 
Návrhu nového územního plánu je předmětný pozemek součástí plochy dopravní 
infrastruktury D ve shodném rozsahu, tedy nedochází ke změně oproti stávajícímu stavu. 
Z tohoto důvodu nelze požadavek zohlednit. 
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MMB/0282945/2020  MMB/0282945/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282945/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatelka námitky se mylně vyjadřuje ke změně stávajícího ÚP místo k návrhu nového ÚP. 
Předmětné pozemky se nemění z BC na SO, ale na v návrhem ÚP stanovenou funkční plochu 
smíšenou obytnou C/v3, která mimo jiné jako hlavní využití umožňuje právě bydlení. 
Vzhledem k množství námitek a připomínek v území a vzhledem k blízkosti nízkopodlažní 
zástavby v plochách bydlení bude podél ulic Moravanská a Moravanské lány vymezena plocha 
s výškovou úrovní C/r2.   
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení ploch s proporcionálním rozvojem městských částí není předmětem návrhu nového 
ÚP, byla součástí změny stávajícího ÚP. Námitka je z toho důvodu bezpředmětná. 
 



























MMB/0282948/2020  MMB/0282948/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282948/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uveden také mezitímní 
pracovní výrok a odůvodnění, tj. vyhodnocení z r. 2020:  
"Námitka nesouhlasí se zařazením pozemku p.č. 3597 k.ú. Bosonohy z větší části své výměry 
do ploch veřejných prostranství a dále do ploch smíšených obytných.  
Dotčený pozemek je součástí rozvojové lokality By-5 Kostky a v současné době je využíván 
jako zemědělský půdní fond. V Návrhu nového ÚP je dotčený pozemek součástí 3 návrhových 
ploch – 2 ploch smíšených obytných a plochy veřejných prostranství. Z nestavebního pozemku 
se tedy stává pozemek stavební. Zpracovateli byl dán pokyn na vytvoření návrhu optimálního 
rozvoje území MČ Brno-Bosonohy. Řešení vychází z Konceptu, varianty I. a III. a současně z 
Pokynů pro zpracování Návrhu ÚP schválených Zastupitelstvem města Brna dne 19. 6. 
2018.Vzhledem k tomu, že je v Bosonohách plánován značný rozvoj, je klíčové zajištění 
vyváženého rozvoje všech funkčních ploch. SMB zde nevlastní vhodné pozemky, tudíž je 
potřeba vymezit tyto plochy na soukromých pozemcích. Rozvoj lokality By-5 je podmíněn 
zpracováním územní studie ÚS-19 Bosonohy Kostky, která podrobněji prověří a zpřesní 
komplexní řešení celého území – mimo jiné i umístění veřejných prostranství, rozvoj využití 
území pro bydlení a veřejnou vybavenost atd. (viz karta rozvojové lokality, příloha 1 závazné 
textové části). Tato studie bude sloužit jako aktuální územně plánovací podklad pro 
rozhodování v území." 
 
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Návrh ÚPmB pro 1. opakované veřejné projednání byl na základě podaných námitek věcně 
upraven - dotčený pozemek je nyní z větší části součástí návrhové plochy smíšené obytné 
C/k3, plocha tramvajové točny (původně plocha veř ejných prostranství) byla přesunuta. 
Tím je námitce částečně vyhověno. 
 































MMB/0282958/2020  MMB/0282958/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282958/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíte v Bosonohách v rozvojové lokalitě By-5 s vymezením veřejného prostranství pro 
plánovanou smyčku tramvajové tratě. V dotčené ploše leží parcely č. 3597, 1714/17, 1714/20, 
k.ú.Bosonohy. 
Smyčka tramvajové tratě byla vymezena také v Konceptu ÚPmB, její přesnější umístění bude 
řešit předepsaná územní studie ÚS-19.   
Plocha veřejného prostranství pro umístění tramvajové smyčky byla v Návrhu ÚPmB 
zmenšena a byly vymezeny ve větším rozsahu plochy smíšené obytné C/k3. Možnost využití 
předmětné parcely v plochách C/k3 se zlepší. Mezi hlavní využití plochy C patří také stejné 
využití jako v plochách V a W, tedy i možnost realizace mateřské školy, kterou v námitce 
uvádíte. 
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MMB/0282965/2020  MMB/0282965/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282965/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením pozemku p.č. 1714/16 k.ú. Bosonohy do plochy smíšené 
obytné C.  
Dotčený pozemek je součástí rozvojové lokality By-5 Kostky a v současné době je využíván 
jako zemědělský půdní fond. V Návrhu nového ÚP je dotčený pozemek součástí návrhové 
plochy smíšené obytné. Z nestavebního pozemku se tedy stává pozemek stavební. 
Zpracovateli byl dán pokyn na vytvoření návrhu optimálního rozvoje území MČ Brno-
Bosonohy. Řešení vychází z Konceptu, varianty I. a III. a současně z Pokynů pro zpracování 
Návrhu ÚP schválených Zastupitelstvem města Brna dne 19. 6. 2018. Vzhledem k tomu, že je 
v Bosonohách plánován značný rozvoj, je klíčové zajištění vyváženého rozvoje všech 
funkčních ploch. SMB zde nevlastní vhodné pozemky, tudíž je potřeba vymezit tyto plochy na 
soukromých pozemcích. Rozvoj lokality By-5 je podmíněn zpracováním územní studie ÚS-19 
Bosonohy Kostky, která podrobněji prověří a zpřesní komplexní řešení celého území – mimo 
jiné i umístění veřejných prostranství, rozvoj využití území pro bydlení a veřejnou vybavenost 
atd. (viz karta rozvojové lokality, příloha 1 závazné textové části). Tato studie bude sloužit jako 
aktuální územně plánovací podklad pro rozhodování v území. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíte v Bosonohách v rozvojové lokalitě By-5 s vymezením veřejného prostranství 
pro plánovanou smyčku tramvajové tratě. V dotčené ploše leží parcela č. 1714/16, 
k.ú.Bosonohy. 
Smyčka tramvajové tratě byla vymezena také v Konceptu ÚPmB, její přesnější umístění bude 
řešit předepsaná územní studie ÚS-19.   
Plocha veřejného prostranství pro umístění tramvajové smyčky byla v Návrhu ÚPmB 
zmenšena a byly vymezeny ve větším rozsahu plochy smíšené obytné C/k3. Možnost využití 
předmětné parcely v plochách C/k3 se zlepší. Mezi hlavní využití plochy C patří také stejné 
využití jako v plochách V a W, tedy i možnost realizace mateřské školy, kterou v námitce 
uvádíte. 
 
 







MMB/0282969/2020  MMB/0282969/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282969/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s vymezením plochy veřejného prostranství na pozemcích v majetku 
podatele. 
Jedná se o pozemky situované mezi ulicí Kejbaly a vrcholem Červeného kopce, jež jsou 
v Návrhu ÚP součástí zastavitelných ploch bydlení a ploch městské zeleně v rozvojové lokalitě 
Be-6. Pro navrhované plochy obytné zástavby je zásadní kostra uspořádání veřejných 
prostranství a jejich vazba na stávající strukturu města. Veřejná prostranství umožňují přístup 
do území, vytvářejí dostupnou a prostupnou síť ulic, náměstí, parků a dalších veřejně 
přístupných ploch odpovídajících struktuře a intenzitě využití území. Ucelená soustava 
veřejných prostranství je nedílnou součástí urbanistických struktur ve městě; zajišťuje 
prostupnost města. Územní plán vymezuje nová veřejná prostranství v případě, že je jejich 
umístění zřejmé nebo prověřené územní studií. Povinnost vymezení veřejných prostranství je 
stanovena v §7 odst. 2 Vyhl. 501/2006 Sb. (Vyhláška o obecných požadavcích na využívání 
území). Veřejná prostranství, i když nejsou v grafické části přímo vymezena, lze umístit ve 
všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. 
Oblast rozvojového území Be-6 Červený kopec byla do Návrhu ÚP zpracována na základě 
dříve zhotovené územní studie (ÚS) „Územní studie Červený kopec“ (Pelčák a partner 
architekti, 11/2017), jejíž část byla schválena jako územně plánovací podklad pro nový ÚP a 
poskytnuta zpracovateli. V lokalitě byly vymezeny základní koridory obsluhy území v souladu 
s řešením územní studie a principy kompaktního města. Jedná se o nabídku možné 
intenzifikace území z hlediska tvaru dlouhých a úzkých parcel v území.  
Pokud se jedná o zohlednění existujících staveb v území, tak legální stavby v souladu 
s cílovým využitím území budou zohledněny v rámci dalších podrobnějších projektových 
dokumentací, případně řešeny v rámci majetkoprávního vypořádání.  
 











MMB/0282972/2020  MMB/0282972/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282972/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zařazení pozemku p.č. 2810, k.ú. Bosonohy spolu s návrhovou plochou bydlení B/r1 při ulici 
Jámy v rozvojové lokalitě By-5 do výškové úrovně 2 (tj. 3 až 10 metrů) bude lépe odpovídat 
významu plánovaného rozvojového území s přivedením VHD v podobně tramvaje MHD. V 
tomto duchu bude dán pokyn Zpracovateli na úpravu návrhu. 
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MMB/0282984/2020  MMB/0282984/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282984/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením pozemků p.č. 3604 a 3607 k.ú. Bosonohy z větší části své 
výměry do ploch veřejných prostranství a dále do plochy smíšené obytné.  
Dotčené pozemky je součástí rozvojové lokality By-5 Kostky a v současné době jsou využívány 
jako zemědělský půdní fond. V Návrhu nového ÚP jsou dotčené pozemky součástí 2 
návrhových ploch – plochy smíšené obytné a plochy veřejných prostranství. Z nestavebních 
pozemků se tedy stávají pozemky stavební. Zpracovateli byl dán pokyn na vytvoření návrhu 
optimálního rozvoje území MČ Brno-Bosonohy. Řešení vychází z Konceptu, varianty I. a III. a 
současně z Pokynů pro zpracování Návrhu ÚP schválených Zastupitelstvem města Brna dne 
19. 6. 2018.Vzhledem k tomu, že je v Bosonohách plánován značný rozvoj, je klíčové zajištění 
vyváženého rozvoje všech funkčních ploch. SMB zde nevlastní vhodné pozemky, tudíž je 
potřeba vymezit tyto plochy na soukromých pozemcích. Rozvoj lokality By-5 je podmíněn 
zpracováním územní studie ÚS-19 Bosonohy Kostky, která podrobněji prověří a zpřesní 
komplexní řešení celého území – mimo jiné i umístění veřejných prostranství, rozvoj využití 
území pro bydlení a veřejnou vybavenost atd. (viz karta rozvojové lokality, příloha 1 závazné 
textové části). Tato studie bude sloužit jako aktuální územně plánovací podklad pro 
rozhodování v území. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením plochy dopravní infrastruktury D na 
pozemku p.č. 2450/170 v k.ú. Bosonohy. 
Již v současném územním plánu je pozemek podatele součástí plochy pro dopravu. V rámci 
Návrhu nového územního plánu je předmětný pozemek součástí plochy dopravní 
infrastruktury D ve shodném rozsahu, tedy nedochází ke změně oproti stávajícímu stavu. 
Z tohoto důvodu nelze požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením pozemků p.č. 3557/119, 2162/116 v k.ú. 
Bosonohy součástí plochy dopravní infrastruktury D při ulici Chironova v rozvojové lokalitě By-
2. 
Jedná se o rozvojovou lokalitu, pro kterou je nezbytnou součástí investice do výstavby veřejné 
infrastruktury. 
Poloha vedení záměru By/31 a úpravy komunikací v lokalitě vychází z umístění obslužného 
koridoru a předpokládané oboustranné zástavby a optimální šířky bloků. Podrobnější využití 
bude zpřesněno v rámci řešení územní studie. 
Konkrétní dotčení pozemků a případné majetkoprávní vypořádání bude možné řešit v rámci 
přípravy záměru, kdy již bude známo podrobnější technické řešení. 
Do doby realizace záměru je možné využití území v současné podobě. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky zohlednit. 
 
 
 



MMB/0282984/2020  MMB/0282984/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením části pozemku p.č. 765/2 v k.ú. Bosonohy 
součástí plochy dopravní infrastruktury D při ulici Ostopovické. 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uvedeno také mezitímní 
vyhodnocení z r. 2020:  
Požadavku bylo v roce 2020 vyhověno částečně, protože: „Návrh pro opakované veřejné 
projednání bude v této části v souvislosti s posunem obchvatu Bosonoh upraven. Rozsah 
úprav nelze v současné době určit, ale podatel má právo případně uplatnit námitku v rámci 
opakovaného projednání.“ 
Konečné vyhodnocení se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
V rámci zpřesnění ploch v souvislosti s umístěním záměru By/2 (obchvat Bosonoh) již není 
pozemek p.č. 765/2 v k.ú. Bosonohy plochami dopravní infrastruktury D dotčen.  
Tímto je požadavek zohledněn. 
 













MMB/0282990/2020  MMB/0282990/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0282990/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Tyto parcely jsou dlouhodobě určeny aktuálně platným územním plánem pro realizaci veřejně 
přístupné zeleně. V návrhu nového územního plánu se zde mění krajinná zeleň na zeleň 
městskou, přesto však stále veřejně přístupnou. Návrhem územního plánu tak nedochází de 
facto k žádné změně oproti platné regulaci území. Současné využití území je dočasné. 
Smluvní vztahy k pozemkům nejsou předmětem řešení územního plánu. 
Pro stávající legální nebo pravomocně povolené objekty budou platit obecné podmínky využití 
území (uvedené v kap.6.2 závazné textové části návrhu územního plánu): "jestliže účel využití 
dosavadních staveb a zařízení (popř. způsob využití území), umístěných nebo povolených ke 
dni účinnosti tohoto územního plánu, neodpovídá hlavnímu, přípustnému nebo podmíněně 
přípustnému využití základní plochy, jsou záměry na změny těchto staveb a zařízení (včetně 
případných úprav dosavadního způsobu využití) podmíněně přípustné za podmínky, že 
nedojde k podstatnému narušení stanoveného hlavního nebo přípustného využití.“ 
 
 





















MMB/0283003/2020  MMB/0283003/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283003/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíte v Bosonohách v rozvojové lokalitě By-5 s vymezením veřejného prostranství pro 
plánovanou smyčku tramvajové tratě. V dotčené ploše leží parcela č. 1714/31, k.ú.Bosonohy. 
Smyčka tramvajové tratě byla vymezena také v Konceptu ÚPmB, její přesnější umístění bude 
řešit předepsaná územní studie ÚS-19.   
Plocha veřejného prostranství pro umístění tramvajové smyčky byla v Návrhu ÚPmB 
zmenšena a byly vymezeny ve větším rozsahu plochy smíšené obytné C/k3. Možnost využití 
předmětné parcely v plochách C/k3 se zlepší. Mezi hlavní využití plochy C patří také stejné 
využití jako v plochách V a W, tedy i možnost realizace mateřské školy, kterou v námitce 
uvádíte. 
 















MMB/0283007/2020  MMB/0283007/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283007/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou územní rezervou a požaduje plochu smíšenou 
obytnou. 
Předmětná lokalita je v současném ÚPmB vymezena jako nestavební stabilizovaní plocha s 
objekty pro individuální rekreaci. V Konceptu ÚP byly v této lokalitě vymezeny plochy Z a C 
(var. I. a III.) nebo Z a W (var. II.) v návaznosti na zamýšlené zbudování vysokoškolského 
areálu (plochy V). Vzhledem k tomu, že od doby zpracování Konceptu ÚP byl vybudován 
univerzitní kampus v MČ Bohunice, byly všechny zamýšlené návrhové plochy situované v 
Konceptu ÚP na východ od areálu Zetoru zrušeny a v Návrhu ÚPmB byla vymezena územní 
rezerva C-1 pro prověření potřeby rozšíření návrhových ploch smíšených obytných včetně 
občanské vybavenosti a dopravní infrastruktury v lokalitě pro budoucí rozvoj MČ Líšeň v 
souladu s požadavkem kompaktního města, neboť vymezit další plochu pro veřejnou 
vybavenost (vysokoškolský areál) není účelné z důvodu existence vysokoškolského kampusu 
v MČ Bohunice. 
Prozatím není opodstatněné aktivovat (převedení na plochy "návrhové"/zastavitelné) 
předmětnou územní rezervu C-1 a zintenzivňovat tak využití daného území na úkor volné 
krajiny resp. zemědělské půdy s I. a II. třídou ochrany ZPF, na které se stále intenzivně 
zemědělsky hospodaří, a to také zejména z důvodu nevyčerpaných ostatních zastavitelných 
ploch v rámci k.ú. Líšeň. 
Pro informaci uvádíme, že aktuálně nedochází k žádné změně funkčního využití daného území 
a případné připomínky k jeho řešení je nutné/možné uplatnit až při aktivaci územní rezervy a 
ve fázi pořizování změn ÚPmB, v rámci kterých, bude prověřeno nejvhodnější funkční využití 
dané lokality, a které budou probíhat klasickým procesem pořizování změn územně plánovací 
dokumentace. 
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), ale zároveň upozorňujeme, že v území územní rezervy nesmí být stávající využití 
měněno způsobem, který by podstatně ztížil, znemožnil nebo vyloučil budoucí využití ploch 
nebo koridorů územních rezerv.  
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MMB/0283011/2020  MMB/0283011/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283011/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením pozemků p.č. 3604 a 3607 k.ú. Bosonohy z větší části své 
výměry do ploch veřejných prostranství a dále do plochy smíšené obytné.  
Dotčené pozemky je součástí rozvojové lokality By-5 Kostky a v současné době jsou využívány 
jako zemědělský půdní fond. V Návrhu nového ÚP jsou dotčené pozemky součástí 2 
návrhových ploch – plochy smíšené obytné a plochy veřejných prostranství. Z nestavebních 
pozemků se tedy stávají pozemky stavební. Zpracovateli byl dán pokyn na vytvoření návrhu 
optimálního rozvoje území MČ Brno-Bosonohy. Řešení vychází z Konceptu, varianty I. a III. a 
současně z Pokynů pro zpracování Návrhu ÚP schválených Zastupitelstvem města Brna dne 
19. 6. 2018.Vzhledem k tomu, že je v Bosonohách plánován značný rozvoj, je klíčové zajištění 
vyváženého rozvoje všech funkčních ploch. SMB zde nevlastní vhodné pozemky, tudíž je 
potřeba vymezit tyto plochy na soukromých pozemcích. Rozvoj lokality By-5 je podmíněn 
zpracováním územní studie ÚS-19 Bosonohy Kostky, která podrobněji prověří a zpřesní 
komplexní řešení celého území – mimo jiné i umístění veřejných prostranství, rozvoj využití 
území pro bydlení a veřejnou vybavenost atd. (viz karta rozvojové lokality, příloha 1 závazné 
textové části). Tato studie bude sloužit jako aktuální územně plánovací podklad pro 
rozhodování v území. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením plochy dopravní infrastruktury D na 
pozemku p.č. 2450/170 v k.ú. Bosonohy. 
Již v současném územním plánu je pozemek podatele součástí plochy pro dopravu. V rámci 
Návrhu nového územního plánu je předmětný pozemek součástí plochy dopravní 
infrastruktury D ve shodném rozsahu, tedy nedochází ke změně oproti stávajícímu stavu. 
Z tohoto důvodu nelze požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením pozemků p.č. 3557/119, 2162/116 v k.ú. 
Bosonohy součástí plochy dopravní infrastruktury D při ulici Chironova v rozvojové lokalitě By-
2. 
Jedná se o rozvojovou lokalitu, pro kterou je nezbytnou součástí investice do výstavby veřejné 
infrastruktury. 
Poloha vedení záměru By/31 a úpravy komunikací v lokalitě vychází z umístění obslužného 
koridoru a předpokládané oboustranné zástavby a optimální šířky bloků. Podrobnější využití 
bude zpřesněno v rámci řešení územní studie. 
Konkrétní dotčení pozemků a případné majetkoprávní vypořádání bude možné řešit v rámci 
přípravy záměru, kdy již bude známo podrobnější technické řešení. 
Do doby realizace záměru je možné využití území v současné podobě. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky zohlednit. 
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Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením části pozemku p.č. 765/2 v k.ú. Bosonohy 
součástí plochy dopravní infrastruktury D při ulici Ostopovické. 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uvedeno také mezitímní 
vyhodnocení z r. 2020:  
Požadavku bylo v roce 2020 vyhověno částečně, protože: „Návrh pro opakované veřejné 
projednání bude v této části v souvislosti s posunem obchvatu Bosonoh upraven. Rozsah 
úprav nelze v současné době určit, ale podatel má právo případně uplatnit námitku v rámci 
opakovaného projednání.“ 
Konečné vyhodnocení se vztahuje k výslednému řešení Návrhu nového ÚPmB:     
V rámci zpřesnění ploch v souvislosti s umístěním záměru By/2 (obchvat Bosonoh) již není 
pozemek p.č. 765/2 v k.ú. Bosonohy plochami dopravní infrastruktury D dotčen.  
Tímto je požadavek zohledněn. 
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MMB/0283012/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro dokladování transparentnosti procesu vyhodnocení podání je uveden také mezitímní 
pracovní výrok a odůvodnění, tj. vyhodnocení z r. 2020:  
"Námitka nesouhlasí se zařazením pozemku p.č. 1714/1 k.ú. Bosonohy z větší části své 
výměry do ploch veřejných prostranství.  
Dotčený pozemek je součástí rozvojové lokality By-5 Kostky a v současné době je využíván 
jako zemědělský půdní fond. V Návrhu nového ÚP je dotčený pozemek součástí 3 návrhových 
ploch – 2 ploch smíšených obytných a plochy veřejných prostranství. Z nestavebního pozemku 
se tedy stává pozemek stavební. Zpracovateli byl dán pokyn na vytvoření návrhu optimálního 
rozvoje území MČ Brno-Bosonohy. Řešení vychází z Konceptu, varianty I. a III. a současně z 
Pokynů pro zpracování Návrhu ÚP schválených Zastupitelstvem města Brna dne 19. 6. 
2018.Vzhledem k tomu, že je v Bosonohách plánován značný rozvoj, je klíčové zajištění 
vyváženého rozvoje všech funkčních ploch. SMB zde nevlastní vhodné pozemky, tudíž je 
potřeba vymezit tyto plochy na soukromých pozemcích. Rozvoj lokality By-5 je podmíněn 
zpracováním územní studie ÚS-19 Bosonohy Kostky, která podrobněji prověří a zpřesní 
komplexní řešení celého území – mimo jiné i umístění veřejných prostranství, rozvoj využití 
území pro bydlení a veřejnou vybavenost atd. (viz karta rozvojové lokality, příloha 1 závazné 
textové části). Tato studie bude sloužit jako aktuální územně plánovací podklad pro 
rozhodování v území." 
 
Konečné rozhodnutí o námitce a odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahuje k výslednému 
řešení Návrhu nového ÚPmB:     
Návrh ÚPmB pro 1. opakované veřejné projednání byl na základě podaných námitek věcně 
upraven - dotčený pozemek je nyní celý součástí návrhové plochy smíšené obytné C/k3, 
plocha tramvajové točny (původně plocha veřejných prostranství) byla přesunuta. 
Tím je námitce vyhověno. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením plochy dopravní infrastruktury D na 
pozemku p.č. 2450/170 v k.ú. Bosonohy. 
Již v současném územním plánu je pozemek podatele součástí plochy pro dopravu. V rámci 
Návrhu nového územního plánu je předmětný pozemek součástí plochy dopravní 
infrastruktury D ve shodném rozsahu, tedy nedochází ke změně oproti stávajícímu stavu. 
Z tohoto důvodu nelze požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB (6/2020) vymezil územní rezervu C-3 k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch smíšených obytných a veřejných prostranství v lokalitě Křivánky v souvislosti s územní 
rezervou B-4 (vymezenou k prověření potřeby rozšíření návrhových ploch bydlení), přičemž 
územní rezervu je možné aktivovat pouze v případě, že bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto 
o trasování D43 (S43) na území města Brna. 
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Jedná se o lokalitu pro rozvoj smíšeného využití či veřejných prostranství, která byla s3oučástí 
zastavitelných ploch Konceptu ÚPmB; především varianty II., která byla Vyhodnocením vlivů 
na udržitelný rozvoj území vyhodnocena a doporučená jako varianta vyváženého rozvoje 
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, 
u předmětné územní rezervy C-3 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace 
R-43 (S43) na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy, tj. 
územní rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty 
Konceptu ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do zastavitelných 
ploch však nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným projednáním doporučit, 
ale až po první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně 
samostatnou změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak byly územní rezervy ponechány 
vyjma těch, kde je na základě výsledků projednání doporučeno jejich vypuštění….“. 
Na základě výše uvedeného tak bude územní rezerva C-3 v Návrhu ÚPmB ponechána, ovšem 
již bez podmínky prověření trasy komunikace D43 (S43) v souladu s podnětem určeného 
zastupitele.    
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). 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se částečně vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasíte v Bosonohách v rozvojové lokalitě By-5 s vymezením veřejného prostranství pro 
plánovanou smyčku tramvajové tratě. V dotčené ploše leží parcela č. 1714/16, k.ú.Bosonohy. 
Smyčka tramvajové tratě byla vymezena také v Konceptu ÚPmB, její přesnější umístění bude 
řešit předepsaná územní studie ÚS-19.   
Plocha veřejného prostranství pro umístění tramvajové smyčky byla v Návrhu ÚPmB 
zmenšena a byly vymezeny ve větším rozsahu plochy smíšené obytné C/k3. Možnost využití 
předmětné parcely v plochách C/k3 se zlepší. Mezi hlavní využití plochy C patří také stejné 
využití jako v plochách V a W, tedy i možnost realizace mateřské školy, kterou v námitce 
uvádíte. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemek p.č. 3206/26 v k.ú. Bosonohy je dlouhodobě určen primárně pro nestavební využití. 
V aktuálně platném ÚPmB je součástí plochy zemědělského půdního fondu, který je určen 
především pro hospodaření se zemědělskou půdou.  Současně se pozemek nachází 
v ochranném pásmu plynovodu nacházejícího se mimo zastavěné území města. Pro tento 
pozemek proto nebylo vzhledem k uspořádání území plánováno stavební využití ani 
v aktuálně platném územním plánu. Již v projednaném konceptu bylo uvažováno o změně na 
jiné, ale přesto stále nestavební využití. Zastavitelných ploch pro bydlení je v předmětném 
území navrženo dostatek a jejich další rozšíření není žádoucí i z důvodu návaznosti na cenné 
přírodní zázemí lokality. 
Návrh ÚPmB tak zachovává kontinuitu pořizované územně plánovací dokumentace. 
Nadto je předmětné území 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, neboť jde o nezastavitelné území města. 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). 
Jedním z cílů územního plánování je zajistit udržitelný rozvoj území, tudíž vyvážený rozvoj 
všech složek, tedy i veřejné zeleně pro širokou skupinu obyvatel. Daným opatřením jsou pak 
konkrétně naplňovány cíle územního plánování dle § 18 odst. 4, 5 a 6, jež ukládají v procesu 
územního plánu dbát na ochranu nezastavěného území, přírody a krajiny. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje rozšíření předmětné plochy smíšené obytné C/r2 na úkor plochy lehké 
výroby (E/a3), vše v rámci jedné parcely, která je soukromým majetkem podatele. Důvodem 
je záměr stavby rodinného domu.   
Předmětná parcela však již v současném Návrhu ÚPmB zasahuje i do plochy smíšené obytné 
(C/r2) v rozvojové lokalitě Ma-3, tudíž je možnost stavby rodinného domu zde. Návrh nového 
ÚPmB v této lokalitě v podstatě kopíruje stávající ÚPmB platný od r. 1994, kdy předmětná 
parcela zasahuje do obou ploch (pro výrobu PV i všeobecného bydlení BO) v totožném 
rozložení. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel připomínky nesouhlasí s vymezenou plochou krajinné zeleně. Z podání není zcela 
zřejmé jakou jinou plochu s rozdílným způsobem využití požaduje.  
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání 
(dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 
z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání daného území. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě uvedeného, své odbornosti, aktuálních podkladů a 
Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením 
č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl nejvhodnější řešení funkčního 
využití předmětného území v k.ú. Židenice. V Návrhu ÚPmB je tak v dané lokalitě zejména 
z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a v souladu s 
právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně dle var. II Konceptu ÚPmB (s úpravami v 
souladu s aktuálními ZÚR JMK), která byla vybrána na výše uvedeném zastupitelstvu jako 
výsledná varianta Konceptu ÚPmB pro úpravu Návrhu ÚPmB. Předmětné území je také 
součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v zástavbě a pohledově 
významného území (v Návrhu ÚPmB graficky vyjádřené ve výkrese 5.0 Principy uspořádání 
krajiny – schéma). Tyto "překryvné a ochranné režimy" slouží k ochraně a rozvoji přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími z 
jiných právních předpisů. Těmito režimy je území chráněno před nepřiměřeným stavebním 
rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. Celé území včetně navazující rozsáhlé 
plochy krajinné zeleně s ochrannými režimy vymezené jižním směrem patří k jedinečnému 
krajinnému a přírodnímu prostředí, které patří k nejvýznamnějším hodnotám města Brna a 
vytváří neopakovatelnou atmosféru obrazu města. Předmětná plocha krajinné zeleně také 
dotvoří izolační zeleň od ulice Jedovnické. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB celé předmětné území v k.ú. Židenice důvodně 
určeno jako návrhová plocha krajinné zeleně s vymezenými "překryvnými a ochrannými 
režimy" a není účelné a opodstatněné toto vymezení měnit.  
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka je primárně směřována k návrhu řešení územní studie „Červený kopec“, konkrétně 
příloze B.5, která byla podkladem pro nový územní plán, a která zpřesnila principy dopravní 
obsluhy vymezené v platném územním plánu. 
Konkrétně je vysloven požadavek na klasifikaci ulice Kamenice v kategorii „komunikace 
obslužné – páteřní“ a je požadováno zatřídění ulice Kejbaly do kategorie „obytné zóny“. Tento 
návrh řešení nebyl předmětem projednání a z hlediska podrobnosti je nad rámec řešení 
územně plánovací dokumentace. 
Obecně územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 
jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury 
a stanovuje podmínky pro využití území. Nový Územní plán města Brna (ÚPmB) pracuje 
s méně podrobným měřítkem hlavního výkresu 1:10 000, než tomu je u současného (1:5000). 
Pokud se jedná o návrh řešení, tak v lokalitě byly vymezeny základní koridory obsluhy území 
v souladu s řešením územní studie a principy kompaktního města. Jedná se o nabídku možné 
intenzifikace území.  
Případné zatřídění podle účelu pozemních komunikací v území není předmětem řešení 
územního plánu, ale následné úpravy organizace dopravy. 
Územní plán obecně stanovuje podmínky využití funkčních ploch.  
 
 







MMB/0283048/2020  MMB/0283048/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283048/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel připomínky nesouhlasí s vymezenou plochou krajinné zeleně. Z podání není zcela 
zřejmé jakou jinou plochu s rozdílným způsobem využití požaduje.  
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání 
(dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 
z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání daného území. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě uvedeného, své odbornosti, aktuálních podkladů a 
Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením 
č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl nejvhodnější řešení funkčního 
využití předmětného území v k.ú. Židenice. V Návrhu ÚPmB je tak v dané lokalitě zejména 
z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a v souladu s 
právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně dle var. II Konceptu ÚPmB (s úpravami v 
souladu s aktuálními ZÚR JMK), která byla vybrána na výše uvedeném zastupitelstvu jako 
výsledná varianta Konceptu ÚPmB pro úpravu Návrhu ÚPmB. Předmětné území je také 
součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v zástavbě a pohledově 
významného území (v Návrhu ÚPmB graficky vyjádřené ve výkrese 5.0 Principy uspořádání 
krajiny – schéma). Tyto "překryvné a ochranné režimy" slouží k ochraně a rozvoji přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími z 
jiných právních předpisů. Těmito režimy je území chráněno před nepřiměřeným stavebním 
rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. Celé území včetně navazující rozsáhlé 
plochy krajinné zeleně s ochrannými režimy vymezené jižním směrem patří k jedinečnému 
krajinnému a přírodnímu prostředí, které patří k nejvýznamnějším hodnotám města Brna a 
vytváří neopakovatelnou atmosféru obrazu města. Předmětná plocha krajinné zeleně také 
dotvoří izolační zeleň od ulice Jedovnické. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB celé předmětné území v k.ú. Židenice důvodně 
určeno jako návrhová plocha krajinné zeleně s vymezenými "překryvnými a ochrannými 
režimy" a není účelné a opodstatněné toto vymezení měnit.  
 





MMB/0283060/2020  MMB/0283060/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283060/2020 
 
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. 
 
 







MMB/0283061/2020  MMB/0283061/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283061/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel připomínky nesouhlasí s vymezenou plochou krajinné zeleně. Z podání není zcela 
zřejmé jakou jinou plochu s rozdílným způsobem využití požaduje.  
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání 
(dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 
z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání daného území. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě uvedeného, své odbornosti, aktuálních podkladů a 
Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením 
č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl nejvhodnější řešení funkčního 
využití předmětného území v k.ú. Židenice. V Návrhu ÚPmB je tak v dané lokalitě zejména 
z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a v souladu s 
právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně dle var. II Konceptu ÚPmB (s úpravami v 
souladu s aktuálními ZÚR JMK), která byla vybrána na výše uvedeném zastupitelstvu jako 
výsledná varianta Konceptu ÚPmB pro úpravu Návrhu ÚPmB. Předmětné území je také 
součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v zástavbě a pohledově 
významného území (v Návrhu ÚPmB graficky vyjádřené ve výkrese 5.0 Principy uspořádání 
krajiny – schéma). Tyto "překryvné a ochranné režimy" slouží k ochraně a rozvoji přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími z 
jiných právních předpisů. Těmito režimy je území chráněno před nepřiměřeným stavebním 
rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. Celé území včetně navazující rozsáhlé 
plochy krajinné zeleně s ochrannými režimy vymezené jižním směrem patří k jedinečnému 
krajinnému a přírodnímu prostředí, které patří k nejvýznamnějším hodnotám města Brna a 
vytváří neopakovatelnou atmosféru obrazu města. Předmětná plocha krajinné zeleně také 
dotvoří izolační zeleň od ulice Jedovnické. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB celé předmětné území v k.ú. Židenice důvodně 
určeno jako návrhová plocha krajinné zeleně s vymezenými "překryvnými a ochrannými 
režimy" a není účelné a opodstatněné toto vymezení měnit.  
 





MMB/0283068/2020  MMB/0283068/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283068/2020 
 
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. 
 
 





MMB/0283077/2020  MMB/0283077/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283077/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel připomínky nesouhlasí s vymezenou plochou krajinné zeleně. Z podání není zcela 
zřejmé jakou jinou plochu s rozdílným způsobem využití požaduje.  
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání 
(dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 
z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání daného území. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě uvedeného, své odbornosti, aktuálních podkladů a 
Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením 
č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl nejvhodnější řešení funkčního 
využití předmětného území v k.ú. Židenice. V Návrhu ÚPmB je tak v dané lokalitě zejména 
z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a v souladu s 
právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně dle var. II Konceptu ÚPmB (s úpravami v 
souladu s aktuálními ZÚR JMK), která byla vybrána na výše uvedeném zastupitelstvu jako 
výsledná varianta Konceptu ÚPmB pro úpravu Návrhu ÚPmB. Předmětné území je také 
součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v zástavbě a pohledově 
významného území (v Návrhu ÚPmB graficky vyjádřené ve výkrese 5.0 Principy uspořádání 
krajiny – schéma). Tyto "překryvné a ochranné režimy" slouží k ochraně a rozvoji přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími z 
jiných právních předpisů. Těmito režimy je území chráněno před nepřiměřeným stavebním 
rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. Celé území včetně navazující rozsáhlé 
plochy krajinné zeleně s ochrannými režimy vymezené jižním směrem patří k jedinečnému 
krajinnému a přírodnímu prostředí, které patří k nejvýznamnějším hodnotám města Brna a 
vytváří neopakovatelnou atmosféru obrazu města. Předmětná plocha krajinné zeleně také 
dotvoří izolační zeleň od ulice Jedovnické. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB celé předmětné území v k.ú. Židenice důvodně 
určeno jako návrhová plocha krajinné zeleně s vymezenými "překryvnými a ochrannými 
režimy" a není účelné a opodstatněné toto vymezení měnit.  
 
 
 
 





MMB/0283079/2020  MMB/0283079/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283079/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je poukázáno na již v současné době přetíženou komunikace mezi Ořešínem 
a Mokrou Horou.  
Původní vyhodnocení z r. 2020: 
„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. 
 





MMB/0283081/2020  MMB/0283081/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283081/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je poukázáno na již v současné době přetíženou komunikace mezi Ořešínem 
a Mokrou Horou.  
Původní vyhodnocení z r. 2020: 
„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. 
 





MMB/0283087/2020  MMB/0283087/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283087/2020 
 
Námitka  
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. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
 





MMB/0283094/2020  MMB/0283094/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283094/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje.   
Odůvodnění: 
Podatel žádá informaci, o jaké protipovodňové opatření se konkrétně jedná, a jaký bude 
časový harmonogram realizace. Opatření protipovodňové ochrany(PPO) byla navržena na 
základě základního koncepčního dokumentu Generelu odvodnění města Brna – část Vodní 
toky (Pöyry Environment, DHI/2009) a podrobnější Studie přírodě blízká protipovodňová 
opatření a revitalizace údolních niv hlavních brněnských toků – pořizovatel Povodí Moravy, 
s.p., zpracovatel Aquatis, 2015). Podle této studie, která zpodrobnila řešení generelu, má být 
v dotčeném území vybudována protipovodňová zeď, variantně hráz (o způsobu řešení se bude 
rozhodovat v dalším stupni projektové přípravy). Co se týká etapizace - v současné době se 
město zaměřuje na realizaci jiných úseků protipovodňové ochrany - konkrétně se jedná o 
území blízké středu města, Staré Brno a připravuje se ochrana území Zábrdovic a Židenic. 
Předmětné území nepatří mezi prioritní úseky, tzn. že k jeho realizaci bude přistoupeno ve 
vzdálenějším časovém horizontu 
 
 







MMB/0283108/2020  MMB/0283108/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283108/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka je primárně směřována k návrhu řešení územní studie „Červený kopec“, konkrétně 
příloze B.5, která byla podkladem pro nový územní plán, a která zpřesnila principy dopravní 
obsluhy vymezené v platném územním plánu. 
Konkrétně je vysloven nesouhlas s s klasifikací komunikace na parcele 1451/3 k.ú. Bohunice 
jako hlavní pěší trasy. 
Obecně územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 
jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury 
a stanovuje podmínky pro využití území. Nový Územní plán města Brna (ÚPmB) pracuje 
s méně podrobným měřítkem hlavního výkresu 1:10 000, než tomu je u současného (1:5000). 
Pokud se jedná o návrh řešení, tak v lokalitě byly vymezeny základní koridory obsluhy území 
v souladu s řešením územní studie a principy kompaktního města. Jedná se o nabídku možné 
intenzifikace území z hlediska tvaru dlouhých a úzkých parcel v území.  
Případné zatřídění podle účelu pozemních komunikací v území není předmětem řešení 
územního plánu, ale následné úpravy organizace dopravy. 
 







MMB/0283118/2020  MMB/0283118/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283118/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka je primárně směřována k návrhu řešení územní studie „Červený kopec“, konkrétně 
příloze B.5, která byla podkladem pro nový územní plán, a která zpřesnila principy dopravní 
obsluhy vymezené v platném územním plánu. 
Konkrétně je vysloven nesouhlas s obslužnou komunikací vedoucí napříč dolní částí pozemků 
p.č. 1477,1478,1479,1481 v k.ú. Bohunice. 
Obecně územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, 
jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury 
a stanovuje podmínky pro využití území. Nový Územní plán města Brna (ÚPmB) pracuje 
s méně podrobným měřítkem hlavního výkresu 1:10 000, než tomu je u současného (1:5000). 
Pokud se jedná o návrh řešení, tak v lokalitě byly vymezeny základní koridory obsluhy území 
v souladu s řešením územní studie a principy kompaktního města. Jedná se o nabídku možné 
intenzifikace území z hlediska tvaru dlouhých a úzkých parcel v území.  
Pokud se jedná o zohlednění existujících staveb v území, tak legální stavby v souladu 
s cílovým využitím území budou zohledněny v rámci dalších podrobnějších projektových 
dokumentací, případně řešeny v rámci majetkoprávního vypořádání.  
Případné zatřídění podle účelu pozemních komunikací v území není předmětem řešení 
územního plánu, ale následné úpravy organizace dopravy. 
Z námitky nevyplývá pokyn pro úpravu návrhu. 
 
 





MMB/0283127/2020  MMB/0283127/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283127/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Na základě doporučení samosprávy města (určený zastupitel) k vypořádání námitek a 
připomínek doručených k projednanému Návrhu bude dán zpracovateli pokyn na vyřazení 
rozvojové lokality Ob-4 z návrhu nového ÚP; v území bude ponechána pouze územní rezerva 
pro bydlení a funkční plochou bude vymezen koridor pro budoucí komunikaci pouze v úseku 
od ulice Fryčajova k ploše územní rezervy.  





1 1

2 2



MMB/0283151/2020  MMB/0283151/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283151/2020 
 
   
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadováno zrušení koridoru veřejného prostranství propojujícího terminál 
ve Starém Lískovci s ulicí Elišky Přemyslovny. Toto propojení bylo územně prověřeno a je 
jediným možným v případě, že bude potřeba navýšit kapacitu zajíždějících a ukončených 
spojů v terminálu i ve vztahu s obsluhou zastávky na železniční trati. Jelikož je terminál 
součástí textové části Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, lze jisté navýšení 
předpokládat i ve vazbě na okolní obce v rámci brněnské aglomerace. Komunikaci v ulici U 
Leskavy nelze kapacitně rozšířit nebo upravit s ohledem na blízkost zástavby rodinných domů. 
Kolem koridoru veřejného prostranství navazují rozsáhlejší plochy městské zeleně Z, které je 
možno i nadále využívat pro potřeby občanů a v těchto plochách realizovat zařízení pro 
rekreaci obyvatel. Pro úplnost uvádíme, že až v rámci projektové dokumentace je možno 
navrhnout konkrétní opatření.  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Je vyjádřen nesouhlas s navrhovaným prodloužením ul. Dvořiště. 
Z návrhu řešení budou odstraněny plochy veřejných prostranství v prodloužení ul. Dvořiště, 
které mají zajistit příčné vazby v území a budou nahrazeny plochou zeleně Z.    
 
 





MMB/0283160/2020  MMB/0283160/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283160/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Původní vyhodnocení z r. 2020: 
„V rámci podání je vysloven nesouhlas s přestavbou stávajících garážových dvorů 
v Rozvojové lokalitě Le-2 „Třískalova“ nebo Le-3 „U Obzoru“ u ulice Okružní, případně v obou 
současně. 
V těchto případech se jednalo o nabídku možnosti intenzifikace území pro snížení nedostatku 
parkovacích stání v oblasti sídliště Lesná pro jeho obyvatele, ovšem pouze za předpokladu 
shody vlastníků stávajících objektů garáží. V rámci podrobnějšího prověření bylo zjištěno, že 
by případná intenzifikace byla obtížná a vzhledem k rozdrobené majetkové struktuře téměř 
nemožná. 
Jelikož ze strany vlastníků není záměr rovněž podporován, je vhodnější využití území 
stabilizovat v současném rozsahu, tedy ve volné struktuře a výškové úrovni 1.  
Případné dostavby je možné řešit v rámci obecných podmínek.“ 
 
Pro úplnost uvádíme, že v předmětných územích došlo k úpravě řešení a ve výsledném 
Návrhu ÚPmB jsou stávající garážové dvory „Třískalova“ i „U Obzoru“ součástí stabilizované 
plochy dopravní infrastruktury D/v1. Tím byl požadavek zohledněn. Rozsah rozvojové lokality 
Le-2 byl upraven a garážový dvůr „Třískalova“ již není její součástí, rozvojová lokalita Le-3 
byla vypuštěna. Tyto úpravy však nemají vliv na podstatu původního vyhodnocení podání. 
 





MMB/0283164/2020  MMB/0283164/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283164/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Původní vyhodnocení z r. 2020: 
„V rámci podání je vysloven nesouhlas s přestavbou stávajících garážových dvorů 
v Rozvojové lokalitě Le-2 „Třískalova“ nebo Le-3 „U Obzoru“ u ulice Okružní, případně v obou 
současně. 
V těchto případech se jednalo o nabídku možnosti intenzifikace území pro snížení nedostatku 
parkovacích stání v oblasti sídliště Lesná pro jeho obyvatele, ovšem pouze za předpokladu 
shody vlastníků stávajících objektů garáží. V rámci podrobnějšího prověření bylo zjištěno, že 
by případná intenzifikace byla obtížná a vzhledem k rozdrobené majetkové struktuře téměř 
nemožná. 
Jelikož ze strany vlastníků není záměr rovněž podporován, je vhodnější využití území 
stabilizovat v současném rozsahu, tedy ve volné struktuře a výškové úrovni 1.  
Případné dostavby je možné řešit v rámci obecných podmínek.“ 
 
Pro úplnost uvádíme, že v předmětných územích došlo k úpravě řešení a ve výsledném 
Návrhu ÚPmB jsou stávající garážové dvory „Třískalova“ i „U Obzoru“ součástí stabilizované 
plochy dopravní infrastruktury D/v1. Tím byl požadavek zohledněn. Rozsah rozvojové lokality 
Le-2 byl upraven a garážový dvůr „Třískalova“ již není její součástí, rozvojová lokalita Le-3 
byla vypuštěna. Tyto úpravy však nemají vliv na podstatu původního vyhodnocení podání. 
 





MMB/0283180/2020  MMB/0283180/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283180/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Původní vyhodnocení z r. 2020: 
„V rámci podání je vysloven nesouhlas s přestavbou stávajících garážových dvorů 
v Rozvojové lokalitě Le-2 „Třískalova“ nebo Le-3 „U Obzoru“ u ulice Okružní, případně v obou 
současně. 
V těchto případech se jednalo o nabídku možnosti intenzifikace území pro snížení nedostatku 
parkovacích stání v oblasti sídliště Lesná pro jeho obyvatele, ovšem pouze za předpokladu 
shody vlastníků stávajících objektů garáží. V rámci podrobnějšího prověření bylo zjištěno, že 
by případná intenzifikace byla obtížná a vzhledem k rozdrobené majetkové struktuře téměř 
nemožná. 
Jelikož ze strany vlastníků není záměr rovněž podporován, je vhodnější využití území 
stabilizovat v současném rozsahu, tedy ve volné struktuře a výškové úrovni 1.  
Případné dostavby je možné řešit v rámci obecných podmínek.“ 
 
Pro úplnost uvádíme, že v předmětných územích došlo k úpravě řešení a ve výsledném 
Návrhu ÚPmB jsou stávající garážové dvory „Třískalova“ i „U Obzoru“ součástí stabilizované 
plochy dopravní infrastruktury D/v1. Tím byl požadavek zohledněn. Rozsah rozvojové lokality 
Le-2 byl upraven a garážový dvůr „Třískalova“ již není její součástí, rozvojová lokalita Le-3 
byla vypuštěna. Tyto úpravy však nemají vliv na podstatu původního vyhodnocení podání. 
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MMB/0283183/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezením předmětné plochy V/a3, která je částečně vymezena 
na plochách zeleně a umožňuje zde umístění větší budovy v areálové zástavbě, 
což je v rozporu s platným ÚPmB, který zde umožňoval pouze čisté bydlení. Podatel navrhuje 
předmětnou část lokality vymezit jako plochu bydlení B/v1 a zbylé dosud nezastavěné části 
ponechat jako plochy lesní (L). 
V návrhu nového ÚPmB jsou severně od ulice Netroufalky navrženy stabilizované plochy 
pro veřejnou vybavenost V/a3 a stabilizované plochy lesní. V platném ÚPmB jsou zde 
navrženy návrhové plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení 
čistého a stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Dle aktuálního stavu z katastru 
nemovitostí se však na předmětných pozemcích při ulici Netroufalky nachází bytové domy. 
Z toho důvodu bude vymezení předmětné lokality upraveno. 
Severně od ulice Neroufalky bude vymezena stabilizovaná plocha smíšená obytná C/v3 (tam 
kde se již nachází zástavba) a plocha změn smíšená obytná C/v3 (tam kde zástavba dosud 
není). Tato plocha změn se stane součástí rozvojové lokality Be-7 a to společně s plochou 
veřejné vybavenosti V/v3 (původně vymezenou jako V/x). Jižně od ulice Netroufalky bude 
původně vymezená plocha V/a3 změněna v západní části na stabilizovanou plochu smíšenou 
obytnou C/v3 a ve východní části na stabilizovanou plochu veřejné vybavenosti V/v3. 
Vymezení plochy lesní (L) bude v předmětném území zúženo ve prospěch plochy smíšené 
obytné C. 
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MMB/0283189/2020 
 
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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MMB/0283199/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením koridoru veřejného prostranství 
propojujícího lokalitu Li-15 s ulicí Houbařskou a je požadováno vypuštění požadavku z karty 
lokality Li-15 na propojení Novolíšeňská a Kubelíkova. 
S ohledem na strukturu pozemků a obecné podmínky využití území je možné vymezit 
nezbytnou dopravní obsluhu v lokalitě Li-15 koridorem veřejného prostranství, východní část 
lokality bude připojena na ulici Houbařskou. V kartě lokality bude upravena podmínka pro 
zajištění prostupnosti územím pro pěší a cyklisty. Požadavek lze zohlednit částečně. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zařazení zastavitelné plochy bydlení B/r2 v rozvojové lokalitě Li-15 vychází z varianty č. II 
Konceptu připravovaného ÚPmB, která byla upravována na základě Pokynů pro vypracování 
návrhu ÚPmB. Pokyny pro zpracování Návrhu ÚPmB schválilo Zastupitelstvo města Brna 
usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadavek na snížení výškové úrovně z 4 na 3 v návrhové ploše bydlení na pozemku parc. č. 
5049/24 k. ú. Líšeň z důvodu vydaného územního rozhodnutí zpracovatel nového ÚPmB ověřil 
a došel ke zjištění, že výšková hladina B/v4 je nastavená správně, ke snížení není tedy důvod. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Viz Námitka č.1 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s plochou zemědělskou a požaduje plochu bydlení. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti prověřil, vyhodnotil a navrhl 
nejvhodnější možné řešení funkčního využití 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 Líšně 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.  
Využití území pro plochu zemědělskou bylo prověřeno Konceptem ÚPmB a vychází také z 
platného ÚPmB. Vymezení plochy zemědělské v Návrhu ÚPmB tak zčásti potvrzuje stávající 
funkční využití a naplňuje dlouhodobě sledovaný způsob využití předmětné lokality s ohledem 
na charakter daného i navazujícího území. 
Nicméně na základě obecných podmínek využití území Návrhu ÚPmB lze lokalitu resp. 
pozemek i nadále využívat stávajícím způsobem: "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.", a dále pak může být uplatňována 
také podmínka o podmíněné přípustnosti dočasného využití území a realizaci dočasných 
staveb (a to i mimo rámec podmínek stanovených pro příslušnou plochu s rozdílným 
způsobem využití) za splnění některých podmínek (viz "závazná textová část", kap. 6.2 
Obecné podmínky využití území). 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné, opodstatněné ani žádoucí měnit v 
daném místě funkční využití plochy zemědělské a zintenzivňovat tak využití předmětného 
území na úkor volné krajiny/zemědělské půdy zčásti s I. a II. třídou ochrany ZPF nadto v 
případě dosud nevyčerpaných zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. Líšeň. 
Pro informaci uvádíme, že přirozenou složkou zemědělských ploch je nejenom produkční 
zemědělství v podobě pěstování plodin a chovu dobytka/koní či sadařství, ale také 
mimoprodukční funkce zemědělské činnosti jako jsou např. remízky či stromořadí/větrolamy, 
které jsou velice důležitou součástí těchto území zejména z důvodu retence vody, úkrytu pro 
zvěř apod.  
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Or-3 Při ulici Příhon a s tím 
související „kritickou“ dopravní situací.   
Území rozvojové lokality Or-3 Při ulici Příhon je dlouhodobě vymezeno již v platném ÚPmB, 
dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese U.5 jde o plochu 
proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení plochy v kontextu platného ÚPmB převzal i Koncept 
nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to v souladu s Pokyny pro zpracování 
návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací dokumentace a 
také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných nemovitostí je 
vhodné a účelné plochy již vymezené ve stávajícím ÚPmB z větší míry ponechat.   
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.  
Námitce tak nebude vyhověno.   
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita MH-2 představuje svojí rozlohou a významem drobnou rozvojovou lokalitu. 
Vzhledem k rozloze a charakteru lokality, lze předpokládat realizaci několika jednotek objektů, 
a nelze tak předpokládat dramatické navýšení zátěže oproti současnému stavu. Rozvojová 
lokalita jako taková je dopravně napojená s využitím stávající cestní sítě, přičemž technické 
řešení a stav komunikací není záležitostí v působnosti územního plánu. Přípustnost 
jednotlivých staveb územnímu plánu nepřísluší a bude řešena v jednotlivých řízeních, kterými 
se stavba povoluje nebo umisťuje, a to na základě příslušných právních předpisů, včetně 
posouzení zajištění adekvátního dopravního a technického napojení.  
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s plochou zemědělskou a požaduje plochu bydlení. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti prověřil, vyhodnotil a navrhl 
nejvhodnější možné řešení funkčního využití 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 Líšně 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.  
Využití území pro plochu zemědělskou bylo prověřeno Konceptem ÚPmB a vychází také z 
platného ÚPmB. Vymezení plochy zemědělské v Návrhu ÚPmB tak zčásti potvrzuje stávající 
funkční využití a naplňuje dlouhodobě sledovaný způsob využití předmětné lokality s ohledem 
na charakter daného i navazujícího území. 
Nicméně na základě obecných podmínek využití území Návrhu ÚPmB lze lokalitu resp. 
pozemek i nadále využívat stávajícím způsobem: "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.", a dále pak může být uplatňována 
také podmínka o podmíněné přípustnosti dočasného využití území a realizaci dočasných 
staveb (a to i mimo rámec podmínek stanovených pro příslušnou plochu s rozdílným 
způsobem využití) za splnění některých podmínek (viz "závazná textová část", kap. 6.2 
Obecné podmínky využití území). 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné, opodstatněné ani žádoucí měnit v 
daném místě funkční využití plochy zemědělské a zintenzivňovat tak využití předmětného 
území na úkor volné krajiny/zemědělské půdy zčásti s I. a II. třídou ochrany ZPF nadto v 
případě dosud nevyčerpaných zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. Líšeň. 
Pro informaci uvádíme, že přirozenou složkou zemědělských ploch je nejenom produkční 
zemědělství v podobě pěstování plodin a chovu dobytka/koní či sadařství, ale také 
mimoprodukční funkce zemědělské činnosti jako jsou např. remízky či stromořadí/větrolamy, 
které jsou velice důležitou součástí těchto území zejména z důvodu retence vody, úkrytu pro 
zvěř apod.  
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-1. 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–
Řečkovice a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných 
ploch pro bydlení, které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-
Jehnice nezbytně nutné. Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na 
životní prostředí (SEA) byla plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu 
kumulativních vlivů na průjezd Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do 
územních rezerv a aktivovat ji až po vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části 
Jehnice, po vyřešení napojení na MHD a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení.  
Koncepce dopravního připojení Jehnic a Ořešína jednou komunikací vedoucí přes území 
městské části Řečkovice a Mokrá Hora, vymezená v ÚPmB, zůstává nezměněna. 
Z pohledu předpokládaného navýšení zátěže z rozvojových území byl cílový stav posouzen 
komplexně v rámci modelování dopravy a neprojevilo se „razantní“ navýšení dopravy, které 
by nebylo možné realizovat na navržené komunikační síti. Z tohoto důvodu nebyla shledána 
potřeba nových dopravních koridorů a v rámci navrženého řešení nejsou požadovány. 
Špatný technický stav vozovky, případně odstranění nebezpečných míst na komunikacích 
není předmětem řešení územního plánu, ale zajištění provozně způsobilého stavu z pozice 
vlastníka a správce této komunikace, případně úpravy organizace dopravy na stávajících 
komunikacích v území. 
Požadavku tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z 
návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání. Pořizovatel dává pokyn lokalitu Je-1 Plástky 
vyjmout z návrhu nového ÚPmB a ponechat plochu zemědělského půdního fondu s 
vymezením uzemní rezervy pro bydlení. 
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MMB/0283229/2020 
 
Námitka č.1  
Námitka č.2 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s plochou krajinné zeleně a vymezeným biokoridorem ÚSES. 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání 
(dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury atd. 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území zejména 
z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na uspořádání a 
využívání daného území. Pouze druh pozemku či způsob využití pozemku vyplývající z KN 
nejsou pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v územním plánu primárním a 
jediným kritériem. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě uvedeného, své odbornosti, aktuálních podkladů a 
Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením 
č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl nejvhodnější řešení funkčního 
využití pozemku p.č. 3991 a 3992 v k.ú. Líšeň resp. předmětného území. V Návrhu ÚPmB je 
tak v předmětné lokalitě zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace (ve všech variantách Konceptu ÚPmB je v návaznosti na platný ÚPmB 
vymezena krajinná zeleň s prvky ÚSES, neboť trasa lokálního biokoridoru prochází 
předmětným územím již podle stávající úpravy) a v souladu s právními předpisy navržena 
plocha krajinné zeleně s vymezeným překryvným režimem územního systému ekologické 
stability (ÚSES) - lokálním biokoridorem LBK LI05.  
Z Návrhu ÚPmB je sice zřejmé, že plochy ÚSES mohou tvořit překryvný režim nad různými 
plochami s rozdílným způsobem využití, nicméně pokud to územní podmínky umožňují 
(především volné plochy bez zástavby vykazující vyšší biodiverzitu), je žádoucí pro překryvný 
režim ÚSES primárně vymezovat právě plochy krajinné zeleně, které nejlépe reflektují 
požadavky pro existenci a optimální funkčnost skladebných částí ÚSES, protože jsou určeny 
pro ochranu, rozvoj a zachování přírodních a krajinných hodnot území. Mimo to platí 
podmínka, která je obsažena v kap. 5.10. Návrhu ÚPmB, podle níž vymezené plochy ÚSES 
tvoří překryvný režim nad plochami s rozdílným způsobem využití. Pro všechny části ploch s 
rozdílným způsobem využití s překryvným režimem vymezených ploch ÚSES (biocenter či 
biokoridorů) platí místo stanovených obecných a základních podmínek využití území 
specifické podmínky. 
Zúžení předmětného biokoridoru je na navazujících pozemcích vyvoláno především 
podmínkami danými předmětným územím (zejména prostorové parametry) - část pozemků je 
totiž již zastavěna stavbami nebo je na nich vytvořena zpevněná plocha. I když tak funkčnost 
ÚSES závisí především až na jeho realizační fázi pomocí konkrétních opatření, je nezbytné 
v daném místě zachovat biokoridor ve vymezené šíři, aby bylo vůbec možné o funkčních 
opatřeních uvažovat. Je totiž třeba zohlednit, že oproti platnému ÚPmB je již trasa řešeného 
prvku ÚSES v řadě míst podstatně zúžena na úkor výše zmiňovaných zpevněných a 
zastavěných ploch. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB pozemek p.č. 3991 a 3992 v k.ú. Líšeň resp. celé 
předmětné území důvodně určeno jako plocha krajinné zeleně s vymezeným překryvným 
režimem územního systému ekologické stability (ÚSES) a není účelné a opodstatněné toto 
vymezení měnit. 
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Co se týká skutečného vymezení vodního toku po úpravách, dává pořizovatel pokyn 
zpracovateli, aby upravil trasu vodního toku podle skutečného stavu. 
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MMB/0283241/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezením předmětné plochy V/a3, která je částečně vymezena 
na plochách zeleně a umožňuje zde umístění větší budovy v areálové zástavbě, 
což je v rozporu s platným ÚPmB, který zde umožňoval pouze čisté bydlení. Podatel navrhuje 
předmětnou část lokality vymezit jako plochu bydlení B/v1 a zbylé dosud nezastavěné části 
ponechat jako plochy lesní (L). 
V návrhu nového ÚPmB jsou severně od ulice Netroufalky navrženy stabilizované plochy 
pro veřejnou vybavenost V/a3 a stabilizované plochy lesní. V platném ÚPmB jsou zde 
navrženy návrhové plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení 
čistého a stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Dle aktuálního stavu z katastru 
nemovitostí se však na předmětných pozemcích při ulici Netroufalky nachází bytové domy. 
Z toho důvodu bude vymezení předmětné lokality upraveno. 
Severně od ulice Neroufalky bude vymezena stabilizovaná plocha smíšená obytná C/v3 (tam 
kde se již nachází zástavba) a plocha změn smíšená obytná C/v3 (tam kde zástavba dosud 
není). Tato plocha změn se stane součástí rozvojové lokality Be-7 a to společně s plochou 
veřejné vybavenosti V/v3 (původně vymezenou jako V/x). Jižně od ulice Netroufalky bude 
původně vymezená plocha V/a3 změněna v západní části na stabilizovanou plochu smíšenou 
obytnou C/v3 a ve východní části na stabilizovanou plochu veřejné vybavenosti V/v3. 
Vymezení plochy lesní (L) bude v předmětném území zúženo ve prospěch plochy smíšené 
obytné C. 
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MMB/0283254/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Or-1 Při ulici Drozdí a s tím 
související „kritickou“ dopravní situací. 
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.  
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.  
Návrh vycházel z podkladu Generel odvodnění města Brna, který zahrnoval všechny návrhové 
plochy. Generel i územní plán vyžadují, aby bylo v rozvojových plochách aplikováno důsledně 
hospodaření s dešťovými vodami, tzn. že se budou řešit a zdržovat na pozemku výstavby. Při 
dodržení těchto opatření by nemělo docházet ke zhoršení odtokových poměrů. V současné 
době se pracuje na aktualizaci generelu kanalizace, pokud upřesňující výpočty odhalí 
nedostatky v kapacitě kanalizace, bude se to dále promítat do plánu obnovy a rekonstrukce 
kanalizační sítě města Brna. 
Z výše uvedených důvodů nelze podnětu vyhovět.  
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MMB/0283258/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s výstavbou v rozvojové lokalitě Je-3 Západně od ulice Aloise Havla, ve 
které je navržena plocha veřejné vybavenosti V a plocha lehké výroby E.  
Plocha veřejné vybavenosti V/v1 byla do lokality přesunuta z východní strany ulice Blanenská, 
kde je vymezena již ve stávajícím ÚPmB a nyní v Návrhu ÚP navazuje na zástavbu rodinných 
domů. Se stávající školou bude propojena přes plochu městské zeleně Z. Navržená plocha 
pro lehkou výrobu E navazuje na stávající výrobní areál společnosti Pila Jehnice s.r.o. - umožní 
jeho budoucí rozvoj a zvýší možnost zaměstnanosti, jež jsou v místě omezené. Vymezené 
plochy není v rámci řešeného území možno umístit na půdách nižší kvality. Pila i plocha lehké 
výroby E mají dopravní napojení řešeno bez nutnosti průjezdu rezidenčním územím. Ve všech 
variantách Konceptu ÚPmB byly plochy této lokality navrženy pro funkci E – plochy lehké 
výroby. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací dokumentace a také z 
důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných nemovitostí je vhodné 
a účelné plochy lehké výroby E z větší míry ponechat. Pořizovatel se však ztotožňuje 
s doporučením ve zpracovaném Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (SEA), které pro 
lokalitu Je-3 uvádí, z hlediska eliminace hlukové zátěže, redukovat plochu E/a2 a plochy 
veřejné vybavenosti a bydlení oddělit od plochy lehké výroby plochou zeleně. 
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MMB/0283262/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podání se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-2 a nepřímo i Je-1 na území 
MČ Brno-Jehnice a rozvojové lokality Or-1 a Or-2 na území MČ Brno-Ořešín a s tím související 
„kritickou“ dopravní situací. 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–Řečkovice 
a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných ploch pro bydlení, 
které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-Jehnice nezbytně nutné. 
Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na životní prostředí (SEA) byla 
plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu kumulativních vlivů na průjezd 
Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do územních rezerv a aktivovat ji až po 
vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části Jehnice, po vyřešení napojení na MHD 
a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení.  
Lokalita Je-2 a část lokality Je-3 je projednávaná ve změně ÚPmB č. B36/07-II, která již prošla 
veřejným projednáním. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené v územně plánovací dokumentaci z větší 
míry ponechat. 
Území rozvojových lokalit Or-1, Or-2 a Or-3 je v téměř stejném rozsahu dlouhodobě vymezeno 
již v platném ÚPmB, dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese U.5 jde o 
plochu proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení ploch v kontextu platného ÚPmB převzal i 
Koncept nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to v souladu s Pokyny pro 
zpracování návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené ve stávajícím ÚPmB z větší míry 
ponechat. Zpracovatel nového ÚPmB upravil v míře podrobnosti nového ÚPmB, jeho metodiky 
pro vymezování ploch a se zohledněním svého odborného názoru Návrh nového ÚPmB v 
lokalitě Or-1 tak, aby vytvářel v území podmínky pro realizaci řešení podrobněji prověřeného 
v ÚS. 
Koncepce dopravního připojení Jehnic a Ořešína jednou komunikací vedoucí přes území 
městské části Řečkovice a Mokrá Hora, vymezená v ÚPmB, zůstává nezměněna.  
Z pohledu předpokládaného navýšení zátěže z rozvojových území byl cílový stav posouzen 
komplexně v rámci modelování dopravy a neprojevilo se „razantní“ navýšení dopravy, které by 
nebylo možné realizovat na navržené komunikační síti. Z tohoto důvodu nebyla shledána 
potřeba nových dopravních koridorů a v rámci navrženého řešení nejsou požadovány.  
Špatný technický stav vozovky, případně odstranění nebezpečných míst na komunikacích 
není předmětem řešení územního plánu, ale zajištění provozně způsobilého stavu z pozice 
vlastníka a správce této komunikace, případně úpravy organizace dopravy na stávajících 
komunikacích v území. 
Požadavku tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z návrhu 
ÚP pro opakované veřejné projednání a ponecháním plochy ZPF s vymezením územní 
rezervy pro bydlení, vyjmutím a stabilizací stavebně využitých ploch bydlení v lokalitě Je-4 a v 
lokalitě Or-1 vytvořením podmínek pro realizaci řešení podrobněji prověřeného v ÚS, ve zbytku 
se požadavku nevyhovuje. 
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MMB/0283263/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podání 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. 
Požadavku se doporučuje nevyhovět. 
 







MMB/0283273/2020  MMB/0283273/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283273/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podání se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-1 a nepřímo i Je-2 na území 
MČ Brno-Jehnice a rozvojové lokality Or-1 a Or-2 na území MČ Brno-Ořešín a s tím související 
„kritickou“ dopravní situací. 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–Řečkovice 
a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných ploch pro bydlení, 
které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-Jehnice nezbytně nutné. 
Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na životní prostředí (SEA) byla 
plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu kumulativních vlivů na průjezd 
Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do územních rezerv a aktivovat ji až po 
vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části Jehnice, po vyřešení napojení na MHD 
a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení.  
Lokalita Je-2 a část lokality Je-3 je projednávaná ve změně ÚPmB č. B36/07-II, která již prošla 
veřejným projednáním. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené v územně plánovací dokumentaci z větší 
míry ponechat. 
Území rozvojových lokalit Or-1, Or-2 a Or-3 je v téměř stejném rozsahu dlouhodobě vymezeno 
již v platném ÚPmB, dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese U.5 jde o 
plochu proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení ploch v kontextu platného ÚPmB převzal i 
Koncept nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to v souladu s Pokyny pro 
zpracování návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené ve stávajícím ÚPmB z větší míry 
ponechat. Zpracovatel nového ÚPmB upravil v míře podrobnosti nového ÚPmB, jeho metodiky 
pro vymezování ploch a se zohledněním svého odborného názoru Návrh nového ÚPmB v 
lokalitě Or-1 tak, aby vytvářel v území podmínky pro realizaci řešení podrobněji prověřeného 
v ÚS. 
Koncepce dopravního připojení Jehnic a Ořešína jednou komunikací vedoucí přes území 
městské části Řečkovice a Mokrá Hora, vymezená v ÚPmB, zůstává nezměněna.  
Z pohledu předpokládaného navýšení zátěže z rozvojových území byl cílový stav posouzen 
komplexně v rámci modelování dopravy a neprojevilo se „razantní“ navýšení dopravy, které by 
nebylo možné realizovat na navržené komunikační síti. Z tohoto důvodu nebyla shledána 
potřeba nových dopravních koridorů a v rámci navrženého řešení nejsou požadovány.  
Špatný technický stav vozovky, případně odstranění nebezpečných míst na komunikacích 
není předmětem řešení územního plánu, ale zajištění provozně způsobilého stavu z pozice 
vlastníka a správce této komunikace, případně úpravy organizace dopravy na stávajících 
komunikacích v území. 
Požadavku tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z návrhu 
ÚP pro opakované veřejné projednání a ponecháním plochy ZPF s vymezením územní 
rezervy pro bydlení, vyjmutím a stabilizací stavebně využitých ploch bydlení v lokalitě Je-4 a v 
lokalitě Or-1 vytvořením podmínek pro realizaci řešení podrobněji prověřeného v ÚS, ve zbytku 
se požadavku nevyhovuje. 
 





MMB/0283275/2020  MMB/0283275/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283275/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-1, Je-2, Je-3 a Je-4 na území 
MČ Brno-Jehnice a rozvojové lokality Or-1, Or-2, Or-3 a Or-4 na území MČ Brno-Ořešín a s 
vymezením územní rezervy pro bydlení B-3 na rozhraní katastrů Mokrá Hora a Jehnice a s tím 
související „kritickou“ dopravní situací. 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–Řečkovice 
a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných ploch pro bydlení, 
které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-Jehnice nezbytně nutné. 
Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na životní prostředí (SEA) byla 
plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu kumulativních vlivů na průjezd 
Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do územních rezerv a aktivovat ji až po 
vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části Jehnice, po vyřešení napojení na MHD 
a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení.  
Lokalita Je-2 a část lokality Je-3 je projednávaná ve změně ÚPmB č. B36/07-II, která již prošla 
veřejným projednáním. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené v územně plánovací dokumentaci z větší 
míry ponechat.   
Plochy v lokalitě Je-4 jsou již stavebně využity, či výstavba probíhá na základě vydaných 
rozhodnutí a povolení, dle platného ÚPmB. O využití území bylo rozhodnuto v řízeních, ve 
kterých byl vliv plynoucí z konkrétního stavebního využití plochy B posouzen. Pro upravený 
návrh nového ÚP budou stavebně využité plochy bydlení z lokality vyjmuty a budou 
stabilizovány. 
Území rozvojových lokalit Or-1, Or-2 a Or-3 je v téměř stejném rozsahu dlouhodobě vymezeno 
již v platném ÚPmB, dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese U.5 jde o 
plochu proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení ploch v kontextu platného ÚPmB převzal i 
Koncept nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to v souladu s Pokyny pro 
zpracování návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené ve stávajícím ÚPmB z větší míry 
ponechat. Zpracovatel nového ÚPmB upravil v míře podrobnosti nového ÚPmB, jeho metodiky 
pro vymezování ploch a se zohledněním svého odborného názoru Návrh nového ÚPmB v 
lokalitě Or-1 tak, aby vytvářel v území podmínky pro realizaci řešení podrobněji prověřeného 
v ÚS. 
Rozvojová lokalita Or-4 již byla vymezena ve všech variantách konceptu nového ÚPmB. 
Pozemky v ploše sportu jsou využívány jako pastviny pro ranč s chovem koní a jejich 
vymezením do ploch sportu tedy fakticky nedojde k změně jejich využití oproti současnému 
stavu. Jejich využití k výstavbě je již značně omezené vedením ochranného pásma VVN, VN, 
lesa a konfigurací terénu. Omezení možnosti zástavby vyplývá i z omezené struktury zástavby, 
tj. do 10 % disponibilního pozemku a zároveň do 10 % rozlohy základní plochy. Na základě 
uplatněných námitek a připomínek dojde k úpravě vymezení plochy sportu (zmenšení) a 
změny výškové úrovně z úrovně 2 na 1. Tj. místo plochy S/o2 na plochu S/o1. Tak bude 
zajištěna ochrana okolních přírodních a krajinných hodnot, aby nedošlo k narušení krajinného 
rázu. Vymezením lokality Or-4 tedy fakticky nedojde k navýšení uživatelů příjezdové 
komunikace do Jehnic a Ořešína oproti současnému stavu. 
Koncepce dopravního připojení Jehnic a Ořešína jednou komunikací vedoucí přes území 
městské části Řečkovice a Mokrá Hora, vymezená v ÚPmB, zůstává nezměněna.  



MMB/0283275/2020  MMB/0283275/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

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. 
Rozsah vymezené územní rezervy B-3 (a rozvojové lokality MH-2) vyplývá z dohody s 
dotčeným orgánem (DO) na úseku ochrany zemědělského půdního fondu – MŽP ČR. Ke 
Konceptu nového ÚP uplatnil DO v roce 2010 stanovisko, které jím bylo při zahájení prací na 
Návrhu nového ÚP v roce 2017 znovu potvrzeno. Dohodnutý pokyn požadoval vymezit 
namísto části záboru ZPF pro změnu na plochu bydlení pouze územní rezervu. Tomu 
odpovídá také návrh předloženy nyní do projednání.  V rozsahu vymezené územní rezervy pro 
bydlení B-3 na rozhraní katastrů Mokrá Hora a Jehnice a na rozhraní správního území MČ 
Brno–Řečkovice a Mokrá Hora a MČ Brno-Jehnice je nadále vymezena nestavební plocha 
zemědělského půdního fondu. Případné budoucí využití území v rozsahu vyznačené rezervy 
proto bude moci být až na základě následné změny nového ÚP. Územní rezerva má nyní 
pouze povahu ochrany území pro uvažovaný budoucí účel využití, není o něm nyní 
rozhodnuto. 
Námitce tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z návrhu 
ÚP pro opakované veřejné projednání a ponecháním plochy ZPF s vymezením územní 
rezervy pro bydlení, vyjmutím a stabilizací stavebně využitých ploch bydlení v lokalitě Je-4 a v 
lokalitě Or-1 vytvořením podmínek pro realizaci řešení podrobněji prověřeného v ÚS, ve zbytku 
se námitce nevyhovuje. 
 
 





MMB/0283281/2020  MMB/0283281/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283281/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podání se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-2 a nepřímo i Je-1 na území 
MČ Brno-Jehnice a rozvojové lokality Or-1 a Or-2 na území MČ Brno-Ořešín a s tím související 
„kritickou“ dopravní situací. 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–Řečkovice 
a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných ploch pro bydlení, 
které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-Jehnice nezbytně nutné. 
Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na životní prostředí (SEA) byla 
plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu kumulativních vlivů na průjezd 
Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do územních rezerv a aktivovat ji až po 
vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části Jehnice, po vyřešení napojení na MHD 
a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení.  
Lokalita Je-2 a část lokality Je-3 je projednávaná ve změně ÚPmB č. B36/07-II, která již prošla 
veřejným projednáním. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené v územně plánovací dokumentaci z větší 
míry ponechat. 
Území rozvojových lokalit Or-1, Or-2 a Or-3 je v téměř stejném rozsahu dlouhodobě vymezeno 
již v platném ÚPmB, dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese U.5 jde o 
plochu proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení ploch v kontextu platného ÚPmB převzal i 
Koncept nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to v souladu s Pokyny pro 
zpracování návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené ve stávajícím ÚPmB z větší míry 
ponechat. Zpracovatel nového ÚPmB upravil v míře podrobnosti nového ÚPmB, jeho metodiky 
pro vymezování ploch a se zohledněním svého odborného názoru Návrh nového ÚPmB v 
lokalitě Or-1 tak, aby vytvářel v území podmínky pro realizaci řešení podrobněji prověřeného 
v ÚS. 
Koncepce dopravního připojení Jehnic a Ořešína jednou komunikací vedoucí přes území 
městské části Řečkovice a Mokrá Hora, vymezená v ÚPmB, zůstává nezměněna.  
Z pohledu předpokládaného navýšení zátěže z rozvojových území byl cílový stav posouzen 
komplexně v rámci modelování dopravy a neprojevilo se „razantní“ navýšení dopravy, které by 
nebylo možné realizovat na navržené komunikační síti. Z tohoto důvodu nebyla shledána 
potřeba nových dopravních koridorů a v rámci navrženého řešení nejsou požadovány.  
Špatný technický stav vozovky, případně odstranění nebezpečných míst na komunikacích 
není předmětem řešení územního plánu, ale zajištění provozně způsobilého stavu z pozice 
vlastníka a správce této komunikace, případně úpravy organizace dopravy na stávajících 
komunikacích v území. 
Požadavku tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z návrhu 
ÚP pro opakované veřejné projednání a ponecháním plochy ZPF s vymezením územní 
rezervy pro bydlení, vyjmutím a v lokalitě Or-1 vytvořením podmínek pro realizaci řešení 
podrobněji prověřeného v ÚS, ve zbytku se požadavku nevyhovuje. 
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Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0283284/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezením předmětné plochy V/a3, která je částečně vymezena 
na plochách zeleně a umožňuje zde umístění větší budovy v areálové zástavbě, 
což je v rozporu s platným ÚPmB, který zde umožňoval pouze čisté bydlení. Podatel navrhuje 
předmětnou část lokality vymezit jako plochu bydlení B/v1 a zbylé dosud nezastavěné části 
ponechat jako plochy lesní (L). 
V návrhu nového ÚPmB jsou severně od ulice Netroufalky navrženy stabilizované plochy 
pro veřejnou vybavenost V/a3 a stabilizované plochy lesní. V platném ÚPmB jsou zde 
navrženy návrhové plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení 
čistého a stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Dle aktuálního stavu z katastru 
nemovitostí se však na předmětných pozemcích při ulici Netroufalky nachází bytové domy. 
Z toho důvodu bude vymezení předmětné lokality upraveno. 
Severně od ulice Neroufalky bude vymezena stabilizovaná plocha smíšená obytná C/v3 (tam 
kde se již nachází zástavba) a plocha změn smíšená obytná C/v3 (tam kde zástavba dosud 
není). Tato plocha změn se stane součástí rozvojové lokality Be-7 a to společně s plochou 
veřejné vybavenosti V/v3 (původně vymezenou jako V/x). Jižně od ulice Netroufalky bude 
původně vymezená plocha V/a3 změněna v západní části na stabilizovanou plochu smíšenou 
obytnou C/v3 a ve východní části na stabilizovanou plochu veřejné vybavenosti V/v3. 
Vymezení plochy lesní (L) bude v předmětném území zúženo ve prospěch plochy smíšené 
obytné C. 
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MMB/0283293/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V návrhu nového ÚPmB jsou nad ulicí Netroufalky navrženy stabilizované plochy pro veřejnou 
vybavenost V/a3 a stabilizované plochy lesní. V platném ÚPmB jsou zde navrženy návrhové 
plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení čistého a 
stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Dle aktuálního stavu z katastru nemovitostí 
se však na předmětných pozemcích při ulici Netroufalky nachází bytové domy. Z toho důvodu 
zde budou vymezeny stabilizovaná i návrhové funkční plocha smíšená obytná C/v3. Při 
východní části předmětného území bude rozšířena rozvojová funkční plocha Be-7. Vymezení 
plochy lesní L bude v předmětném území zúženo ve prospěch plochy smíšené obytné C. 
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MMB/0284117/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-1, Je-2, Je-3 a Je-4 na území 
MČ Brno-Jehnice a rozvojové lokality Or-1, Or-2, Or-3 a Or-4 na území MČ Brno-Ořešín a s 
vymezením územní rezervy pro bydlení B-3 na rozhraní katastrů Mokrá Hora a Jehnice a s tím 
související „kritickou“ dopravní situací. 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–Řečkovice 
a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných ploch pro bydlení, 
které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-Jehnice nezbytně nutné. 
Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na životní prostředí (SEA) byla 
plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu kumulativních vlivů na průjezd 
Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do územních rezerv a aktivovat ji až po 
vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části Jehnice, po vyřešení napojení na MHD 
a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení.  
Lokalita Je-2 a část lokality Je-3 je projednávaná ve změně ÚPmB č. B36/07-II, která již prošla 
veřejným projednáním. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené v územně plánovací dokumentaci z větší 
míry ponechat.   
Plochy v lokalitě Je-4 jsou již stavebně využity, či výstavba probíhá na základě vydaných 
rozhodnutí a povolení, dle platného ÚPmB. O využití území bylo rozhodnuto v řízeních, ve 
kterých byl vliv plynoucí z konkrétního stavebního využití plochy B posouzen. Pro upravený 
návrh nového ÚP budou stavebně využité plochy bydlení z lokality vyjmuty a budou 
stabilizovány. 
Území rozvojových lokalit Or-1, Or-2 a Or-3 je v téměř stejném rozsahu dlouhodobě vymezeno 
již v platném ÚPmB, dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese U.5 jde o 
plochu proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení ploch v kontextu platného ÚPmB převzal i 
Koncept nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to v souladu s Pokyny pro 
zpracování návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené ve stávajícím ÚPmB z větší míry 
ponechat. Zpracovatel nového ÚPmB upravil v míře podrobnosti nového ÚPmB, jeho metodiky 
pro vymezování ploch a se zohledněním svého odborného názoru Návrh nového ÚPmB v 
lokalitě Or-1 tak, aby vytvářel v území podmínky pro realizaci řešení podrobněji prověřeného 
v ÚS. 
Rozvojová lokalita Or-4 již byla vymezena ve všech variantách konceptu nového ÚPmB. 
Pozemky v ploše sportu jsou využívány jako pastviny pro ranč s chovem koní a jejich 
vymezením do ploch sportu tedy fakticky nedojde k změně jejich využití oproti současnému 
stavu. Jejich využití k výstavbě je již značně omezené vedením ochranného pásma VVN, VN, 
lesa a konfigurací terénu. Omezení možnosti zástavby vyplývá i z omezené struktury zástavby, 
tj. do 10 % disponibilního pozemku a zároveň do 10 % rozlohy základní plochy. Na základě 
uplatněných námitek a připomínek dojde k úpravě vymezení plochy sportu (zmenšení) a 
změny výškové úrovně z úrovně 2 na 1. Tj. místo plochy S/o2 na plochu S/o1. Tak bude 
zajištěna ochrana okolních přírodních a krajinných hodnot, aby nedošlo k narušení krajinného 
rázu. Vymezením lokality Or-4 tedy fakticky nedojde k navýšení uživatelů příjezdové 
komunikace do Jehnic a Ořešína oproti současnému stavu. 
Koncepce dopravního připojení Jehnic a Ořešína jednou komunikací vedoucí přes území 
městské části Řečkovice a Mokrá Hora, vymezená v ÚPmB, zůstává nezměněna.  
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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. 
Rozsah vymezené územní rezervy B-3 (a rozvojové lokality MH-2) vyplývá z dohody s 
dotčeným orgánem (DO) na úseku ochrany zemědělského půdního fondu – MŽP ČR. Ke 
Konceptu nového ÚP uplatnil DO v roce 2010 stanovisko, které jím bylo při zahájení prací na 
Návrhu nového ÚP v roce 2017 znovu potvrzeno. Dohodnutý pokyn požadoval vymezit 
namísto části záboru ZPF pro změnu na plochu bydlení pouze územní rezervu. Tomu 
odpovídá také návrh předloženy nyní do projednání.  V rozsahu vymezené územní rezervy pro 
bydlení B-3 na rozhraní katastrů Mokrá Hora a Jehnice a na rozhraní správního území MČ 
Brno–Řečkovice a Mokrá Hora a MČ Brno-Jehnice je nadále vymezena nestavební plocha 
zemědělského půdního fondu. Případné budoucí využití území v rozsahu vyznačené rezervy 
proto bude moci být až na základě následné změny nového ÚP. Územní rezerva má nyní 
pouze povahu ochrany území pro uvažovaný budoucí účel využití, není o něm nyní 
rozhodnuto. 
Námitce tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z návrhu 
ÚP pro opakované veřejné projednání a ponecháním plochy ZPF s vymezením územní 
rezervy pro bydlení, vyjmutím a stabilizací stavebně využitých ploch bydlení v lokalitě Je-4 a v 
lokalitě Or-1 vytvořením podmínek pro realizaci řešení podrobněji prověřeného v ÚS, ve zbytku 
se námitce nevyhovuje. 
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MMB/0284119/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita MH-2 představuje svojí rozlohou a významem drobnou rozvojovou lokalitu. 
Dle textové části odůvodnění předpokládá zpracovatel přibližně 63 nových obyvatel. Počet 
obyvatel je dán na základě matematického výpočtu, přičemž skutečný počet obyvatel může 
být odlišný.  Vzhledem k rozloze a charakteru lokality, lze předpokládat realizaci několika 
jednotek objektů, a nelze tak předpokládat dramatické navýšení zátěže oproti současnému 
stavu. Rozvojová lokalita jako taková je dopravně napojená, přičemž technické řešení a stav 
komunikací není záležitostí v působnosti územního plánu. Přípustnost jednotlivých staveb 
územnímu plánu nepřísluší a bude řešena v jednotlivých řízeních, kterými se stavba povoluje 
nebo umisťuje, a to na základě příslušných právních předpisů, včetně posouzení zajištění 
adekvátního dopravního a technického napojení.  
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MMB/0284128/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podání 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. 
Požadavku se doporučuje nevyhovět. 
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MMB/0284129/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podání se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-1 Plástky. 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–Řečkovice 
a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných ploch pro bydlení, 
které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-Jehnice nezbytně nutné. 
Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na životní prostředí (SEA) byla 
plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu kumulativních vlivů na průjezd 
Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do územních rezerv a aktivovat ji až po 
vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části Jehnice, po vyřešení napojení na MHD 
a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení.  
Koncepce dopravního připojení Jehnic a Ořešína jednou komunikací vedoucí přes území 
městské části Řečkovice a Mokrá Hora, vymezená v ÚPmB, zůstává nezměněna. 
Z pohledu předpokládaného navýšení zátěže z rozvojových území byl cílový stav posouzen 
komplexně v rámci modelování dopravy a neprojevilo se „razantní“ navýšení dopravy, které by 
nebylo možné realizovat na navržené komunikační síti. Z tohoto důvodu nebyla shledána 
potřeba nových dopravních koridorů a v rámci navrženého řešení nejsou požadovány. 
Špatný technický stav vozovky, případně odstranění nebezpečných míst na komunikacích 
není předmětem řešení územního plánu, ale zajištění provozně způsobilého stavu z pozice 
vlastníka a správce této komunikace, případně úpravy organizace dopravy na stávajících 
komunikacích v území. 
Požadavku tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z návrhu 
ÚP pro opakované veřejné projednání. Pořizovatel dává pokyn lokalitu Je-1 Plástky vyjmout z 
návrhu nového ÚPmB a ponechat plochu zemědělského půdního fondu s vymezením uzemní 
rezervy pro bydlení. 
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MMB/0284136/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka směřuje proti rozvojové lokalitě Or-4 s plochou sportu S/o2 vymezenou v návrhu pro 
veřejné projednání 6/2020. Plocha sportu v lokalitě Or-4 již byla vymezena ve všech variantách 
konceptu nového ÚPmB. Již v platném ÚPmB je na části lokality Or-4 vymezena plocha pro 
zemědělskou výrobu (ZP) s objektem ranče pro chov koní. Navazující plochy ZPF v platném 
ÚPmB jsou již využívány jako pastviny pro koně. Plocha ZP a navazující plochy ZPF dle 
platného ÚPmB byly v návrhu nového ÚPmB vymezeny do plochy sportu. Jejich vymezením 
do plochy sportu tedy fakticky nedojde k změně jejich využití oproti současnému stavu. Jejich 
využití k výstavbě je již značně omezené vedením ochranného pásma VVN, VN, lesa a 
konfigurací terénu. Omezení možnosti zástavby vyplývá i z omezené struktury zástavby tj. do 
10 % disponibilního pozemku. Na základě uplatněných námitek a připomínek dojde k úpravě 
vymezení plochy sportu a změně výškové úrovně z úrovně 2 na 1. Tj. místo plochy S/o2 na 
plochu S/o1. Tak bude zajištěna ochranu okolních přírodních a krajinných hodnot, aby nedošlo 
k narušení krajinného rázu. S ohledem na nynější využití plochy sportu (především pro zvířata) 
a její uvedené regulativy se neočekává další zástavba nezastavěných pozemků. V kartě 
lokality Or-4 v odůvodnění je uveden generovaný počet obyvatel 0 a pracovních příležitostí 11. 
Vymezení lokality Or-4 tedy fakticky nemá vliv na problematiku křižovatky Jandáskova- 
Gromešova- Maříkova a ulici Tumaňanova, neboť jejím vymezením nedojde k navýšení jejich 
uživatelů oproti současnému stavu.  
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MMB/0284167/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-1, Je-2, Je-3 a Je-4 na 
území MČ Brno-Jehnice a nepřímo i rozvojové lokality Or-1, Or-2 a Or-3 na území MČ Brno-
Ořešín a s tím související „kritickou“ dopravní situací. 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–
Řečkovice a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných 
ploch pro bydlení, které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-
Jehnice nezbytně nutné. Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na 
životní prostředí (SEA) byla plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu 
kumulativních vlivů na průjezd Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do 
územních rezerv a aktivovat ji až po vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části 
Jehnice, po vyřešení napojení na MHD a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení.  
Lokalita Je-2 a část lokality Je-3 je projednávaná ve změně ÚPmB č. B36/07-II, která již 
prošla veřejným projednáním. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů 
daných nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené v územně plánovací 
dokumentaci z větší míry ponechat.   
Plochy v lokalitě Je-4 jsou již stavebně využity, či výstavba probíhá na základě vydaných 
rozhodnutí a povolení, dle platného ÚPmB. O využití území bylo rozhodnuto v řízeních, ve 
kterých byl vliv plynoucí z konkrétního stavebního využití plochy B posouzen. Pro upravený 
návrh nového ÚP budou stavebně využité plochy bydlení z lokality vyjmuty a budou 
stabilizovány.  
Území rozvojových lokalit Or-1, Or-2 a Or-3 je v téměř stejném rozsahu dlouhodobě 
vymezeno již v platném ÚPmB, dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve 
výkrese U.5 jde o plochu proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení ploch v kontextu platného 
ÚPmB převzal i Koncept nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to v 
souladu s Pokyny pro zpracování návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity 
územně plánovací dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních 
očekávání majitelů daných nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené ve stávajícím 
ÚPmB z větší míry ponechat. Zpracovatel nového ÚPmB upravil v míře podrobnosti nového 
ÚPmB, jeho metodiky pro vymezování ploch a se zohledněním svého odborného názoru 
Návrh nového ÚPmB v lokalitě Or-1 tak, aby vytvářel v území podmínky pro realizaci řešení 
podrobněji prověřeného v ÚS.  
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.   
Námitce tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z návrhu 
ÚP pro opakované veřejné projednání a ponecháním plochy ZPF s vymezením územní 
rezervy pro bydlení, vyjmutím a stabilizací stavebně využitých ploch bydlení v lokalitě Je-4 a 
v lokalitě Or-1 vytvořením podmínek pro realizaci řešení podrobněji prověřeného v ÚS, ve 
zbytku se námitce nevyhovuje. 
 





MMB/0284172/2020  MMB/0284172/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284172/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Již v platném ÚPmB jsou pozemky v rozvojové lokalitě MH-1 součástí zvláštní plochy pro 
rekreaci-R a z části jsou součástí plochy rekreační zeleně-ZR Těmto plochám v návrhu 
nového ÚPmB z hlediska vymezování ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá plocha 
sportu-S. Lokalita MH-1 tedy zůstane v návrhu ÚPmB vymezena v nezměněné podobě. 
V rozvojové lokalitě MH-1 nacházející se jihozápadně od ulice Úhledná mezi Ponávkou a 
železniční tratí je navrženo sportovní využití tvořící v předmětném území význačný vstup do 
rekreační oblasti Ponávka. Vzhledem k tomu, že část lokality, je součástí retenčního prostoru 
je struktura zástavby omezená -S/o1 tj. do 10 % disponibilního pozemku a zároveň do 10 % 
rozlohy základní plochy. Zbývající část je vymezená jako plocha S/a2, která vytvoří v lokalitě 
protihlukovou bariéru pro stávající zástavbu z dopravních staveb. V Návrhu nového ÚPmB 
nedochází tedy oproti platnému ÚPmB k podstatným změnám. Je nutné zachovat legitimní 
očekávání vlastníků pozemků na možnost jejich využití.  Rozsah vymezené rozvojové lokality 
MH-2 a vymezené územní rezervy B-3 vyplývá z dohody s dotčeným orgánem (DO) na úseku 
ochrany zemědělského půdního fondu – MŽP ČR. Ke Konceptu nového ÚP uplatnil DO v roce 
2010 stanovisko, které jím bylo při zahájení prací na Návrhu nového ÚP v roce 2017 znovu 
potvrzeno. Dohodnutý pokyn požadoval vymezit namísto části záboru ZPF pro změnu na 
plochu bydlení pouze územní rezervu. K návrhu nového ÚPmB se ve veřejném projednání k 
lokalitě MH-2 s dílčími zábory ZPF č. MH002 a MH003 vyjádřilo MŽP ČR kladně.  
 
 
 
 





MMB/0284174/2020  MMB/0284174/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284174/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojových lokalit Or-1, Or-2, Or-3 a Or-4 na území 
MČ Brno-Ořešín a s tím související „kritickou“ dopravní situací.   
Území rozvojových lokalit Or-1, Or-2 a Or-3 je v téměř stejném rozsahu dlouhodobě vymezeno 
již v platném ÚPmB, dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese U.5 jde o 
plochu proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení ploch v kontextu platného ÚPmB převzal i 
Koncept nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to v souladu s Pokyny pro 
zpracování návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené ve stávajícím ÚPmB z větší míry 
ponechat. 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.  
Rozvojová lokalita Or-4 již byla vymezena ve všech variantách konceptu nového ÚPmB. 
Pozemky v ploše sportu jsou využívány jako pastviny pro ranč s chovem koní a jejich 
vymezením do ploch sportu tedy fakticky nedojde k změně jejich využití oproti současnému 
stavu. Jejich využití k výstavbě je již značně omezené vedením ochranného pásma VVN, VN, 
lesa a konfigurací terénu. Omezení možnosti zástavby vyplývá i z omezené struktury 
zástavby, tj. do 10 % disponibilního pozemku a zároveň do 10 % rozlohy základní plochy. Na 
základě uplatněných námitek a připomínek dojde k úpravě vymezení plochy sportu (zmenšení) 
a změny výškové úrovně z úrovně 2 na 1. Tj. místo plochy S/o2 na plochu S/o1. 
Vymezením lokality Or-4 tedy fakticky nedojde k navýšení uživatelů příjezdové komunikace do 
Jehnic a Ořešína oproti současnému stavu. 
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. 
Námitce tak bude vyhověno částečně – v lokalitě Or-1 vytvořením podmínek pro realizaci 
řešení podrobněji prověřeného v ÚS, v ploše Or-4 dojde k úpravě vymezení plochy sportu 
(zmenšení) a změně výškové úrovně z úrovně 2 na 1. Tj. místo plochy S/o2 na plochu S/o1, 
ve zbytku se námitce nevyhovuje.  
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Námitky  Námitky     

 

MMB/0284182/2020 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-1, Je-2, Je-3 a Je-4 na 
území MČ Brno-Jehnice. 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–
Řečkovice a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných 
ploch pro bydlení, které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-
Jehnice nezbytně nutné. Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na 
životní prostředí (SEA) byla plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu 
kumulativních vlivů na průjezd Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do 
územních rezerv a aktivovat ji až po vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části 
Jehnice, po vyřešení napojení na MHD a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení. 
Lokalita Je-2 a část lokality Je-3 je projednávaná ve změně ÚPmB č. B36/07-II, která již 
prošla veřejným projednáním. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů 
daných nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené v územně plánovací 
dokumentaci z větší míry ponechat.  
Plochy v lokalitě Je-4 jsou již stavebně využity, či výstavba probíhá na základě vydaných 
rozhodnutí a povolení, dle platného ÚPmB. O využití území bylo rozhodnuto v řízeních, ve 
kterých byl vliv plynoucí z konkrétního stavebního využití plochy B posouzen. Pro upravený 
návrh nového ÚP budou stavebně využité plochy bydlení z lokality vyjmuty a budou 
stabilizovány. 
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. 
Námitce tak bude vyhověno částečně - vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z návrhu 
ÚP pro opakované veřejné projednání a ponecháním plochy ZPF s vymezením územní 
rezervy pro bydlení a vyjmutím a stabilizací stavebně využitých ploch bydlení v lokalitě Je-4. 
Ve zbytku se námitce nevyhovuje. 
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MMB/0284270/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s výstavbou v rozvojové lokalitě Je-3 Západně od ulice Aloise Havla, ve 
které je navržena plocha veřejné vybavenosti V a plocha lehké výroby E.  
Plocha veřejné vybavenosti V/v1 byla do lokality přesunuta z východní strany ulice Blanenská, 
kde je vymezena již ve stávajícím ÚPmB a nyní v Návrhu ÚP navazuje na zástavbu rodinných 
domů. Se stávající školou bude propojena přes plochu městské zeleně Z. Navržená plocha 
pro lehkou výrobu E navazuje na stávající výrobní areál společnosti Pila Jehnice s.r.o. - umožní 
jeho budoucí rozvoj a zvýší možnost zaměstnanosti, jež jsou v místě omezené. Vymezené 
plochy není v rámci řešeného území možno umístit na půdách nižší kvality. Pila i plocha lehké 
výroby E mají dopravní napojení řešeno bez nutnosti průjezdu rezidenčním územím. Ve všech 
variantách Konceptu ÚPmB byly plochy této lokality navrženy pro funkci E – plochy lehké 
výroby. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací dokumentace a také z 
důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných nemovitostí je vhodné 
a účelné plochy lehké výroby E z větší míry ponechat. Pořizovatel se však ztotožňuje 
s doporučením ve zpracovaném Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (SEA), které pro 
lokalitu Je-3 uvádí, z hlediska eliminace hlukové zátěže, redukovat plochu E/a2 a plochy 
veřejné vybavenosti a bydlení oddělit od plochy lehké výroby plochou zeleně. 
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MMB/0284273/2020 
 
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: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Or-1 Při ulici Drozdí a s tím 
související „kritickou“ dopravní situací. 
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. 
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. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Or-2 Klimešova – Jasná a s tím 
související „kritickou“ dopravní situací.   
Území rozvojové lokality Or-2 Klimešova – Jasná je v téměř stejném rozsahu dlouhodobě 
vymezeno již v platném ÚPmB, dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese 
U.5 jde o plochu proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení plochy v kontextu 
platného ÚPmB převzal i Koncept nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to 
v souladu s Pokyny pro zpracování návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity 
územně plánovací dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních 
očekávání majitelů daných nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené ve 
stávajícím ÚPmB z větší míry ponechat.  
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.   
Námitce tak nebude vyhověno.  







MMB/0284318/2020  MMB/0284318/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284318/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Or-3 Při ulici Příhon a s tím 
související „kritickou“ dopravní situací.   
Území rozvojové lokality Or-3 Při ulici Příhon je dlouhodobě vymezeno již v platném ÚPmB, 
dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese U.5 jde o plochu 
proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení plochy v kontextu platného ÚPmB převzal i Koncept 
nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to v souladu s Pokyny pro zpracování 
návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací dokumentace a 
také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných nemovitostí je 
vhodné a účelné plochy již vymezené ve stávajícím ÚPmB z větší míry ponechat.   
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.  
Návrh vycházel z podkladu Generel odvodnění města Brna, který zahrnoval všechny návrhové 
plochy. Generel i územní plán vyžadují, aby bylo v rozvojových plochách aplikováno důsledně 
hospodaření s dešťovými vodami, tzn. že se budou řešit a zdržovat na pozemku výstavby. Při 
dodržení těchto opatření by nemělo docházet ke zhoršení odtokových poměrů. V současné 
době se pracuje na aktualizaci generelu kanalizace, pokud upřesňující výpočty odhalí 
nedostatky v kapacitě kanalizace, bude se to dále promítat do plánu obnovy a rekonstrukce 
kanalizační sítě města Brna. 
Námitce tak nebude vyhověno.   







MMB/0284320/2020  MMB/0284320/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284320/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka směřuje proti rozvojové lokalitě Or-4 s plochou sportu S/o2 vymezenou v návrhu pro 
veřejné projednání 6/2020. Plocha sportu v lokalitě Or-4 již byla vymezena ve všech variantách 
konceptu nového ÚPmB. Již v platném ÚPmB je na části lokality Or-4 vymezena plocha pro 
zemědělskou výrobu (ZP) s objektem ranče pro chov koní. Navazující plochy ZPF v platném 
ÚPmB jsou již využívány jako pastviny pro koně. Plocha ZP a navazující plochy ZPF dle 
platného ÚPmB byly v návrhu nového ÚPmB vymezeny do plochy sportu. Jejich vymezením 
do plochy sportu tedy fakticky nedojde k změně jejich využití oproti současnému stavu. Jejich 
využití k výstavbě je již značně omezené vedením ochranného pásma VVN, VN, lesa a 
konfigurací terénu. Omezení možnosti zástavby vyplývá i z omezené struktury zástavby tj. do 
10 % disponibilního pozemku. Na základě uplatněných námitek a připomínek dojde k úpravě 
vymezení plochy sportu a změně výškové úrovně z úrovně 2 na 1. Tj. místo plochy S/o2 na 
plochu S/o1. Tak bude zajištěna ochranu okolních přírodních a krajinných hodnot, aby nedošlo 
k narušení krajinného rázu. S ohledem na nynější využití plochy sportu (především pro zvířata) 
a její uvedené regulativy se neočekává další zástavba nezastavěných pozemků. V kartě 
lokality Or-4 v odůvodnění je uveden generovaný počet obyvatel 0 a pracovních příležitostí 11. 
Vymezení lokality Or-4 tedy fakticky nemá vliv na problematiku křižovatky Jandáskova- 
Gromešova- Maříkova a ulici Tumaňanova, neboť jejím vymezením nedojde k navýšení jejich 
uživatelů oproti současnému stavu.  
 
 
 
 
 







MMB/0284324/2020  MMB/0284324/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284324/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita MH-2 představuje svojí rozlohou a významem drobnou rozvojovou lokalitu. 
Vzhledem k rozloze a charakteru lokality, lze předpokládat realizaci jednotek objektů, a nelze 
tak předpokládat dramatické navýšení zátěže oproti současnému stavu. Rozvojová lokalita 
jako taková je dopravně napojená, přičemž technické řešení a stav komunikací není záležitostí 
v působnosti územního plánu. Přípustnost jednotlivých staveb územnímu plánu nepřísluší a 
bude řešena v jednotlivých řízeních, kterými se stavba povoluje nebo umisťuje, a to na základě 
příslušných právních předpisů, včetně posouzení zajištění adekvátního dopravního a 
technického napojení.  





MMB/0284332/2020  MMB/0284332/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284332/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojových lokalit Or-1, Or-2, Or-3 a Or-4 na území 
MČ Brno-Ořešín a s tím související „kritickou“ dopravní situací.   
Území rozvojových lokalit Or-1, Or-2 a Or-3 je v téměř stejném rozsahu dlouhodobě vymezeno 
již v platném ÚPmB, dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese U.5 jde o 
plochu proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení ploch v kontextu platného ÚPmB převzal i 
Koncept nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to v souladu s Pokyny pro 
zpracování návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené ve stávajícím ÚPmB z větší míry 
ponechat. 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.  
Rozvojová lokalita Or-4 již byla vymezena ve všech variantách konceptu nového ÚPmB. 
Pozemky v ploše sportu jsou využívány jako pastviny pro ranč s chovem koní a jejich 
vymezením do ploch sportu tedy fakticky nedojde k změně jejich využití oproti současnému 
stavu. Jejich využití k výstavbě je již značně omezené vedením ochranného pásma VVN, VN, 
lesa a konfigurací terénu. Omezení možnosti zástavby vyplývá i z omezené struktury zástavby, 
tj. do 10 % disponibilního pozemku a zároveň do 10 % rozlohy základní plochy. Na základě 
uplatněných námitek a připomínek dojde k úpravě vymezení plochy sportu (zmenšení) a 
změny výškové úrovně z úrovně 2 na 1. Tj. místo plochy S/o2 na plochu S/o1. Vymezením 
lokality Or-4 tedy fakticky nedojde k navýšení uživatelů příjezdové komunikace do Jehnic a 
Ořešína oproti současnému stavu. 
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. 
Námitce tak bude vyhověno částečně – v lokalitě Or-1 vytvořením podmínek pro realizaci 
řešení podrobněji prověřeného v ÚS, v ploše Or-4 dojde k úpravě vymezení plochy sportu 
(zmenšení) a změně výškové úrovně z úrovně 2 na 1. Tj. místo plochy S/o2 na plochu S/o1, 
ve zbytku se námitce nevyhovuje. 





MMB/0284338/2020  MMB/0284338/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284338/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Již v platném ÚPmB jsou pozemky v rozvojové lokalitě MH-1 součástí zvláštní plochy pro 
rekreaci-R a z části jsou součástí plochy rekreační zeleně-ZR Těmto plochám v návrhu 
nového ÚPmB z hlediska vymezování ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá plocha 
sportu-S. Lokalita MH-1 tedy zůstane v návrhu ÚPmB vymezena v nezměněné podobě. 
V rozvojové lokalitě MH-1 nacházející se jihozápadně od ulice Úhledná mezi Ponávkou a 
železniční tratí je navrženo sportovní využití tvořící v předmětném území význačný vstup do 
rekreační oblasti Ponávka. Vzhledem k tomu, že část lokality, je součástí retenčního prostoru 
je struktura zástavby omezená -S/o1 tj. do 10 % disponibilního pozemku a zároveň do 10 % 
rozlohy základní plochy. Zbývající část je vymezená jako plocha S/a2, která vytvoří v lokalitě 
protihlukovou bariéru pro stávající zástavbu z dopravních staveb. V Návrhu nového ÚPmB 
nedochází tedy oproti platnému ÚPmB k podstatným změnám. Je nutné zachovat legitimní 
očekávání vlastníků pozemků na možnost jejich využití.  Rozsah vymezené rozvojové lokality 
MH-2 a vymezené územní rezervy B-3 vyplývá z dohody s dotčeným orgánem (DO) na úseku 
ochrany zemědělského půdního fondu – MŽP ČR. Ke Konceptu nového ÚP uplatnil DO v roce 
2010 stanovisko, které jím bylo při zahájení prací na Návrhu nového ÚP v roce 2017 znovu 
potvrzeno. Dohodnutý pokyn požadoval vymezit namísto části záboru ZPF pro změnu na 
plochu bydlení pouze územní rezervu. K návrhu nového ÚPmB se ve veřejném projednání k 
lokalitě MH-2 s dílčími zábory ZPF č. MH002 a MH003 vyjádřilo MŽP ČR kladně.  
 

 
 
 







MMB/0284386/2020  MMB/0284386/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284386/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita MH-2 představuje svojí rozlohou a významem drobnou rozvojovou lokalitu. 
Vzhledem k rozloze a charakteru lokality, lze předpokládat realizaci jednotek objektů, a nelze 
tak předpokládat dramatické navýšení zátěže oproti současnému stavu. Rozvojová lokalita 
jako taková je dopravně napojená, přičemž technické řešení a stav komunikací není záležitostí 
v působnosti územního plánu. Přípustnost jednotlivých staveb územnímu plánu nepřísluší a 
bude řešena v jednotlivých řízeních, kterými se stavba povoluje nebo umisťuje, a to na základě 
příslušných právních předpisů, včetně posouzení zajištění adekvátního dopravního a 
technického napojení.  
 







MMB/0284390/2020  MMB/0284390/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284390/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Or-2 Klimešova – Jasná a s tím 
související „kritickou“ dopravní situací.   
Území rozvojové lokality Or-2 Klimešova – Jasná je v téměř stejném rozsahu dlouhodobě 
vymezeno již v platném ÚPmB, dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese 
U.5 jde o plochu proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení plochy v kontextu 
platného ÚPmB převzal i Koncept nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to 
v souladu s Pokyny pro zpracování návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity 
územně plánovací dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních 
očekávání majitelů daných nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené ve 
stávajícím ÚPmB z větší míry ponechat.  
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.   
Námitce tak nebude vyhověno.  
 







MMB/0284398/2020  MMB/0284398/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284398/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Or-3 Při ulici Příhon a s tím 
související „kritickou“ dopravní situací.   
Území rozvojové lokality Or-3 Při ulici Příhon je dlouhodobě vymezeno již v platném ÚPmB, 
dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese U.5 jde o plochu 
proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení plochy v kontextu platného ÚPmB převzal i Koncept 
nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to v souladu s Pokyny pro zpracování 
návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací dokumentace a 
také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných nemovitostí je 
vhodné a účelné plochy již vymezené ve stávajícím ÚPmB z větší míry ponechat.   
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.  
Návrh vycházel z podkladu Generel odvodnění města Brna, který zahrnoval všechny návrhové 
plochy. Generel i územní plán vyžadují, aby bylo v rozvojových plochách aplikováno důsledně 
hospodaření s dešťovými vodami, tzn. že se budou řešit a zdržovat na pozemku výstavby. Při 
dodržení těchto opatření by nemělo docházet ke zhoršení odtokových poměrů. V současné 
době se pracuje na aktualizaci generelu kanalizace, pokud upřesňující výpočty odhalí 
nedostatky v kapacitě kanalizace, bude se to dále promítat do plánu obnovy a rekonstrukce 
kanalizační sítě města Brna. 
Námitce tak nebude vyhověno.   







MMB/0284408/2020  MMB/0284408/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284408/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka směřuje proti rozvojové lokalitě Or-4 s plochou sportu S/o2 vymezenou v návrhu pro 
veřejné projednání 6/2020. Plocha sportu v lokalitě Or-4 již byla vymezena ve všech variantách 
konceptu nového ÚPmB. Již v platném ÚPmB je na části lokality Or-4 vymezena plocha pro 
zemědělskou výrobu (ZP) s objektem ranče pro chov koní. Navazující plochy ZPF v platném 
ÚPmB jsou již využívány jako pastviny pro koně. Plocha ZP a navazující plochy ZPF dle 
platného ÚPmB byly v návrhu nového ÚPmB vymezeny do plochy sportu. Jejich vymezením 
do plochy sportu tedy fakticky nedojde k změně jejich využití oproti současnému stavu. Jejich 
využití k výstavbě je již značně omezené vedením ochranného pásma VVN, VN, lesa a 
konfigurací terénu. Omezení možnosti zástavby vyplývá i z omezené struktury zástavby tj. do 
10 % disponibilního pozemku. Na základě uplatněných námitek a připomínek dojde k úpravě 
vymezení plochy sportu a změně výškové úrovně z úrovně 2 na 1. Tj. místo plochy S/o2 na 
plochu S/o1. Tak bude zajištěna ochranu okolních přírodních a krajinných hodnot, aby nedošlo 
k narušení krajinného rázu. S ohledem na nynější využití plochy sportu (především pro zvířata) 
a její uvedené regulativy se neočekává další zástavba nezastavěných pozemků. V kartě 
lokality Or-4 v odůvodnění je uveden generovaný počet obyvatel 0 a pracovních příležitostí 11. 
Vymezení lokality Or-4 tedy fakticky nemá vliv na problematiku křižovatky Jandáskova- 
Gromešova- Maříkova a ulici Tumaňanova, neboť jejím vymezením nedojde k navýšení jejich 
uživatelů oproti současnému stavu.  
 
 
 
 







MMB/0284412/2020  MMB/0284412/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284412/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–Řečkovice 
a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných ploch pro bydlení, 
které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-Jehnice nezbytně nutné. 
Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na životní prostředí (SEA) byla 
plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu kumulativních vlivů na průjezd 
Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do územních rezerv a aktivovat ji až po 
vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části Jehnice, po vyřešení napojení na MHD 
a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení. 
Koncepce dopravního připojení Jehnic a Ořešína jednou komunikací vedoucí přes území 
městské části Řečkovice a Mokrá Hora, vymezená v ÚPmB, zůstává nezměněna. 
Z pohledu předpokládaného navýšení zátěže z rozvojových území byl cílový stav posouzen 
komplexně v rámci modelování dopravy a neprojevilo se „razantní“ navýšení dopravy, které by 
nebylo možné realizovat na navržené komunikační síti. Z tohoto důvodu nebyla shledána 
potřeba nových dopravních koridorů a v rámci navrženého řešení nejsou požadovány. 
Špatný technický stav vozovky, případně odstranění nebezpečných míst na komunikacích 
není předmětem řešení územního plánu, ale zajištění provozně způsobilého stavu z pozice 
vlastníka a správce této komunikace, případně úpravy organizace dopravy na stávajících 
komunikacích v území. 
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. 
Požadavku tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z návrhu 
ÚP pro opakované veřejné projednání. Pořizovatel dává pokyn lokalitu Je-1 Plástky vyjmout z 
návrhu nového ÚPmB a ponechat plochu zemědělského půdního fondu s vymezením uzemní 
rezervy pro bydlení 







MMB/0284414/2020  MMB/0284414/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284414/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
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. 
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. 







MMB/0284415/2020  MMB/0284415/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284415/2020 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s výstavbou v rozvojové lokalitě Je-3 Západně od ulice Aloise Havla, ve 
které je navržena plocha veřejné vybavenosti V a plocha lehké výroby E.  
Plocha veřejné vybavenosti V/v1 byla do lokality přesunuta z východní strany ulice Blanenská, 
kde je vymezena již ve stávajícím ÚPmB a nyní v Návrhu ÚP navazuje na zástavbu rodinných 
domů. Se stávající školou bude propojena přes plochu městské zeleně Z. Navržená plocha 
pro lehkou výrobu E navazuje na stávající výrobní areál společnosti Pila Jehnice s.r.o. - umožní 
jeho budoucí rozvoj a zvýší možnost zaměstnanosti, jež jsou v místě omezené. Vymezené 
plochy není v rámci řešeného území možno umístit na půdách nižší kvality. Pila i plocha lehké 
výroby E mají dopravní napojení řešeno bez nutnosti průjezdu rezidenčním územím. Ve všech 
variantách Konceptu ÚPmB byly plochy této lokality navrženy pro funkci E – plochy lehké 
výroby. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací dokumentace a také z 
důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných nemovitostí je vhodné 
a účelné plochy lehké výroby E z větší míry ponechat. Pořizovatel se však ztotožňuje 
s doporučením ve zpracovaném Vyhodnocení vlivů ÚP na životní prostředí (SEA), které pro 
lokalitu Je-3 uvádí, z hlediska eliminace hlukové zátěže, redukovat plochu E/a2 a plochy 
veřejné vybavenosti a bydlení oddělit od plochy lehké výroby plochou zeleně. 
 







MMB/0284418/2020  MMB/0284418/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284418/2020 
 
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. 
 
 
 







MMB/0284422/2020  MMB/0284422/2020 
Námitky  Námitky
  
   

 

MMB/0284422/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–Řečkovice 
a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných ploch pro bydlení, 
které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-Jehnice nezbytně nutné. 
Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na životní prostředí (SEA) byla 
plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu kumulativních vlivů na průjezd 
Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do územních rezerv a aktivovat ji až po 
vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části Jehnice, po vyřešení napojení na MHD 
a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení. 
Koncepce dopravního připojení Jehnic a Ořešína jednou komunikací vedoucí přes území 
městské části Řečkovice a Mokrá Hora, vymezená v ÚPmB, zůstává nezměněna. 
Z pohledu předpokládaného navýšení zátěže z rozvojových území byl cílový stav posouzen 
komplexně v rámci modelování dopravy a neprojevilo se „razantní“ navýšení dopravy, které by 
nebylo možné realizovat na navržené komunikační síti. Z tohoto důvodu nebyla shledána 
potřeba nových dopravních koridorů a v rámci navrženého řešení nejsou požadovány. 
Špatný technický stav vozovky, případně odstranění nebezpečných míst na komunikacích 
není předmětem řešení územního plánu, ale zajištění provozně způsobilého stavu z pozice 
vlastníka a správce této komunikace, případně úpravy organizace dopravy na stávajících 
komunikacích v území. 
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. 
Požadavku tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z návrhu 
ÚP pro opakované veřejné projednání. Pořizovatel dává pokyn lokalitu Je-1 Plástky vyjmout z 
návrhu nového ÚPmB a ponechat plochu zemědělského půdního fondu s vymezením uzemní 
rezervy pro bydlení 
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MMB/0284424/2020 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
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. 
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. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka směřuje proti rozvojové lokalitě Or-4 s plochou sportu S/o2 vymezenou v návrhu pro 
veřejné projednání 6/2020. Plocha sportu v lokalitě Or-4 již byla vymezena ve všech variantách 
konceptu nového ÚPmB. Již v platném ÚPmB je na části lokality Or-4 vymezena plocha pro 
zemědělskou výrobu (ZP) s objektem ranče pro chov koní. Navazující plochy ZPF v platném 
ÚPmB jsou již využívány jako pastviny pro koně. Plocha ZP a navazující plochy ZPF dle 
platného ÚPmB byly v návrhu nového ÚPmB vymezeny do plochy sportu. Jejich vymezením 
do plochy sportu tedy fakticky nedojde k změně jejich využití oproti současnému stavu. Jejich 
využití k výstavbě je již značně omezené vedením ochranného pásma VVN, VN, lesa a 
konfigurací terénu. Omezení možnosti zástavby vyplývá i z omezené struktury zástavby tj. do 
10 % disponibilního pozemku. Na základě uplatněných námitek a připomínek dojde k úpravě 
vymezení plochy sportu a změně výškové úrovně z úrovně 2 na 1. Tj. místo plochy S/o2 na 
plochu S/o1. Tak bude zajištěna ochranu okolních přírodních a krajinných hodnot, aby nedošlo 
k narušení krajinného rázu. S ohledem na nynější využití plochy sportu (především pro zvířata) 
a její uvedené regulativy se neočekává další zástavba nezastavěných pozemků. V kartě 
lokality Or-4 v odůvodnění je uveden generovaný počet obyvatel 0 a pracovních příležitostí 11. 
Vymezení lokality Or-4 tedy fakticky nemá vliv na problematiku křižovatky Jandáskova- 
Gromešova- Maříkova a ulici Tumaňanova, neboť jejím vymezením nedojde k navýšení jejich 
uživatelů oproti současnému stavu.  
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podání se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-1, nepřímo i Je-2, Je-3 a Je-4 
na území MČ Brno-Jehnice a rozvojových lokalit Or-1, Or-2 a Or-3 na území MČ Brno-Ořešín. 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–Řečkovice 
a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných ploch pro bydlení, 
které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-Jehnice nezbytně nutné. 
Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na životní prostředí (SEA) byla 
plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu kumulativních vlivů na průjezd 
Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do územních rezerv a aktivovat ji až po 
vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části Jehnice, po vyřešení napojení na MHD 
a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení.  
Lokalita Je-2 a část lokality Je-3 je projednávaná ve změně ÚPmB č. B36/07-II, která již prošla 
veřejným projednáním. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené v územně plánovací dokumentaci z větší 
míry ponechat.   
Plochy v lokalitě Je-4 jsou již stavebně využity, či výstavba probíhá na základě vydaných 
rozhodnutí a povolení, dle platného ÚPmB. O využití území bylo rozhodnuto v řízeních, ve 
kterých byl vliv plynoucí z konkrétního stavebního využití plochy B posouzen. Pro upravený 
návrh nového ÚP budou stavebně využité plochy bydlení z lokality vyjmuty a budou 
stabilizovány. 
Území rozvojových lokalit Or-1, Or-2 a Or-3 je v téměř stejném rozsahu dlouhodobě vymezeno 
již v platném ÚPmB, dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese U.5 jde o 
plochu proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení ploch v kontextu platného ÚPmB převzal i 
Koncept nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to v souladu s Pokyny pro 
zpracování návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené ve stávajícím ÚPmB z větší míry 
ponechat. Zpracovatel nového ÚPmB upravil v míře podrobnosti nového ÚPmB, jeho metodiky 
pro vymezování ploch a se zohledněním svého odborného názoru Návrh nového ÚPmB v 
lokalitě Or-1 tak, aby vytvářel v území podmínky pro realizaci řešení podrobněji prověřeného 
v ÚS. 
Koncepce dopravního připojení Jehnic a Ořešína jednou komunikací vedoucí přes území 
městské části Řečkovice a Mokrá Hora, vymezená v ÚPmB, zůstává nezměněna.  
Z pohledu předpokládaného navýšení zátěže z rozvojových území byl cílový stav posouzen 
komplexně v rámci modelování dopravy a neprojevilo se „razantní“ navýšení dopravy, které by 
nebylo možné realizovat na navržené komunikační síti. Z tohoto důvodu nebyla shledána 
potřeba nových dopravních koridorů a v rámci navrženého řešení nejsou požadovány.  
Špatný technický stav vozovky, případně odstranění nebezpečných míst na komunikacích 
není předmětem řešení územního plánu, ale zajištění provozně způsobilého stavu z pozice 
vlastníka a správce této komunikace, případně úpravy organizace dopravy na stávajících 
komunikacích v území. 
Požadavku tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z návrhu 
ÚP pro opakované veřejné projednání a ponecháním plochy ZPF s vymezením územní 
rezervy pro bydlení, vyjmutím a stabilizací stavebně využitých ploch bydlení v lokalitě Je-4 a v 
lokalitě Or-1 vytvořením podmínek pro realizaci řešení podrobněji prověřeného v ÚS, ve zbytku 
se požadavku nevyhovuje. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-1, Je-2, a Je-3 na území MČ 
Brno-Jehnice a rozvojové lokality Or-1 a Or-2 na území MČ Brno-Ořešín a s vymezením 
územní rezervy pro bydlení B-3 na rozhraní katastrů Mokrá Hora a Jehnice a s tím související 
„kritickou“ dopravní situací. 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–Řečkovice 
a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných ploch pro bydlení, 
které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-Jehnice nezbytně nutné. 
Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na životní prostředí (SEA) byla 
plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu kumulativních vlivů na průjezd 
Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do územních rezerv a aktivovat ji až po 
vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části Jehnice, po vyřešení napojení na MHD 
a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení.  
Lokalita Je-2 a část lokality Je-3 je projednávaná ve změně ÚPmB č. B36/07-II, která již prošla 
veřejným projednáním. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené v územně plánovací dokumentaci z větší 
míry ponechat.   
Území rozvojových lokalit Or-1, Or-2 a Or-3 je v téměř stejném rozsahu dlouhodobě vymezeno 
již v platném ÚPmB, dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese U.5 jde o 
plochu proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení ploch v kontextu platného ÚPmB převzal i 
Koncept nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to v souladu s Pokyny pro 
zpracování návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené ve stávajícím ÚPmB z větší míry 
ponechat. Zpracovatel nového ÚPmB upravil v míře podrobnosti nového ÚPmB, jeho metodiky 
pro vymezování ploch a se zohledněním svého odborného názoru Návrh nového ÚPmB v 
lokalitě Or-1 tak, aby vytvářel v území podmínky pro realizaci řešení podrobněji prověřeného 
v ÚS. 
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. 
Rozsah vymezené územní rezervy B-3 (a rozvojové lokality MH-2) vyplývá z dohody s 
dotčeným orgánem (DO) na úseku ochrany zemědělského půdního fondu – MŽP ČR. Ke 
Konceptu nového ÚP uplatnil DO v roce 2010 stanovisko, které jím bylo při zahájení prací na 
Návrhu nového ÚP v roce 2017 znovu potvrzeno. Dohodnutý pokyn požadoval vymezit 
namísto části záboru ZPF pro změnu na plochu bydlení pouze územní rezervu. Tomu 
odpovídá také návrh předloženy nyní do projednání.  
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V rozsahu vymezené územní rezervy pro bydlení B-3 na rozhraní katastrů Mokrá Hora a 
Jehnice a na rozhraní správního území MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora a MČ Brno-Jehnice 
je nadále vymezena nestavební plocha zemědělského půdního fondu. Případné budoucí 
využití území v rozsahu vyznačené rezervy proto bude moci být až na základě následné změny 
nového ÚP. Územní rezerva má nyní pouze povahu ochrany území pro uvažovaný budoucí 
účel využití, není o něm nyní rozhodnuto. 
Námitce tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z návrhu 
ÚP pro opakované veřejné projednání a ponecháním plochy ZPF s vymezením územní 
rezervy pro bydlení a v lokalitě Or-1 vytvořením podmínek pro realizaci řešení podrobněji 
prověřeného v ÚS, ve zbytku se námitce nevyhovuje. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-1, Je-2, Je-3 a Je-4 na území 
MČ Brno-Jehnice a rozvojové lokality Or-1, Or-2, Or-3 a Or-4 na území MČ Brno-Ořešín a s 
tím související „kritickou“ dopravní situací. 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–Řečkovice 
a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných ploch pro bydlení, 
které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-Jehnice nezbytně nutné. 
Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na životní prostředí (SEA) byla 
plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu kumulativních vlivů na průjezd 
Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do územních rezerv a aktivovat ji až po 
vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části Jehnice, po vyřešení napojení na MHD 
a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení.  
Lokalita Je-2 a část lokality Je-3 je projednávaná ve změně ÚPmB č. B36/07-II, která již prošla 
veřejným projednáním. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené v územně plánovací dokumentaci z větší 
míry ponechat.   
Plochy v lokalitě Je-4 jsou již stavebně využity, či výstavba probíhá na základě vydaných 
rozhodnutí a povolení, dle platného ÚPmB. O využití území bylo rozhodnuto v řízeních, ve 
kterých byl vliv plynoucí z konkrétního stavebního využití plochy B posouzen. Pro upravený 
návrh nového ÚP budou stavebně využité plochy bydlení z lokality vyjmuty a budou 
stabilizovány. 
Území rozvojových lokalit Or-1, Or-2 a Or-3 je v téměř stejném rozsahu dlouhodobě vymezeno 
již v platném ÚPmB, dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese U.5 jde o 
plochu proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení ploch v kontextu platného ÚPmB převzal i 
Koncept nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to v souladu s Pokyny pro 
zpracování návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené ve stávajícím ÚPmB z větší míry 
ponechat. Zpracovatel nového ÚPmB upravil v míře podrobnosti nového ÚPmB, jeho metodiky 
pro vymezování ploch a se zohledněním svého odborného názoru Návrh nového ÚPmB v 
lokalitě Or-1 tak, aby vytvářel v území podmínky pro realizaci řešení podrobněji prověřeného 
v ÚS. 
Rozvojová lokalita Or-4 již byla vymezena ve všech variantách konceptu nového ÚPmB. 
Pozemky v ploše sportu jsou využívány jako pastviny pro ranč s chovem koní a jejich 
vymezením do ploch sportu tedy fakticky nedojde k změně jejich využití oproti současnému 
stavu. Jejich využití k výstavbě je již značně omezené vedením ochranného pásma VVN, VN, 
lesa a konfigurací terénu. Omezení možnosti zástavby vyplývá i z omezené struktury zástavby, 
tj. do 10 % disponibilního pozemku a zároveň do 10 % rozlohy základní plochy. Na základě 
uplatněných námitek a připomínek dojde k úpravě vymezení plochy sportu (zmenšení) a 
změny výškové úrovně z úrovně 2 na 1. Tj. místo plochy S/o2 na plochu S/o1. Tak bude 
zajištěna ochrana okolních přírodních a krajinných hodnot, aby nedošlo k narušení krajinného 
rázu. Vymezením lokality Or-4 tedy fakticky nedojde k navýšení uživatelů příjezdové 
komunikace do Jehnic a Ořešína oproti současnému stavu. 
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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. 
Námitce tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z návrhu 
ÚP pro opakované veřejné projednání a ponecháním plochy ZPF s vymezením územní 
rezervy pro bydlení, vyjmutím a stabilizací stavebně využitých ploch bydlení v lokalitě Je-4 a v 
lokalitě Or-1 vytvořením podmínek pro realizaci řešení podrobněji prověřeného v ÚS, ve zbytku 
se námitce nevyhovuje. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita MH-2 představuje svojí rozlohou a významem drobnou rozvojovou lokalitu. 
Vzhledem k rozloze a charakteru lokality, lze předpokládat realizaci jednotek objektů, a nelze 
tak předpokládat dramatické navýšení zátěže oproti současnému stavu. Rozvojová lokalita 
jako taková je dopravně napojená, přičemž technické řešení a stav komunikací není záležitostí 
v působnosti územního plánu. Přípustnost jednotlivých staveb územnímu plánu nepřísluší a 
bude řešena v jednotlivých řízeních, kterými se stavba povoluje nebo umisťuje, a to na základě 
příslušných právních předpisů, včetně posouzení zajištění adekvátního dopravního napojení 
a zajištění podmínek pro dopravu v klidu.  
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita MH-2 představuje svojí rozlohou a významem drobnou rozvojovou lokalitu. 
Vzhledem k rozloze a charakteru lokality, lze předpokládat realizaci jednotek objektů, a nelze 
tak předpokládat dramatické navýšení zátěže oproti současnému stavu. Rozvojová lokalita 
jako taková je dopravně napojená, přičemž technické řešení a stav komunikací není záležitostí 
v působnosti územního plánu. Přípustnost jednotlivých staveb územnímu plánu nepřísluší a 
bude řešena v jednotlivých řízeních, kterými se stavba povoluje nebo umisťuje, a to na základě 
příslušných právních předpisů, včetně posouzení zajištění adekvátního dopravního napojení 
a zajištění podmínek pro dopravu v klidu.  
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita MH-2 představuje svojí rozlohou a významem drobnou rozvojovou lokalitu. 
Vzhledem k rozloze a charakteru lokality, lze předpokládat realizaci jednotek objektů, a nelze 
tak předpokládat dramatické navýšení zátěže oproti současnému stavu. Rozvojová lokalita 
jako taková je dopravně napojená, přičemž technické řešení a stav komunikací není záležitostí 
v působnosti územního plánu. Přípustnost jednotlivých staveb územnímu plánu nepřísluší a 
bude řešena v jednotlivých řízeních, kterými se stavba povoluje nebo umisťuje, a to na základě 
příslušných právních předpisů, včetně posouzení zajištění adekvátního dopravního napojení 
a zajištění podmínek pro dopravu v klidu.  
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka se týká nesouhlasu s vymezením rozvojové lokality Je-1, Je-2 a Je-4 na území MČ 
Brno-Jehnice a rozvojové lokality Or-1, Or-2, a Or-3 na území MČ Brno-Ořešín a s tím 
související „kritickou“ dopravní situací. 
U lokality Je-1 Plástky se pořizovatel ztotožnil s požadavkem uplatněným MČ Brno–Řečkovice 
a Mokrá Hora i s veřejností a nesouhlasí s dalším vymezením zastavitelných ploch pro bydlení, 
které v kontextu preferované lokality Je-2 nejsou pro rozvoj MČ Brno-Jehnice nezbytně nutné. 
Ve Vyhodnocení vlivů Návrhu Územního plánu města Brna na životní prostředí (SEA) byla 
plocha Je-1 hodnocena jako neakceptovatelná z důvodu kumulativních vlivů na průjezd 
Mokrou Horou a bylo doporučeno plochu převést do územních rezerv a aktivovat ji až po 
vyčerpání ostatních rozvojových ploch v městské části Jehnice, po vyřešení napojení na MHD 
a prokázání veřejného zájmu na jejím vymezení.  
Lokalita Je-2 a část lokality Je-3 je projednávaná ve změně ÚPmB č. B36/07-II, která již prošla 
veřejným projednáním. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené v územně plánovací dokumentaci z větší 
míry ponechat.   
Plochy v lokalitě Je-4 jsou již stavebně využity, či výstavba probíhá na základě vydaných 
rozhodnutí a povolení, dle platného ÚPmB. O využití území bylo rozhodnuto v řízeních, ve 
kterých byl vliv plynoucí z konkrétního stavebního využití plochy B posouzen. Pro upravený 
návrh nového ÚP budou stavebně využité plochy bydlení z lokality vyjmuty a budou 
stabilizovány. 
Území rozvojových lokalit Or-1, Or-2 a Or-3 je v téměř stejném rozsahu dlouhodobě vymezeno 
již v platném ÚPmB, dle koncepce urbánní a krajinné osnovy vyjádřené ve výkrese U.5 jde o 
plochu proporcionálního rozvoje MČ. Vymezení ploch v kontextu platného ÚPmB převzal i 
Koncept nového ÚP a je proto obsaženo i v Návrhu nového ÚP, a to v souladu s Pokyny pro 
zpracování návrhu nového ÚP. Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací 
dokumentace a také z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů daných 
nemovitostí je vhodné a účelné plochy již vymezené ve stávajícím ÚPmB z větší míry 
ponechat. Zpracovatel nového ÚPmB upravil v míře podrobnosti nového ÚPmB, jeho metodiky 
pro vymezování ploch a se zohledněním svého odborného názoru Návrh nového ÚPmB v 
lokalitě Or-1 tak, aby vytvářel v území podmínky pro realizaci řešení podrobněji prověřeného 
v ÚS. 
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. 
Námitce tak bude vyhověno částečně – vypuštěním rozvojové lokality Je-1 Plástky z návrhu 
ÚP pro opakované veřejné projednání a ponecháním plochy ZPF s vymezením územní 
rezervy pro bydlení, vyjmutím a stabilizací stavebně využitých ploch bydlení v lokalitě Je-4 a v 
lokalitě Or-1 vytvořením podmínek pro realizaci řešení podrobněji prověřeného v ÚS, ve zbytku 
se námitce nevyhovuje. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.   
Odůvodnění: 
Opatření protipovodňové ochrany(PPO) byla navržena na základě základního koncepčního 
dokumentu Generelu odvodnění města Brna – část Vodní toky (Pöyry Environment, DHI/2009) 
a podrobnější Studie přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolních niv 
hlavních brněnských toků – pořizovatel Povodí Moravy, s.p., zpracovatel Aquatis, 2015). 
Studie z r. 2007 byla jedním z podkladů. Koncepce protipovodňové ochrany působí jako celek 
a byla schválena Zastupitelstvem města Brna již v roce 2008. Ohrázování je navrženo za 
účelem ochrany plochy pro bydlení, tzn. ochrany obyvatel a jejich majetku. Někde je nutné 
vybudovat hráze, jinde je nutné umožnit rozliv. Hráze se navrhovaly vybudovat většinou na 
okraji ploch zeleně, v tomto případě se jedná o zeď na okraji plochy pro bydlení na konci 
zahrad. Jde o zeď výšky cca 2,30 s lokálními prostupy hrazenými za povodně.   Doba 
pravděpodobnosti výskytu povodně vychází ze statisticky zpracovaných dat - může přijít i 
opakovaně několikrát za sebou. V současné době klimatické změny se jedná většinou o 
déletrvající období sucha a potom nárazové přívalové deště, které právě způsobují 
katastrofické scénáře. Co se týká hodnoty nemovitosti - jde o otázku, zda je cennější 
nemovitost, která je ochráněna před povodní, nebo ta, která je jí ohrožována.  
Úkolem územního plánu je vytvořit na základě zpracovaných podkladů podmínky pro možnost 
vybudování protipovodňové ochrany. Tento úkol lze dovodit z ustanovení § 19 odst. 1 písm. 
g) a i) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, podle 
kterých je úkolem územního plánování (mimo jiné) vytvářet podmínky pro snižování nebezpečí 
přírodních katastrof a pro odstraňování jejich důsledků, a to především (ale ne výhradně) 
přírodě blízkým způsobem (což vymezení liniového protipovodňového opatření a retenčního 
prostoru splňuje), a dále stanovovat podmínky pro rozvoj sídelní struktury a kvalitní bydlení, 
přičemž mezi těmito podmínkami je i zajištění protipovodňové ochrany v záplavovém území. 
Řešení konkrétních námitek vlastníků dotčených nemovitostí bude realizováno až při 
projednávání dokumentace pro územní rozhodnutí. Upřesnění polohy liniového 
protipovodňového opatření bude možné řešit v rámci podrobnější dokumentace na základě 
doměření a upřesnění využití pozemků. 
Povinnost vymezit PPO je dána mj. plány pro zvládání povodňových rizik (§ 23 odst. 2, § 25 
zák. č. 254/2001 Sb. o vodách), které jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména pro 
územní plánování a vodoprávní řízení. Plány pro zvládání povodňových rizik navrhují opatření 
k minimalizaci povodňového ohrožení. 
V nadřazené územně plánovací dokumentaci Zásadách územního rozvoje Jihomoravského 
kraje (ZÚR) je v rámci koncepce ochrany před povodněmi v souladu s Politikou územního 
rozvoje vymezen koridor POP 10 pro realizaci protipovodňové ochrany na území města Brna. 
Podle § 54 odst. 6 Stavebního zákona – Obec je povinna bez zbytečného odkladu uvést do 
souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou politikou 
územního rozvoje. 
Z výše uvedených důvodů nelze námitce vyhovět. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je vysloven nesouhlas s propojením ulice Weissovy s Rozvojovou lokalitou 
So-1.  
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. 
Přímé připojení Rozvojové lokality So-1 na ulici Weissovu nebylo předmětem projednání a 
není navrhováno, tedy je námitce vyhověno.  
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