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MMB/0343496/2021 MMB/0343496/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0343496/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Zy-3 je vymezena v kontinuitě věcného obsahu dosud platného ÚPmB, 
kde je v předmětném území vymezeno více návrhových ploch bydlení. Dopravní obsluha 
území je vymezena plochami komunikací a prostranství místního významu. Nový územní 
plán stavebně nevyužité návrhové území vymezuje jako rozvojovou lokalitu Zy-3. Jde o 
svažité území, jehož možnosti dopravní a technické obsluhy byly prověřeny v územně 
plánovacím podkladu - územní studii "Územně technické prověření obsluhy území Pod 
Palackého vrchem" - dopracování (zpracovatel Pelčák a partner,11/2014). Proto bylo do 
návrhu ÚP promítnuto řešení - vymezené plochy veřejných prostranství, které území 
dopravně obslouží v prověřených technických parametrech komunikací.  Uvedená ÚS se s 
ohledem na svažitý terén zabývala i možnostmi situování zástavby v návaznosti na navržený 
systém dopravní obsluhy.  
Omezení plynoucí z limitů, či dalších informací a údajů jsou značeny v koordinačním výkrese 
č. O.1 a popsány v kartě lokality v textové části Odůvodnění. Podmínky pro umisťování 
staveb na jednotlivých pozemcích (zde např. v námitce uvedena vzdálenost od lesa) jsou 
předmětem řešení až v rámci následných územních řízení. Územní plán vymezuje funkční 
plochy a podmínky zástavby v těchto plochách. Lokalita Zy-3 pro rozvoj bydlení 
s vymezeným dopravním napojením zůstane v návrhu ÚP ponechána. Předmětná plocha 
veřejných prostranství není součástí veřejně prospěšných staveb, pro něž lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit. Zajištění prostupu územím je tedy podmíněno souhlasem 
vlastníků pozemků. Pokud se z nějakého důvodu nepodaří dosáhnout shody, zůstane 
v území zachován stávající stav využití pozemků. Námitce se nevyhovuje. 
 









MMB/0343501/2021 MMB/0343501/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0343501/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Zy-3 je vymezena v kontinuitě věcného obsahu dosud platného ÚPmB, 
kde je v předmětném území vymezeno více návrhových ploch bydlení. Dopravní obsluha 
území je vymezena plochami komunikací a prostranství místního významu. Nový územní 
plán stavebně nevyužité návrhové území vymezuje jako rozvojovou lokalitu Zy-3. Jde o 
svažité území jehož možnosti dopravní a technické obsluhy byly prověřeny v územně 
plánovacím podkladu - územní studii "Územně technické prověření obsluhy území Pod 
Palackého vrchem" - dopracování (zpracovatel Pelčák a partner,11/2014). Proto bylo do 
návrhu ÚP promítnuto řešení - vymezené plochy veřejných prostranství, které území 
dopravně obslouží v prověřených technických parametrech komunikací.  Uvedená ÚS se s 
ohledem na svažitý terén zabývala i možnostmi situování zástavby v návaznosti na navržený 
systém dopravní obsluhy.  
Omezení plynoucí z limitů, či dalších informací a údajů jsou značeny v koordinačním výkrese 
č. O.1 a popsány v kartě lokality v textové části Odůvodnění. Podmínky pro umisťování 
staveb na jednotlivých pozemcích (zde např. v námitce uvedena vzdálenost od lesa) jsou 
předmětem řešení až v rámci následných územních řízení. Územní plán vymezuje funkční 
plochy a podmínky zástavby v těchto plochách. Lokalita Zy-3 pro rozvoj bydlení 
s vymezeným dopravním napojením zůstane v návrhu ÚP ponechána. Předmětná plocha 
veřejných prostranství není součástí veřejně prospěšných staveb, pro něž lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit. Zajištění prostupu územím je tedy podmíněno souhlasem 
vlastníků pozemků. Pokud se z nějakého důvodu nepodaří dosáhnout shody, zůstane 
v území zachován stávající stav využití pozemků. Námitce se nevyhovuje. 
 









MMB/0343502/2021 MMB/0343502/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0343502/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Zy-3 je vymezena v kontinuitě věcného obsahu dosud platného ÚPmB, 
kde je v předmětném území vymezeno více návrhových ploch bydlení. Dopravní obsluha 
území je vymezena plochami komunikací a prostranství místního významu. Nový územní 
plán stavebně nevyužité návrhové území vymezuje jako rozvojovou lokalitu Zy-3. Jde o 
svažité území jehož možnosti dopravní a technické obsluhy byly prověřeny v územně 
plánovacím podkladu - územní studii "Územně technické prověření obsluhy území Pod 
Palackého vrchem" - dopracování (zpracovatel Pelčák a partner,11/2014). Proto bylo do 
návrhu ÚP promítnuto řešení - vymezené plochy veřejných prostranství, které území 
dopravně obslouží v prověřených technických parametrech komunikací.  Uvedená ÚS se s 
ohledem na svažitý terén zabývala i možnostmi situování zástavby v návaznosti na navržený 
systém dopravní obsluhy.  
Omezení plynoucí z limitů, či dalších informací a údajů jsou značeny v koordinačním výkrese 
č. O.1 a popsány v kartě lokality v textové části Odůvodnění. Podmínky pro umisťování 
staveb na jednotlivých pozemcích (zde např. v námitce uvedena vzdálenost od lesa) jsou 
předmětem řešení až v rámci následných územních řízení. Územní plán vymezuje funkční 
plochy a podmínky zástavby v těchto plochách. Lokalita Zy-3 pro rozvoj bydlení 
s vymezeným dopravním napojením zůstane v návrhu ÚP ponechána. Předmětná plocha 
veřejných prostranství není součástí veřejně prospěšných staveb, pro něž lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit. Zajištění prostupu územím je tedy podmíněno souhlasem 
vlastníků pozemků. Pokud se z nějakého důvodu nepodaří dosáhnout shody, zůstane 
v území zachován stávající stav využití pozemků. Námitce se nevyhovuje. 
 









MMB/0343506/2021 MMB/0343506/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0343506/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Zy-3 je vymezena v kontinuitě věcného obsahu dosud platného ÚPmB, 
kde je v předmětném území vymezeno více návrhových ploch bydlení. Dopravní obsluha 
území je vymezena plochami komunikací a prostranství místního významu. Nový územní 
plán stavebně nevyužité návrhové území vymezuje jako rozvojovou lokalitu Zy-3. Jde o 
svažité území jehož možnosti dopravní a technické obsluhy byly prověřeny v územně 
plánovacím podkladu - územní studii "Územně technické prověření obsluhy území Pod 
Palackého vrchem" - dopracování (zpracovatel Pelčák a partner,11/2014). Proto bylo do 
návrhu ÚP promítnuto řešení - vymezené plochy veřejných prostranství, které území 
dopravně obslouží v prověřených technických parametrech komunikací.  Uvedená ÚS se s 
ohledem na svažitý terén zabývala i možnostmi situování zástavby v návaznosti na navržený 
systém dopravní obsluhy.  
Omezení plynoucí z limitů, či dalších informací a údajů jsou značeny v koordinačním výkrese 
č. O.1 a popsány v kartě lokality v textové části Odůvodnění. Podmínky pro umisťování 
staveb na jednotlivých pozemcích (zde např. v námitce uvedena vzdálenost od lesa) jsou 
předmětem řešení až v rámci následných územních řízení. Územní plán vymezuje funkční 
plochy a podmínky zástavby v těchto plochách. Lokalita Zy-3 pro rozvoj bydlení 
s vymezeným dopravním napojením zůstane v návrhu ÚP ponechána. Předmětná plocha 
veřejných prostranství není součástí veřejně prospěšných staveb, pro něž lze práva k 
pozemkům a stavbám vyvlastnit. Zajištění prostupu územím je tedy podmíněno souhlasem 
vlastníků pozemků. Pokud se z nějakého důvodu nepodaří dosáhnout shody, zůstane 
v území zachován stávající stav využití pozemků. Námitce se nevyhovuje. 
 

















MMB/0343712/2021 MMB/0343712/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0343712/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadována změna polohy vymezeného veřejného prostranství v návaznosti na 
již zbudovanou a zkolaudovanou komunikaci na pozemcích podatele.  
Jedná se o nově budovanou lokalitu na koncích ulic Kobylnická, Bučkova a Slatinské 
náměstí. V Návrhu ÚP jsou dotčené pozemky součástí rozvojové lokality Sla-1 Slatinské 
náměstí. Rozvoj této lokality je podmíněn zpracováním územní studie ÚS-24 Slatinské 
náměstí, která podrobněji prověří a zpřesní komplexní řešení celého území – mimo jiné i 
umístění veřejných prostranství, napojení na dopravní infrastrukturu s využitím prodloužení 
stávajících ulic s důrazem na prostupnost územím atd. (viz karta rozvojové lokality, příloha 1 
závazné textové části). Tato studie bude sloužit jako aktuální územně plánovací podklad pro 
rozhodování v území. 
Návrh ÚP vymezil základní kostru uspořádání veřejných prostranství a jejich vazbu na 
stávající strukturu města. Veřejná prostranství lze umístit ve všech typech ploch s rozdílným 
způsobem využití. Pokud se jedná o zohlednění existujících staveb a majetkoprávních 
poměrů 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.  
Na základě výše uvedeného se námitce nevyhovuje. 
 





MMB/0343810/2021 MMB/0343810/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0343810/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky v k.ú. Jundrov při ulici Kopretinové jsou dle platného ÚPmB součástí 
nestavební volné plochy s objekty pro individuální rekreaci. V předmětné lokalitě není 
vybudována vyhovující dopravní a technická infrastruktura. Plocha zahrádek je v návrhu 
nového ÚPmB vymezena v souladu s projednaným konceptem ÚPmB a v souladu se 
schváleným (dle §30 odst.6 stavebního zákona) územně plánovacím podkladem "Územní 
studie Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna, ERA, 4/2018". 
Územní plán města Brna sleduje rovnováhu mezi zastavěným územím a jeho rozvojovým 
potenciálem a výjimečným přírodním zázemím města a jeho ochranou. Omezuje rozšiřování 
zastavěného území do ploch přírodního zázemí, které je základní podmínkou pro udržení 
ekologické stability města a je chráněno především právě vymezením přírodního zázemí. 
Celé předmětné území je součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v 
krajině a pohledově významného území, kterými je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města. Toto přírodní zázemí je chráněno 
před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB předmětné území důvodně určeno jako plocha 
zahrádek s vymezenými "překryvnými a ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a 
pohledově významné plochy), která tvoří postupný přechod mezi zastavěným a hodnotným 
nezastavěným územím Kohoutovických lesů, a proto není účelné a opodstatněné toto 
vymezení měnit. 
 





MMB/0344275/2021 MMB/0344275/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344275/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s umístěním staveb obytného charakteru či jiných staveb v rozvojové 
lokalitě Le-5 Majdalenky-západ. Současně námitka nesouhlasí s omezením průchodnosti 
touto lokalitou. 
Lokalita Le-5 Majdalenky-západ se nachází na okraji obytného komplexu při ulici 
Majdalenky. V současné době se v ploše nachází sedmipodlažní komerčně-administrativní 
objekt se sídlem několika firem, jižně situovaný volný prostor slouží k průchodu obyvatel 
sídliště směrem do přírodního prostředí a zahrádkářské oblasti Zaječí hora. 
Již ve stávajícím platném ÚPmB je plocha klasifikována jako stavební návrhová – smíšená 
plocha obchodu a služeb SO. Jedná se o pozemky v soukromém vlastnictví, nikoliv v 
majetku SMB, způsob jejich využití určuje majitel – ten pro areál připravuje přestavbu na 
domov pro seniory; na základě této skutečnosti byla lokalita zařazena do ploch přestavby. V 
procesu územního plánování není možno libovolně zasahovat do ústavně garantovaných 
vlastnických práv majitelů nemovitostí v obvodu obce a narušovat tak jejich právní jistoty a 
legitimní očekávání. 
Upozorňujeme také na skutečnost, že plochu není možné zastavět celou. Závazná textová 
část stanovuje pro jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití podmínky pro zastoupení 
zeleně – pro plochy smíšené obytné C platí minimální plošné zastoupení zeleně 30 % pro 
disponibilní pozemek stavebního záměru. Plochy zeleně by tedy v lokalitě měly být 
ponechány. Karta rozvojové lokality Le-5 (viz příloha č. 1 Závazné textové části) navíc pro 
dané území stanovuje podmínku zajistit prostupnost územím, především ve směru 
východ−západ. 
Na základě výše uvedeného a z důvodu zachování právní jistoty a legitimních očekávání 
majitelů nemovitostí v dané lokalitě nelze první části námitky vyhovět. Druhé části námitky je 
vyhověno samotným nastavením využití ploch v regulativech Návrhu ÚP. 
 









MMB/0344458/2021 MMB/0344458/2021 
Zástupce veřejnosti Zástupce veřejnosti 

 

MMB/0344458/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky jsou v majetku smB. 
Plocha je jako návrhová stavební plocha již dnes vymezena v platném ÚPmB, a to pro veřejnou 
vybavenost – zdravotnictví. Regulativ výškové hladiny cílí na záměr města na výstavbu bydlení 
pro seniory a vyplývá z prověření v Územní studii Červený kopec (Pelčák a partner architekti, 
s.r.o 11/2017), schválené k využití jako podklad pro nový ÚP. 
Tolik za pořizovatele k projednanému Návrhu nového ÚP a dále sdělujme: 
 
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.  
Z toho důvodu je v návrhové lokalitě Sty-8 při ulici Červený kopec stanoveno využití území pro 
funkci veřejné vybavenosti V/v3, tj. bylo zachováno řešení dle projednaného Konceptu nového 
ÚP; vše v souladu s podnětem určeného zastupitele.     
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MMB/0344467/2021 MMB/0344467/2021 
Zástupce veřejnosti Zástupce veřejnosti 

 

MMB/0344467/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Věcný obsah námitky je uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání, 
pořizovatel námitce znovu nevyhovuje a ponechá upravený Návrh nového ÚP bez pokynu k 
úpravě. 
Socioekonomická a demografická východiska pro návrh rozvojových potřeb města Brna byla 
popsána v kap. 2.1.3 textové části Odůvodnění. Reagují mimo jiné postavení města v rámci 
Jm kraje; v ZUR JmK je město stanoveno jako nadregionální centrum v rámci vymezené 
metropolitní rozvojové oblasti Brno (OB 3), kterému je uloženo mimo jiné podporovat 
demografickou stabilizaci a rozvoj. 
Tomu odpovídá i rozvojová populační prognóza, která byla u nového ÚP použita.     
 
Pořizovatel se ztotožňuje s doporučením demografické prognózy, aby územní plán disponoval 
takovými kapacitami návrhových ploch, které umožní růst počtu obyvatel ve vysoké variantě 
populační prognózy. Město Brno si dalo za cíl omezit trendy suburbanizace. Zatímco v letech 
2011-16 narostl počet pracovních míst v Brně o cca 50 tis. prac. míst, počet trvale bydlícího 
obyvatelstva poklesl z 390 tis. obyvatel v 90. letech na 360 tis. a v posledních letech se 
pohyboval mezi 370-380 tis. obyvatel. Současně narostl počet obyvatel v obcích za hranicí 
města o 40 tis. a denní přítomnost populace bez trvalého pobytu v Brně se odhaduje na 150 
tis. obyvatel. Přitom město Brno na svém zastavěném území disponuje přestavbovými 
plochami, které v okolních menších obcích chybějí, tím dochází v rámci metropolitní oblasti ke 
zbytečným záborům volné krajiny, denní dojížďka za prací zatěžuje dopravní systémy kraje a 
je další ekonomickou zátěží ekonomicky aktivní populace. S ohledem na nízkou míru 
porodnosti, město musí aktivně působit na změnu křivky migrace, zaměřit se musí zejména 
na mladé rodiny, kterým potřebuje zajistit nabídku dostupného bydlení. 
Je třeba zmínit, že nový ÚP má být tzv. nabídkovým územním plánem, nedá se reálně 
předpokládat, že všechny návrhové plochy budou využity a naplněny. Ze zkušenosti 
s naplněním platného ÚPmB, může být reálně využito cca 40% návrhových ploch bydlení, ale 
skutečný vývoj populace v cílovém stavu bude výsledkem spolupůsobení mnoha faktorů a 
nedosáhne snadno maximální prognózy. Proto by nebylo účelné plochy rozvoje předem 
redukovat, důležité bude pobídkovými mechanismy aktivovat v prvé řadě plochy uvnitř 
zastavěného území. 
Doplňujeme, že v upraveném návrhu projednávaném v 06/2021 již byly některé z původních 
rozvojových lokalit s plochami bydlení převedeny do územních rezerv, s ponecháním 
funkčního využití pro zahrádky (např. původní Ob-1, Ob-4), či jiné nestavební využití v 
kontinuitě s dosavadním ÚPmB (např. původní Zn-3, Je-1).  
  
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Koncepce sídelní zeleně je popsána v kap.3 urbanistická koncepce závazné textové části a 
v kap. 5.8.5 textové části odůvodnění. Zahrádky jsou chráněny regulativy této příslušné 
funkční plochy I (viz  kap. 6.3.3.14 závazné textové části) a do návrhu pro opakované veřejné 
projednání byla doplněna také specifická regulace pro spolkovou zahrádkářskou činnost 
v plochách městské zeleně Z. Téma zahrádek je tedy v návrhu nového územního plánu řešeno 
dle pořizovatele dostatečně a námitce se tedy nevyhovuje. 
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Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení návrhových ploch městské a krajinné zeleně a ploch lesních je vyjádřeno s kódy Z, 
K a L graficky (viz legenda) v hlavním výkresu návrhu nového územního plánu. Jejich 
vymezení vychází jednak již z projednaného konceptu nového územního plánu a další principy 
vymezování ploch jsou popsány v textové části odůvodnění kap. 5.9.4.1. Vymezení ploch 
s rozdílným způsobem využití. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
a) Pro individuální rekreaci formou zahrádkaření je vymezena samostatná plocha zahrádek 
"I", jejíž využití je stanoveno v kapitole 6. Stanovení podmínek využití ploch s rozdílným 
způsobem využití s určením převažujícího účelu využití atd.. Na základě určení předmětných 
lokalit v území a již jejich vymezením samostatnou plochou s rozdílným způsobem využití - 
plochou zahrádek "I"  je deklarována jejich ochrana a rozvoj v území. 
 
b) Vzhledem k tomu, že předmětný bod podání neuvádí žádné příklady/lokality "rušených" 
zahrádek, lze tyto pouze dovozovat a podání tak může působit zavádějícně, neb není zcela 
zřejmé zda podatel pracuje pouze s bilancemi vymezených ploch či posuzuje konkrétní rušené 
lokality, vůči kterým je žádoucí a žádané poskytovat náhradu.  Některá území vymezená v 
platném ÚPmB jako plochy pro individuální rekreaci totiž již dávno nereflektují toto funkční 
využití a samotní vlastníci požadují vymezení jiných funkčních ploch než je zahrádkaření (např. 
lokalita "Kopce" či "Hradisko" v k.ú. Žebětín nebo okolí Brněnské přehrady). Za tyto lokality se 
například nejeví účelné hledat a vymezovat náhrady, nicméně v celkových bilancích ploch 
vyvolávají pokles ploch zahrádek oproti platnému ÚPmB.  
Pro informaci uvádíme, že na základě vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných k 
Návrhu ÚPmB (2020) a revize zahrádkářských lokalit v Návrhu ÚPmB bylo několik 
zahrádkářských lokalit při respektování stanovených podmínek (např. vlastnické vztahy, limity 
využití území vyplývající ze zvláštních právních předpisů či jiný převažující veřejný zájem, 
zachování kontinuity pořizované ÚPD apod.) z ploch krajinné zeleně "K" a ploch lesa "L" 
převedeno v upraveném Návrhu ÚPmB do ploch zahrádek "I". 
Konkrétně se jedná o následující lokality: 
- rozsáhlé území zahrádek na hranici katastrálních území Brněnské Ivanovice a Černovic 
navazující na lokalitu Černovické terasy 
- stávající zahrádky při ulici Vycházková v k.ú. Medlánky 
- stávající zahrádky na konci ulice Kolejní v k.ú. Královo Pole 
- stávající zahrádky v sousedství přírodní památky Netopýrky v k.ú. Komín 
- stávající zahrádky při ulici Hradecká v k.ú. Řečkovice (lokalita "Úlehle") 
- území při rozvojové lokalitě BI-2 v k.ú. Brněnské Ivanovice 
- území při ulici Švédská v k.ú. Tuřany 
- stávající zahrádky v k.ú. Dvorska 
- stávající zahrádky při ulici Žarošická v k.ú. Židenice 
Dále bylo na území města oproti Návrhu ÚPmB (2020) vymezeno v upraveném Návrhu ÚPmB 
(2021) několik nových návrhových ploch zahrádek "I" zejména na k.ú. Dvorska a v k.ú. Tuřany 
se další vhodné lokality k vymezení prověřují. 
 
c) Stávající zahrádky v návrhových plochách zeleně fungují jako dočasné využití území 
v místech, kde cílová veřejná zeleň zatím nebyla realizována. Plošně je převést do 
stabilizovaných ploch městské zeleně nelze, protože svým charakterem tomuto cílovému 
využití území nemusí odpovídat, obzvláště ve vztahu k předepsané veřejné přístupnosti těchto 
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ploch (viz kapitola 5.3.1 závazné textové části). Pro zahrádkářské využití má územní plán 
vymezenou samostatnou kategorii – plochy zahrádek I, které slouží pro individuální rekreaci 
formou zahrádkaření. Zatímco využití pro plochy městské zeleně je odlišné. 
Nicméně na základě námitek a připomínek uplatněných v rámci projednávání Návrhu ÚPmB 
(2020) vyplynula potřeba opětovného prověření tohoto tématu v novém ÚP. Na základě 
podnětu určeného zastupitele byl tedy pořizovatelem udělen pokyn prověřit problematiku 
možnosti implementace zahrádkářské činnosti do ploch městské zeleně a v upraveném 
Návrhu ÚPmB tak došlo k doplnění regulativů pro návrhové plochy městské zeleně ve 
vybraných lokalitách o možnost provozování zahrádkářské činnosti za splnění některých 
podmínek (viz příslušná závazná textová část I. (II). upraveného Návrhu ÚPmB - kap. 6.3.3 
Typy ploch s rozdílným způsobem využití). Rozsah a prostorové uspořádání zahrádkářské 
činnosti v předmětných lokalitách musí být prověřeno územní studií ÚS 37 Prověření 
zahrádkářské činnosti (více viz bod d) níže). 
 
d) Do upraveného Návrhu ÚPmB (2021) pro opakované veřejné projednání byla do kapitoly 
6.3.3.12 závazné textové části doplněna specifická regulace pro spolkovou zahrádkářskou 
činnost. Ve vybraných návrhových plochách městské zeleně je možné při kumulativním 
splnění uvedených podmínek provozovat zahrádkářskou činnost. Předepsaná územní studie 
prověří především prostorové kapacity lokality a společenský přínos této činnosti v kontextu 
svého okolí a vazeb na systém sídelní zeleně. Prioritou je vždy dosažení nebo zachování 
maximální průchodnosti územím a zachování prostorových a funkčních vazeb systému sídelní 
zeleně. Důraz je také kladen na charakter vykonávané zahrádkářské činnosti. Přípustná je 
činnost spolku s komunitním charakterem, nikoliv činnost odpovídající spíše specifické formě 
individuální rekreace. 
 
e) V případě zahrádek se jedná o určité specifikum města Brna, neboť město Brno má silnou 
zájmovou skupinu zahrádkářů, která se etablovala v minulosti, v průběhu vývoje města Brna 
za cca 50 i více let. Město Brno respektuje tuto skupinu a vymezuje ve skladbě ploch s 
rozdílným způsobem využití plochy zahrádek s možností realizace menších (plošně 
omezených) rekreačních chatek a v I. upraveném Návrhu ÚPMB (6/2021) na základě námitek 
a připomínek uplatněných v rámci projednávání Návrhu ÚPmB (6/2020) je určitým způsobem 
respektováno a zohledněno využití pro zahrádkářskou činnost i v rámci ploch městské zeleně.  
Ve vybraných návrhových plochách městské zeleně je tak možné při kumulativním splnění 
uvedených podmínek provozovat zahrádkářskou činnost. Předepsaná územní studie prověří 
především prostorové kapacity lokality a společenský přínos (tj. zda je z celoměstského 
hlediska přínosnější mít v dané lokalitě zahrádky či např. park, přírodní rezervaci, parkovou 
kavárnu atp.) této činnosti v kontextu svého okolí a vazeb na systém sídelní zeleně. Prioritou 
je vždy dosažení nebo zachování maximální průchodnosti územím a zachování prostorových 
a funkčních vazeb systému sídelní zeleně. Důraz je také kladen na charakter vykonávané 
zahrádkářské činnosti. Přípustná je činnost spolku s komunitním charakterem, nikoliv činnost 
odpovídající spíše specifické formě individuální rekreace (viz textovou část odůvodnění ÚPmB 
kapitolu 5.9.13 Zahrádky). 
Na základě uvedeného byly v I. upraveném Návrhu ÚPmB (6/2021) vytipovány a určeny  
zejména lokality, které jsou na území města využívány pro zahrádkářskou činnost historicky a 
mají silnou členskou základnu a jsou tak pro město Brno určitým fenoménem a tradicí. Pro tyto 
lokality je stanovena podmínka zpracování předmětné územní studie a aktuálně není 
odůvodněné seznam těchto území rozšiřovat.  
 
f) Na základě vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných k Návrhu ÚPmB (6/2020) a 
následné opětovné revize zahrádkářských lokalit v Návrhu ÚPmB bylo několik zahrádkářských 
lokalit při respektování stanovených podmínek (např. vlastnické vztahy, limity využití území 
vyplývající ze zvláštních právních předpisů či jiný převažující veřejný zájem, zachování 
kontinuity pořizované ÚPD apod.) z ploch krajinné zeleně "K" a ploch lesa "L" převedeno v 
upraveném Návrhu ÚPmB do ploch zahrádek "I" (+ odůvodnění bodu b)). Ostatní lokality byly 
na základě prověření a v souladu s právními předpisy, kontinuitou pořizované územně 
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plánovací dokumentace a v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“, dle kterého územní 
plán 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. 
 
g) Na základě námitek a připomínek uplatněných v rámci projednávání Návrhu ÚPmB 
(6/2020), které požadovaly zpřísnění podmínek v ustálených vnitroblocích, došlo v I. 
upraveném Návrhu ÚPmB k úpravě podmínek a požadavků ve vnitroblocích a to zejména proti 
snahám o navýšení parkovacích míst. Podmínky pro uspořádání veřejných prostranství a 
vnitrobloků zejména v kompaktní a rezidenční urbánní struktuře jsou tedy popsány v části 
věnované regulativům. Ochrana zeleně je tedy zajištěna tímto způsobem (viz kap 6.4 závazné 
textové části). 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Pro zahrádkářské kolonie má územní plán vymezenou samostatnou kategorii – plochy 
zahrádek I, které slouží pro individuální rekreaci formou zahrádkaření. Hlavním účelem ploch 
městské zeleně je naopak upřednostnit veřejnou přístupnost široké skupině obyvatel. Tyto 
náplně jsou vzájemně kolizní, proto nelze plošně převést území Kraví hory, kde je tento způsob 
využití dočasným využitím území, do stabilizovaných ploch městské zeleně, protože svým 
charakterem tomuto cílovému využití území zatím neodpovídá. Na základě četných námitek a 
připomínek po prvním veřejném projednání ve prospěch zachování stávajících 
zahrádkářských kolonií byla do závazné textové části (kap. 6.3.3.12) doplněna specifická 
regulace pro spolkovou zahrádkářskou činnost. Tím je tedy námitce částečně vyhověno. A 
vzhledem k uplatněnému podnětu určeného zastupitele, kterému pořizovatel vyhověl, nebude 
vymezována v této oblasti ani plocha veřejné vybavenosti V. 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Území Žlutého kopce je pro rozvoj bydlení a dalších funkcí určeno dlouhodobě. Zahrádkářské 
kolonie jsu zde dočasným využitím území. V lokalitě byl zpracován územně plánovací podklad 
Územní studie Žlutý kopec (EA architekti, 2021), který toto složité území podrobněji prověřil a 
navrhnul jeho optimální funkční a prostorové využití. Tato studie byla pořizovatelem schválena 
jako podklad pro zpracování návrhu nového územního plánu. Podmínky využití území pro 
plochy městské zeleně ani ostatní plochy s rozdílným způsobem využití funkci komunitních 
zahrad výslovně nevylučují. Navíc byla do závazné textové části pro opakované veřejné 
projednání (kap. 6.3.3.12) doplněna specifická regulace pro spolkovou zahrádkářskou činnost, 
která má být v této lokalitě prověřena na části území označeném ÚS 37/8 (viz výkres 
základního členění území). Námitce se tedy tímto částečně vyhovuje. 
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Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je obecně požadována redukce ploch pro dopravu – rezerv i koridorů a vymezit 
náhradní plochy pro zahrádkářskou činnost. Konkrétně jsou popsány lokality v k.ú. Kníničky, 
U žlebu v k.ú. Židenice, podél Leskavy v k.ú. Bohunice a k.ú. Horní Heršpice. 
Z hlediska obecného požadavku na vymezení náhradních ploch pro zahrádkářskou činnost 
v dostupné vzdálenosti za plochy nezbytné pro dopravní infrastrukturu uvádíme: 
Tento koncepční požadavek nebyl předmětem zadání a v tomto smyslu není nový územní plán 
koncipován. 
Obecně jsou územním plánem vytvářeny podmínky pro koexistenci pestrého a přiměřeného 
využití území v zásadách kompaktního města, tedy nejen pro formu zahrádkaření.  
 
Z hlediska zmíněných lokalit uvádíme: 
V k.ú. Kníničky nejsou plochy dopravní infrastruktury D vymezeny – je vymezen podpovrchový 
úsek komunikace, na povrchu je ponecháno takové využití, které odpovídá a navazuje na 
současné využití území, tedy i pro zahrádky. 
Lokalita U žlebu v k.ú. Židenice je ponechána ve využití obdobném jak v současném územním 
plánu, tedy pro zahrádkaření, krajinnou zeleň a zeleň. Plochy dopravní infrastruktury v tomto 
území navrženy nejsou. 
V k.ú. Bohunice a Horní Heršpice podél Leskavy jsou vymezeny plochy pro zahrádky, 
krajinnou zeleň a zeleň. Současně je v tomto území zpřesněn koridor územní rezervy By/R51 
vyplývající ze Zásad územního rozvoje JMK. Území jižně od železniční tratě, v současné době 
využité pro formu zahrádkaření, není v území stabilizováno a již v současném územním plánu 
je vymezeno jako návrhová plocha pro dopravu, tedy zahrádky v území nejsou stabilizovány.   
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky zohlednit. 
 
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Územní plán je zpracován v souladu s požadavky právních předpisů ČR, v míře podrobnosti 
náležející územnímu plánu a dle zvolené metodiky vymezení a zobrazení jednotlivých jevů. 
Cílem komplexního zdůvodnění územního plánu rozhodně není jednotlivé odůvodňování 
vymezování každé jedné plochy, ale naopak má být zdůvodněno navržené řešení komplexně 
jako celek.  
Pokud by bylo požadavku podatele vyhověno, pak ad absurdum, by bylo zdůvodnění 
územního plánu "nekonečnou tabulkou" popisující, že v ploše byl respektován stav v území 
apod…. toto není cílem územního plánování. 
Pokud si podatel není jistý vymezením konkrétního regulativu funkčního využití nebo 
prostorového uspořádání území, pak by se měl na pořizovatele s tímto dotazem obrátit, uplatnit 
jej na projednání, podat námitku apod, následně pak může zvolené řešení rozporovat. 
Podobná obecná tvrzení ovšem nejsou ničím jiným než nesouhlasným názorem podatelů, 
které je možno toliko respektovat. 
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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. Z výkresu 2.1 Hlavní výkres grafické 
části ÚP je zřejmé, že plocha veřejných prostranství je vymezena pouze v jejich okrajových 
částech, s ohledem na šetrnost k vlastnickým právům.  
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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno prověřit propojení tramvajové dráhy v ulici Renneská třída 
s novým nádražím Sty/31 jako zcela nebo zčásti v podpovrchovém vedení. 
Požadované řešení záměru Sty/31 v podpovrchovém vedení nebylo prověřeno a předmětem 
projednání.  
Pokud bude známo podrobnější prověření, ze kterého vyplyne doporučení, je možno toto 
řešení zapracovat následnou změnou územního plánu. 
V současné době nelze požadavek zohlednit. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno doplnit do karty lokalit Tr-2 požadavek na respektování 
historického železničního viaduktu. 
Tento požadavek je nad rámec podrobnosti územního plánu. Památkově chráněné objekty, 
jejich ochrana a nakládání s nimi je záležitostí památkové péče. 
Z tohoto důvodu nelze požadavek zohlednit. 
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Památková ochrana objektů je v návrhu územního plánu obsažena v koordinačním výkrese 
(odůvodnění). Data od poskytovatelů údajů (orgány památkové péče) jsou převzata jako limit 
využití území do územně analytických podkladů, které slouží jako územně plánovací podklad 
a pro rozhodování v území a z nich také vychází i územní plán. Dokud nebude dokončeno 
příslušné řízení na prohlášení památkové ochrany těchto objektů, nelze jim tento statut 
z pozice územního plánu připisovat.  
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vegetační nosná vrstva na konstrukci – střeše podzemních staveb nezajistí stejně kvalitní 
podmínky pro růst vegetace jako rostlý terén. S tvrzením, že podzemní parkování nijak 
nenaruší funkci zeleně se tedy nelze ztotožnit. Záměr na parkování pod terénem je třeba 
posoudit vždy individuálně vzhledem k jeho charakteru a rozsahu a možného vlivu na plochu 
zeleně. Vzhledem k nutnosti dořešit téma podzemního parkování na území MPR, byla 
závazná textová část pro opakované veřejné projednání (v kap.6.2. obecné podmínky využití 
území) doplněna o problematiku podzemního parkování. Námitce je tedy již vyhověno tímto 
způsobem. 
 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
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Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vymezit novou tramvajovou dráhu po ulici Svitavské nábřeží 
s připojením na dráhu u Zábrdovického mostu a na Dukelskou třídu pro možnou obsluhu 
území bývalé Zbrojovky. 
Požadované řešení nebylo prověřeno a předmětem projednání.  
V rámci podrobnějšího řešení byla prověřena možnost obsluhy lokality bývalé Zbrojovky 
busovou dopravou s návazností na železniční zastávku Brno-Židenice. Vedení tramvajové 
trati zůstává v poloze dle stávajícího stavu s drobnými úpravami. 
Pokud bude známo podrobnější prověření, ze kterého vyplyne doporučení, je možno toto 
řešení zapracovat následnou změnou územního plánu. 
V současné době nelze požadavek zohlednit. 
 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Funkční plocha C/k6 již vymezena v upraveném návrhu nového ÚP. Procento bydlení 
nestanoveno Zpracovatelem z toho důvodu, že nelze k jedné funkční ploše přiřazovat na 
různých místech ve městě Brně různé regulativy. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné 
námitce. 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno prověřit možnost prodloužení tramvajové dráhy od terminálu 
Bohunice k ploše S/v3 za křižovatku Netrofalky – Kamenice s ukončením smyčkou. 
Požadované řešení nebylo předmětem projednání. Toto řešení rovněž nebylo požadováno 
dotčeným orgánem z hlediska koncepce dopravy. 
V současné době nelze požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno rozšířit nebo upravit vymezení ploch dopravní infrastruktury 
pro různé varianty řešení přechodu variant provozních systémů.  
Záměrem územního plánu bylo sjednotit prověřené stopy, které budou vyhodnoceny ve studii 
proveditelnosti SJKD. V případě potřeby úpravy trasy nebo jejího doplnění s ohledem na 
nejvýhodnější provozovaný systém, budou úpravy řešeny samostatnou změnou územního 
plánu, vyplývající ze závěrů Studie proveditelnosti SJKD. 
V současné době není známo podrobnější řešení, které by bylo podkladem pro vymezení 
odpovídající plochy a z tohoto důvodu nelze požadavek zohlednit. 
 
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadována úprava vedení „nadsběrné“ komunikace HH/3 v prodloužení 
záměru Sty/4. 
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Jedná se o sběrné komunikace, vycházející z dlouhodobé koncepce, založené na 
respektování stávajícího provozovaného železničního kolejiště.  
Požadovaná úprava nebyla prověřena. Pokud bude tato úprava vedení komunikační sítě 
prověřena v rámci koncepce dopravy ve městě Brně, je možné řešení úpravy vymezení tras 
komunikací změnou územního plánu. 
 
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V Kapitole 6.2 obecné podmínky využití území závazné textové části se uvádí, že stavby a 
zařízení dopravní a technické infrastruktury lze umístit ve všech typech ploch s rozdílným 
způsobem využití. V případě ploch zástavby lze stavby a zařízení dopravní infrastruktury 
umístit, pokud záměr není zjevně nepřiměřený vůči návazným či dotčeným plochám. V 
případě volných ploch lze stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury umístit za 
podmínky minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s příslušnou plochou a 
minimalizace negativního vlivu na funkčnost plochy vyplývající z hlavního využití, pokud není 
v podmínkách využití typů ploch stanoveno jinak. 
Řešení stop tramvajových drah, současných i navržených je součástí grafické části 
územního plánu, výkresu 2.2.Souhrnný výkres dopravy. Všechny úrovně regulace jsou pro 
posuzování záměrů na změny využití území závazné, obecné podmínky využití území mají 
přednost před konkrétnější regulací ploch s rozdílným způsobem využití a doplňující 
podmínky mají přednost před obecnými a základními podmínkami využití území. Váš 
požadavek je tedy řešen obecným regulativem. 
 















MMB/0344492/2021 MMB/0344492/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344492/2021 
 
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. Z výkresu 2.1 Hlavní výkres grafické 
části ÚP je zřejmé, že plocha veřejných prostranství je vymezena pouze v jejich okrajových 
částech, s ohledem na šetrnost k vlastnickým právům.  
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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Věcný obsah námitky je uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání. 
Zpracovatel na základě Pokynů pořizovatele vyplývajících z vyhodnocení po 1. veřejném 
úpravou Návrhu ÚP pro 1. opakované veřejné projednání částečně vyhověl i původní 
námitce, a to zrušením rezervy B-8 a rozšířením rozvojové lokality I-1 na území původní 
rezervy. Spolu s tím byla původní rezerva B-8 zahrnuta do rozvojového území, pro které je 
podmínkou pro rozhodování pořízení ÚS-33. Konkrétní podmínky pro využití rozvojové 
lokality jsou uvedeny v Kartě lokality; zde jsou dále promítnuty do požadavků na ÚS. 
Požadavky uvedené v úvodu odstavce I.2 "Vlastní námitky" pod písmeny A., B. a C jsou 
obecným rámcem (napojení lokality na dopravní a technickou infrastrukturu, prostupnost 
území do volné krajiny, vymezení ploch městské zeleně, zohlednění ploch pro systémy 
dopravní infrastruktury a ploch technické infrastruktury), který zpracovatel vždy zohledňuje 
při stanovení podmínek využití lokalit a vyplývají z jeho odborného názoru. 
Konkrétně formulované požadavky nejsou do KL ani ÚS převzaty, přesto jsou v obecné 
rovině pro dané území uplatněny.  
Z výsledků 1. opakovaného veřejného projednání nevyplynul žádný pokyn na úpravu návrhu 
ÚP ve smyslu převedení dalších rezerv bydlení a nestavebních ploch (uváděných u dílčích 
námitek) na rozvojovou lokalitu.  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes některé z předmětných pozemků v 
lokalitě Křivánky územní rezervu B-4 k prověření potřeby rozšíření návrhových ploch bydlení 
a umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4.  
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB (6/2020) vymezil územní rezervu B-5 k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch bydlení a umístění veřejných prostranství, a za podmínky zachování přístupu do 
navazujících zahrádek v lokalitě Kostky a Borovníky, přičemž územní rezervu je možné 
aktivovat pouze v případě, že bude na úrovni ZÚR JMK rozhodnuto o trasování D43 na 
území města Brna. 
Na úrovni ZÚR JMK již sice bylo o trasování D43 na území města Brna rozhodnuto, 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) 
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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, 
v případě územních rezerv B-4, C-3, a také předmětné B-5 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru 
komunikace R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní 
rezervy, tj. územní rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané 
varianty Konceptu ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do 
zastavitelných ploch však nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným 
projednáním doporučit, ale až po první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o 
uplatňování ÚPmB, případně samostatnou změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak 
byly územní rezervy ponechány vyjma těch, kde je na základě výsledků projednání 
doporučeno jejich vypuštění. Územní rezerva B-5 v k.ú. Bosonohy je doporučena k vyjmutí z 
Návrhu ÚPmB)……“  
Na základě výše uvedeného tak je územní rezerva B-4 a C-3 v upraveném Návrhu ÚPmB 
(2021)  ponechána, ovšem již bez podmínky prověření trasy komunikace D43 (R/X43) a 
územní rezerva B-5 byla vypuštěna v souladu s podnětem určeného zastupitele. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Žebětína mělo být dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 
(zejména pak dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je 
součástí předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. 
Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB.  
Návrh ÚPmB tak v dané lokalitě vymezil plochu zemědělskou a plochu pro rekreaci, kterými 
je potvrzeno a stabilizováno stávající, ale prozatím také i požadované využití. Rozrůstání 
zástavby a zintenzivňování využití daného území je nežádoucí zejména z důvodu dalšího 
rozšiřování zastavěného území do volné krajině na úkor orné půdy částečně s I. a II. třídou 
ochrany a s vymezeným překryvným ochranným režimem přírodního zázemí v krajině, který 
je vymezen zejména z důvodu ochrany, zachování či podpory přírodních hodnot a krajinného 
rázu, a to především v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch 
vymezených v rámci k.ú. Žebětín. 
Na základě uvedeného, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití předmětného území tedy plochy zemědělské na plochy zde dosud neprověřeného 
bydlení. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Žebětína mělo být dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 
(zejména pak dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je 
součástí předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. 
Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB.  
Návrh ÚPmB tak v dané lokalitě vymezil plochu zemědělskou, kterou je potvrzeno a 
stabilizováno stávající, ale prozatím také i požadované využití. Rozrůstání zástavby a 
zintenzivňování využití daného území je nežádoucí zejména z důvodu dalšího rozšiřování 
zastavěného území do volné krajině na úkor orné půdy částečně s I. a II. třídou ochrany 
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především v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v 
rámci k.ú. Žebětín. 
Na základě uvedeného, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití předmětného území tedy plochy zemědělské na plochy zde dosud neprověřeného 
bydlení. 
Pro informaci uvádíme, že zpracování územní studie č. ÚS-13, která se vztahovala k části 
rozvojové lokality Zn-3 jihozápadně od ulice Dlážděná, bylo vypuštěno a to z důvodu 
převedení předmětné rozvojové lokality na územní rezervu pro bydlení.  MČ Brno-Žebětín 
totiž uplatnila po prvním veřejném projednání (6/2020) připomínku k této lokalitě a podnět na 
vymezení územní rezervy místo rozvojové lokality Zn-3 uplatnil u pořizovatele na základě 
výsledků projednání určený zastupitel, RNDr. Filip Chvátal, Ph.D., radní pro územní 
plánování. Požadavku na vymezení územní rezervy bylo vyhověno. 
Návrh ÚP byl v předmětném území na základě Pokynu pořizovatel upraven a do 1. 
opakovaného veřejného projednání předložen v upravené podobě věcného řešení s 
vymezenou územní rezervou B-15. MČ k projednanému věcnému řešení upraveného 
Návrhu ÚPmB (2021) vyjádřila souhlas. 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Žebětína mělo být dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 
(zejména pak dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je 
součástí předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. 
Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB.  
Návrh ÚPmB tak v dané lokalitě vymezil plochu zemědělskou, kterou je potvrzeno a 
stabilizováno stávající, ale prozatím také i požadované využití. Rozrůstání zástavby a 
zintenzivňování využití daného území je nežádoucí zejména z důvodu dalšího rozšiřování 
zastavěného území do volné krajině na úkor orné půdy částečně s I. a II. třídou ochrany 
především v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v 
rámci k.ú. Žebětín. 
Na základě uvedeného, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití předmětného území tedy plochy zemědělské na plochy zde dosud neprověřeného 
bydlení. 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Žebětína mělo být dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 
(zejména pak dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je 
součástí předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. 
Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB.  
Návrh ÚPmB tak v dané lokalitě vymezil plochu zemědělskou, kterou je potvrzeno a 
stabilizováno stávající, ale prozatím také i požadované využití. Rozrůstání zástavby a 
zintenzivňování využití daného území je nežádoucí zejména z důvodu dalšího rozšiřování 
zastavěného území do volné krajině na úkor orné půdy částečně s I. a II. třídou ochrany a s 
částečně vymezeným překryvným ochranným režimem přírodního zázemí v krajině, který je 
vymezen zejména z důvodu ochrany, zachování či podpory přírodních hodnot a krajinného 
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rázu, a to především v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch 
vymezených v rámci k.ú. Žebětín. 
Na základě uvedeného, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití předmětného území tedy plochy zemědělské na plochy zde dosud neprověřeného 
bydlení. 
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Komína mělo být dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 
(zejména pak dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je 
součástí předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty I. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. 
Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB.  
Návrh ÚPmB tak v dané lokalitě vymezil plochu zemědělskou a plochu zahrádek, kterými je 
potvrzeno a stabilizováno stávající, ale prozatím také i požadované využití. Rozrůstání 
zástavby a zintenzivňování využití daného území je nežádoucí zejména z důvodu dalšího 
rozšiřování zastavěného území do volné krajině na úkor orné půdy s I. a II. třídou ochrany a 
s vymezeným překryvným ochranným režimem přírodního zázemí v krajině, který je 
vymezen zejména z důvodu ochrany, zachování či podpory přírodních hodnot a krajinného 
rázu. 
Na základě uvedeného, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití předmětného území tedy plochy zemědělské na plochy zde dosud neprověřeného 
bydlení. 
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Komína mělo být dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 
(zejména pak dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je 
součástí předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty I. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. 
Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB.  
Návrh ÚPmB tak v dané lokalitě vymezil plochu zemědělskou, kterou je potvrzeno a 
stabilizováno stávající, ale prozatím také i požadované využití. Rozrůstání zástavby a 
zintenzivňování využití daného území je nežádoucí zejména z důvodu dalšího rozšiřování 
zastavěného území do volné krajině na úkor orné půdy s I. a II. třídou ochrany a s 
vymezeným překryvným ochranným režimem přírodního zázemí v krajině, který je vymezen 
zejména z důvodu ochrany, zachování či podpory přírodních hodnot a krajinného rázu, a to 
především v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v 
rámci k.ú. Komín. 
Na základě uvedeného, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití předmětného území tedy plochy zemědělské na plochy zde dosud neprověřeného 
bydlení. 
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
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Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB č.R8/127 
zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro 
územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního 
plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) 
zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru 
u předmětné územní rezervy B-6 a B-7 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru 
komunikace R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní 
rezervy tj. územní rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané 
varianty Konceptu ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do 
zastavitelných ploch však nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným 
projednáním doporučit, ale až po první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o 
uplatňování ÚPmB, případně samostatnou změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak 
byly územní rezervy ponechány vyjma těch, kde je na základě výsledků projednání 
doporučeno jejich vypuštění (např. právě předmětná B-6 příp. B-7)“. 
I přesto, že bylo možné odborně doporučit řešení uvedené výše s ponecháním rezervy na 
prověření území pro rozšíření ploch bydlení, pořizovatel dal pokyn územní rezervu B-6 a B-7  
z upraveného návrhu ÚPmB (2021) vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele. 
Předmětné území je tak v upraveném Návrhu ÚPmB (2021) vymezeno za účelem využití pro 
zahrádky "I" či zemědělského půdního fondu "A" a nejeví se nyní odůvodněné toto vymezení 
měnit.  
 
Námitka č.11 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezením plochy zemědělské a požaduje plochu bydlení. 
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva 
životního prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF 
řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 
v rozsahu var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB (2020) 
územní rezerva B-6) a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od 
komunikačního propojení řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB (2020) rozvojová 
lokalita Me-4) a západně od komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení 
v rozsahu dle var. II.  (v Návrhu ÚPmB (2020) část územní rezervy B-7). V bezprostředním 
okolí měla být navazující rozvojová lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena 
obdobným způsobem - východně od komunikačního propojení rozvoj území dle var. III 
Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB (2020) rozvojová lokalita R-3), západně od komunikace 
územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v Návrhu ÚPmB (2020) část územní 
rezervy B-7). Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, 
které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném 
dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Upraveným Návrhem ÚPmB (2021) jsou tak v daném 
území naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a úpravy po veřejném projednání 
6/2020 (viz odůvodnění např. námitky č. 10) a dotčený orgán MŽP ČR v této fázi pořizované 
dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením upraveného Návrhu ÚPmB z hlediska 
záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Vymezení předmětné plochy zemědělské v zájmovém území v k.ú. Medlánky vychází 
zejména ze stávajícího stavu daného území, která nejlépe reflektuje jeho skutečné, ale i 
požadované využití. V předmětné lokalitě totiž není žádoucí další zintenzivňování využití 
území a rozšiřování zástavby na úkor volné krajiny, jenž je součástí vymezených 
překryvných ochranných režimů (přírodní zázemí v krajině, pohledově významná území 
apod.), které jsou určeny pro ochranu, rozvoj a zachování přírodních a krajinných hodnot 
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území. Zájmová lokalita také navazuje na hodnotné přírodní zázemí města v podobě 
vyhlášených zvlášť chráněných území, územního systému ekologické stability a přírodního 
parku. 
Pro informaci také upozorňujeme, že pozemky v předmětném území jsou součástí 
zemědělského půdního fondu s nejcennějšími půdami I. a II. třídy ochrany, u kterých se musí 
dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, prokázat, který veřejný zájem převládá nad 
veřejným zájmem ochrany ZPF, aby mohlo dojít k jejich záboru. 
 
Námitka č.12 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
K územní rezervě B-7 viz odůvodnění námitky č.10. 
Upraveným Návrhem ÚPmB (2021) jsou v daném území naplněny Pokyny pro 
vypracování Návrhu ÚPmB a úpravy po veřejném projednání 6/2020 (viz odůvodnění např. 
námitky č. 10) a dotčený orgán MŽP ČR v této fázi pořizované dokumentace plně souhlasí s 
předloženým řešením upraveného Návrhu ÚPmB z hlediska záboru ZPF v k.ú. Medlánky, a 
proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Vymezení předmětné plochy zemědělské v zájmovém území v k.ú. Medlánky vychází 
zejména ze stávajícího stavu daného území, která nejlépe reflektuje jeho skutečné, ale i 
požadované využití. V předmětné lokalitě totiž není žádoucí další zintenzivňování využití 
území a rozšiřování zástavby na úkor volné krajiny, jenž je součástí vymezených 
překryvných ochranných režimů (přírodní zázemí v krajině, pohledově významná území 
apod.), které jsou určeny pro ochranu, rozvoj a zachování přírodních a krajinných hodnot 
území. Pozemky v předmětném území jsou dále také součástí zemědělského půdního fondu 
s nejcennějšími půdami I. a II. třídy ochrany. 
 
Námitka č.13 
Výrok: 
Odůvodnění: 
Upraveným Návrhem ÚPmB (2021) je námitce již vyhověno, proto je bezpředmětná. Územní 
rezerva B-8 z návrhu ÚPmB (2020) byla na základě pokynu pořizovatele v souladu 
s podnětem určeného zastupitele aktivována a v upraveném Návrhu ÚPmB (2021) 
vymezena jako návrhová plocha bydlení B/r1. 
 
Námitka č.14 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Ivanovic mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty I. 
Konceptu ÚPmB s upřesněním řešení severní části lokality I-2 - plochu E řešit jako územní 
rezervu pro ostatní plochy – lehká výroba s územní rezervou dopravního napojení na ulici 
Černohorskou až na hranici města. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro 
vypracování Návrhu ÚPmB a severní část rozvojová lokalita I-2 z Konceptu ÚPmB je 
převedena do územní rezervy E-2. 
Na základě uvedeného je tak v upraveném Návrhu ÚPmB (2021) vymezena plocha územní 
rezervy E-2 s podmínkou prověření potřeby rozšíření návrhových ploch lehké výroby v 
lokalitě včetně související dopravní infrastruktury, použitelných po využití dosud 
nevyčerpaných rozsáhlých návrhových ploch pro lehkou výrobu a návrhových ploch 
komerční vybavenosti při ulici Hradecká, přičemž dopravní napojení nesmí být řešeno na 
ulici Černohorskou, aby nedocházelo ke kolizi s navazující rezidenční zástavbou. Předmětné 
požadavky na vymezení konkrétních ploch v lokalitě územní rezervy E-2 nelze v této fázi 
pořizování zohlednit, protože aktuálně nedochází k žádné změně funkčního využití daného 
území. Požadavky je proto nutné/možné uplatnit při aktivaci rezervy a ve fázi pořizování 
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změn ÚPmB, které vyplynou z prověření nejvhodnějšího funkčního využití dané lokality resp. 
předmětné územní rezervy E-2, a budou probíhat klasickým procesem pořizování změn. 
 
Námitka č.15 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Mokré Hory je dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 
(zejména pak dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je 
součástí předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty I. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. 
Návrhem ÚPmB jsou tak v předmětné lokalitě naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu 
ÚPmB.  
Dané území je také součástí hodnotného přírodního zázemí s registrovaným významným 
krajinným prvkem (VKP) Mokrohorské meze, které je nevhodné pro vymezení zastavitelných 
ploch a další zintenzivňování využití území na úkor volné krajiny, zejména pokud jsou v 
sousedství vymezené nové dosud nevyčerpané zastavitelné plochy rozvojové lokality MH-2 
a územní rezerva pro bydlení B-3. 
 
Námitka č.16 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Mokré Hory je dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 
(zejména pak dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je 
součástí předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty I. Konceptu ÚPmB s převedením části 
rozvojové lokality Je-1 Konceptu ÚPmB do územní rezervy (územní rezerva B-3 Návrhu 
ÚPmB). Návrhem ÚPmB jsou tak v předmětné lokalitě naplněny Pokyny pro 
vypracování Návrhu ÚPmB.  
Územní rezerva B-3 je v Návrhu ÚPmB vymezena k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch bydlení v lokalitě Mokrá Hora po vyčerpání stávajících návrhových ploch bydlení. 
Prozatím tedy není účelné, odůvodnění a žádoucí rezervu aktivovat (převádět na plochy 
návrhové). Předmětný požadavek na vymezení konkrétní plochy B/r2 v lokalitě územní 
rezervy B-3 tak nelze v této fázi pořizování zohlednit, protože aktuálně nedochází k žádné 
změně funkčního využití daného území. Požadavek je proto nutné/možné uplatnit až při 
aktivaci rezervy a to ve fázi pořizování změn ÚPmB, které vyplynou z prověření 
nejvhodnějšího funkčního využití lokality, a budou probíhat klasickým procesem pořizování 
změn. 
 
Námitka č.17 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Mokré hory a Jehnic je dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 
(zejména pak dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je 
součástí předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty I. a II. Konceptu ÚPmB s dílčími 
úpravami. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB.  
Návrh ÚPmB tak v dané lokalitě vymezil plochu zemědělskou, kterou je potvrzeno a 
stabilizováno stávající, ale prozatím také i požadované využití. Rozrůstání zástavby a 
zintenzivňování využití daného území je nežádoucí zejména z důvodu dalšího rozšiřování 
zastavěného území do volné krajině na úkor orné půdy s I. a II. třídou ochrany a  
vymezeným ochranným režimem územního systému ekologické stability (ÚSES) 



MMB/0344498/2021 MMB/0344498/2021 
Námitky Námitky 

 

vyplývajícího z odborného oborového dokumentu plánu ÚSES, a to především v případě 
dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. Mokrá 
Hora/Jehnice. 
Na základě uvedeného, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití předmětného území tedy plochy zemědělské na plochy zde dosud neprověřeného 
bydlení. 
 
Námitka č.18 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Jehnic je dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo 
města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (zejména pak 
dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je součástí 
předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami z var. II. 
Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB.  
Návrh ÚPmB tak v dané lokalitě vymezil plochu zemědělskou, kterou je potvrzeno a 
stabilizováno stávající, ale prozatím také i požadované využití. Rozrůstání zástavby a 
zintenzivňování využití daného území je nežádoucí zejména z důvodu dalšího rozšiřování 
zastavěného území do volné krajině na úkor orné půdy částečně s I. a II. třídou ochrany a s 
vymezeným překryvným ochranným režimem přírodního zázemí v krajině, který je vymezen 
zejména z důvodu ochrany, zachování či podpory přírodních hodnot a krajinného rázu, a to 
především v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v 
rámci k.ú. Jehnice. 
Na základě uvedeného, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití předmětného území tedy plochy zemědělské na plochy zde dosud neprověřeného 
bydlení. 
 
Námitka č.19 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Ořešína je dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo 
města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (zejména pak 
dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je součástí 
předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami z var. I. 
Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB.  
Návrh ÚPmB tak v dané lokalitě vymezil plochu zemědělskou, kterou je potvrzeno a 
stabilizováno stávající, ale prozatím také i požadované využití. Rozrůstání zástavby a 
zintenzivňování využití daného území je nežádoucí zejména z důvodu dalšího rozšiřování 
zastavěného území do volné krajině na úkor orné půdy částečně s I. a II. třídou ochrany a s 
vymezeným překryvným ochranným režimem přírodního zázemí v krajině, který je vymezen 
zejména z důvodu ochrany, zachování či podpory přírodních hodnot a krajinného rázu, a to 
především v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v 
rámci k.ú. Ořešín. Lokalita také přímo navazuje na předměty ochrany přírody a krajiny na 
registrovaný významný krajinný prvek (VKP) Prameniště Ořešínského potoka. 
Na základě uvedeného, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití předmětného území tedy plochy zemědělské na plochy zde dosud neprověřeného 
bydlení. 
 
Námitka č.20 
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Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky v k.ú. Ořešín/Jehnice jsou dle platného ÚPmB součástí stabilizované 
nestavební volné plochy s objekty pro individuální rekreaci. Plocha zahrádek je v návrhu 
nového ÚPmB vymezena v souladu se schváleným (dle §30 odst.6 stavebního zákona) 
územně plánovacím podkladem "Územní studie Návrh využití zahrádkářských lokalit na 
území města Brna, ERA, 4/2018". Územní plán města Brna koordinuje požadavky na 
uspořádání území, přičemž cílem je vytvořit územní podmínky pro vyvážený a udržitelný 
rozvoj území. Dle zpracovatele ÚP jsou pro bydlení vymezeny dosud nevyčerpané 
zastavitelné plochy v rámci rozvojové lokality Or-2 Klimešova-Jasná, proto je nevhodné 
vymezovat další zastavitelné plochy a zintenzivňovat využití území.  
 
Námitka č.21 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Soběšic je dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo 
města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (zejména pak 
dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je součástí 
předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami (vypustit 
plochu So/S/1 a ponechat ZPF). Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro 
vypracování Návrhu ÚPmB.  
Návrh ÚPmB tak v dané lokalitě vymezil plochu zemědělskou, kterou je potvrzeno a 
stabilizováno stávající, ale prozatím také i požadované využití. Rozrůstání zástavby a 
zintenzivňování využití daného území je nežádoucí zejména z důvodu dalšího rozšiřování 
zastavěného území do volné krajině na úkor orné půdy částečně s I. a II. třídou ochrany a s 
vymezeným překryvným ochranným režimem přírodního zázemí v krajině, který je vymezen 
zejména z důvodu ochrany, zachování či podpory přírodních hodnot a krajinného rázu, a to 
především v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v 
rámci k.ú. Soběšice. Lokalita také přímo navazuje na předměty ochrany přírody a krajiny na 
registrovaný významný krajinný prvek (VKP) Soběšický potok. 
Na základě uvedeného, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití předmětného území tedy plochy zemědělské na plochy zde dosud neprověřeného 
bydlení. 
 
Námitka č.22 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Sadové je dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo 
města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (zejména pak 
dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je součástí 
předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB a v souladu s aktuálními 
podklady. Návrhem ÚPmB je tak naplněno výše uvedené a v předmětné lokalitě je 
vymezena plocha zahrádek "I".  
Aktuálním podkladem - územní studií "Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města 
Brna" (atelier ERA, 2018) byla předmětná lokalita prověřena a navržena jako plocha 
zahrádek se zahradními chatami zejména dle stávajícího využití; jedná se totiž většinově o 
menší pozemky s drobnými objekty zahradních chat využívané k samozásobitelské činnosti - 
zahrádkaření. Lokalita není vhodně zajištěna také technickou a dopravní infrastrukturou, a 
proto nebyla vyhodnocena ani jako vhodná pro plochy rekreace s rekreačními objekty (IRCH) 
či plochy s objekty pro rekreaci pobytovou rodinnou (IRR). Pro informaci nutno uvést, že 



MMB/0344498/2021 MMB/0344498/2021 
Námitky Námitky 

 

lokalita nebyla prověřována pro účel bydlení, protože předmětná studie se ve své "návrhové" 
části věnovala pouze lokalitám, které byly Konceptem ÚPmB určeny jako plocha zahrádek 
(předmětné území bylo ve všech třech variantách Konceptu ÚPmB určeno jako plocha 
zahrádek). Vzhledem k uvedenému zde nyní nelze potvrdit a vymezit neprověřené funkční 
využití pro bydlení.  
Celé předmětné území je také součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí 
v krajině a pohledově významného území, kterými je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími z 
jiných právních předpisů a již v současném ÚP jsou vyjádřeny "zelenými horizonty, klíny a 
krajinnými komplexy". Toto přírodní zázemí je chráněno před nepřiměřeným stavebním 
rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB předmětné území důvodně určeno jako plocha 
zahrádek s vymezenými "překryvnými a ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a 
pohledově významné plochy), která tvoří postupný přechod mezi intenzivně zastavěným 
územím města a hodnotným nezastavěným územím navazujících Soběšických lesů, a proto 
není účelné a opodstatněné toto vymezení měnit.  
 
Námitka č.23 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB č.R8/127 
zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro 
územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního 
plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) 
zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru, 
u předmětné územní rezervy B-1 následujícím způsobem:  
Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru 
komunikace R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní 
rezervy tj. územní rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané 
varianty Konceptu ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do 
zastavitelných ploch však nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným 
projednáním doporučit, ale až pro první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o 
uplatňování ÚPmB, případně pro samostatnou změnu nového ÚPmB. 
Na základě výše uvedeného tak byla územní rezerva B-1 v upraveném Návrhu ÚPmB (2021) 
ponechána, ovšem již bez podmínky prověření trasy komunikace D43 (R43) v souladu 
s podnětem určeného zastupitele.    
 
Námitka č.24 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Líšně je dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo 
města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (zejména pak 
dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je součástí 
předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami dle var. I. 
konceptu ÚPmB.  
Návrh ÚPmB tak v dané lokalitě vymezil plochu zemědělskou, kterou je potvrzeno a 
stabilizováno stávající, ale prozatím také i požadované využití. Rozrůstání zástavby a 
zintenzivňování využití daného území je nežádoucí zejména z důvodu dalšího rozšiřování 
zastavěného území do volné krajině na úkor orné půdy s I. a II. třídou ochrany a to 
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především v případě dosud nevyčerpaných návrhových/zastavitelných ploch a 
neaktivovaných územních rezerv vymezených v rámci k.ú. Líšeň. 
Na základě uvedeného, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití předmětného území tedy plochy zemědělské na plochy zde dosud neprověřeného 
bydlení. 
 
Námitka č.25 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB vymezuje C-1 jako územní rezervu 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. Předmětný požadavek na vymezení konkrétní 
plochy B/r1 v lokalitě územní rezervy C-1 tak nelze v této fázi pořizování zohlednit, protože 
aktuálně nedochází k žádné změně funkčního využití daného území. Požadavek je proto 
nutné/možné uplatnit až při aktivaci rezervy a to ve fázi pořizování změn ÚPmB, které 
vyplynou z prověření nejvhodnějšího funkčního využití lokality, a budou probíhat klasickým 
procesem pořizování změn. 
 
Námitka č.26 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Tuřan je dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo 
města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (zejména pak 
dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je součástí 
předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. Návrhem 
ÚPmB je tak naplněno výše uvedené a v předmětné lokalitě je vymezena plocha 
zemědělská. 
Návrh ÚPmB tak v dané lokalitě vymezil plochu zemědělskou, kterou je potvrzeno a 
stabilizováno stávající, ale prozatím také i požadované využití. Rozrůstání zástavby a 
zintenzivňování využití daného území je nežádoucí zejména z důvodu dalšího rozšiřování 
zastavěného území do volné krajině na úkor orné půdy s I. a II. třídou ochrany a to 
především v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v 
rámci k.ú. Tuřany. 
 
 
Námitka č.27 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB č.R8/127 
zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro 
územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního 
plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) 
zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru, 
u předmětné územní rezervy B-2 následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru 
komunikace R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní 
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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 byla územní rezerva B-2 v upraveném Návrhu ÚPmB (2021) 
ponechána, ovšem již bez podmínky prověření trasy komunikace D43 (R43) v souladu 
s podnětem určeného zastupitele.    
Závěrem uvádíme, že na základě vyhodnocení námitek a připomínek uplatněných k Návrhu 
ÚPmB (2020) vyplynula potřeba prověřit rozsah vymezení územní rezervy B-2 ve prospěch 
jejího zvětšení v souladu se schváleným (dle § 30 odst.6 stavebního zákona) územně 
plánovacím podkladem "Územní studie Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města 
Brna, ERA, 4/2018". Vzhledem k uvedenému byla územní rezervy B-2 v upraveném Návrhu 
ÚPmB zvětšena. 
Předmětný požadavek na vymezení konkrétní plochy B/r1 a B/r2 v lokalitě územní rezervy B-
2 tak nelze v této fázi pořizování zohlednit, protože aktuálně nedochází k žádné změně 
funkčního využití daného území. Požadavek je proto nutné/možné uplatnit až při aktivaci 
rezervy a to ve fázi pořizování změn ÚPmB, které vyplynou z prověření nejvhodnějšího 
funkčního využití lokality, a budou probíhat klasickým procesem pořizování změn. 
 
Námitka č.28 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území Židenic je dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo 
města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (zejména pak 
dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je součástí 
předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB a v souladu s aktuálními 
podklady. Návrhem ÚPmB je tak naplněno výše uvedené a v předmětné lokalitě je 
vymezena plocha zahrádek "I".  
Aktuálním podkladem - územní studií "Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města 
Brna" (atelier ERA, 2018) byla předmětná lokalita prověřena a navržena jako plocha 
zahrádek se zahradními chatami zejména dle stávajícího využití území; jedná se totiž 
většinově o menší pozemky s drobnými objekty zahradních chat využívané k 
samozásobitelské činnosti - zahrádkaření. Lokalita není vhodně zajištěna také technickou a 
dopravní infrastrukturou, a proto nebyla vyhodnocena ani jako vhodná pro plochy rekreace 
s rekreačními objekty (IRCH) či plochy s objekty pro rekreaci pobytovou rodinnou (IRR). Pro 
informaci nutno uvést, že lokalita nebyla prověřována pro účel bydlení, protože předmětná 
studie se ve své "návrhové" části věnovala pouze lokalitám, které byly Konceptem ÚPmB 
určeny jako plocha zahrádek (předmětné území bylo ve všech třech variantách Konceptu 
ÚPmB určeno jako plocha zahrádek). Vzhledem k uvedenému zde nyní nelze potvrdit a 
vymezit neprověřené funkční využití pro bydlení.  
Celé předmětné území je také součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí 
v zástavbě a pohledově významného území, kterými je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních 
a krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími 
z jiných právních předpisů a již v současném ÚP jsou vyjádřeny "zelenými horizonty, klíny a 
krajinnými komplexy". Toto přírodní zázemí je chráněno před nepřiměřeným stavebním 
rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Dané lokalita je také vyhodnocena jako území se složitými základovými podmínkami - 
sesuvné území. 
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Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB předmětné území důvodně určeno jako plocha 
zahrádek s vymezenými "překryvnými a ochrannými režimy" (přírodní zázemí v zástavbě a 
pohledově významné plochy), a proto není účelné a opodstatněné toto vymezení měnit.  
 
Námitka č.29 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Z výsledků 1. opakovaného veřejného projednání nevyplynul žádný pokyn na úpravu návrhu 
ÚP ve smyslu převedení dalších rezerv bydlení a nestavebních ploch (uváděných u dílčích 
námitek) na rozvojovou lokalitu.  
Žádná z lokalit uvedených v námitce pro vymezení zastavitelných ploch bydlení B/r1 s 
požadavkem na zpracování územní studie nebude do upraveného Návrhu nového ÚP pro 2. 
opakované veřejné projednání doplněna. Proto ani konkrétní podmínky pro pořízení územní 
studie uvedené v odstavci I.2.1. pod písmeny A. až F. nelze do upraveného Návrhu 
zapracovat. 
 
Námitka č.30 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Z výsledků 1. opakovaného veřejného projednání nevyplynul žádný pokyn na úpravu návrhu 
ÚP ve smyslu převedení dalších rezerv bydlení a nestavebních ploch (uváděných u dílčích 
námitek) na rozvojovou lokalitu.  
Žádná z lokalit uvedených v námitce pro vymezení zastavitelných ploch bydlení B/r1 a B/r2 s 
požadavkem na zpracování územní studie nebude do upraveného Návrhu nového ÚP pro 2. 
opakované veřejné projednání doplněna. Proto ani konkrétní podmínky pro pořízení územní 
studie uvedené v odstavci I.2.2. pod písmeny A. až G. nelze do upraveného Návrhu 
zapracovat. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Věcný obsah námitky je uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání, 
pořizovatel námitce znovu nevyhovuje a ponechá upravený Návrh nového ÚP bez pokynu k 
úpravě. 
Podkladem pro návrh řešení v lokalitě NL-2 je Územní studie Kamenný vrch II, které navrhla 
využití území jak pro zástavbu bytovou, tak pro zástavbu rodinnou. Pro tu je určeno území v 
horní části svahu, pod ulicí Travní, v části s převahou soukromých pozemků. Ve spodní části 
svahu, na pozemcích v majetku smB je území určeno pro zástavbu bytovou.  
Změna specifikace struktury zástavby v jihozápadní části lokality z "v4" na "r2" není s 
ohledem na budoucí záměry města v oblasti bytové výstavby (vč. obecních bytů určených 
pro seniory, mladé rodiny) žádoucí.   
Předmětem návrhu v novém ÚP dle řešení z ÚS není severozápadní část území, kde jsou i 
nadále ponechány plochy zahrádek, proto je pro zástavbu rodinnou se specifikací "r2" 
určena v novém ÚP pouze část území pod západním úsekem ulice Travní.  
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel žádá o změnu regulativu na předmětných plochách z C/r2 na B/r2, případně na B/v2. 
Odůvodňuje to návazností na stávající zástavbu rodinných domů v okolí a umožnění 
ekonomicky srovnatelného využití předmětných ploch. Předmětné plochy vytvářejí úzký pás 
podél intenzivně využívané silnice I/23 (ul. Bítešská) a daný způsob využití – plochy smíšené 
obytné (C) u nich byl zvolen záměrně, aby pomohl odclonit negativní dopady přilehlé 
komunikace (především hluk) vůči přilehlým plochám bydlení. Plochy smíšené obytné (C) 
však nevylučují bydlení jako hlavní způsob využití. Oproti plochám bydlení (B) pouze nabízí 
i další možnosti využití (např. občanská vybavenost, sport, služby či nerušící výroba). 
Rezidenční uspořádání zástavby (r) je v celém širším okolí předmětných ploch a z toho 
důvodu bylo toto uspořádání zvoleno i pro předmětné plochy. Není důvod měnit způsob 
uspořádání na volnou zástavbu (v). 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky označil v předmětném území graficky části "A" a "B" a opět k nim při 1.  
opakovaném veřejném projednání v 06/2021 uplatnil dílčí námitky, níže uvedený text se váže 
k oběma částem. 
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.  
Proto byla v návrhu ÚP pro 1. opakované veřejné projednání v 06/2021 předložena lokalita 
Be-1 v upravené podobě: ve východní části jižně ulice Lány byl rozsah stavebního využití 
výrazně redukován - omezen na návrhovou plochou C/k3, plochy veřejných prostranství pro 
obsluhu území a nárožní malého rozsahu, pro zbývající území byly vymezeny nestavební 
plochy zemědělské (A) s územními rezervami B-9 a B-10. Řešení projednané pro východní 
část lokality  Be-1 (jižně ulice Lány) v 06/2021 bylo výsledkem zohlednění zájmů místní 
samosprávy i zájmů města, větší rozsah rozvoje v daném území na podkladu ÚS Lány z 
roku 2017 nebyl podpořen.  
Zároveň není zájmem samosprávy města vymezovat ani částečně cílové využití pro městkou 
zeleň Z; lokalita byla jako celek v roce 2017 prověřena pro rozvoj stavebního využití, ten byl 
vyjádřen vyznačením územních rezerv nad plochami A. Proto lokalita zůstane beze změny i 
pro 2. opakované veřejné projednání v 12/2021. 
Upraveným návrhem ÚP z 1. opakovaného projednání v 06/2021 již bylo částečně vyhověno 
námitce v území označeném písmenem "B", a to v rozsahu vymezené plochy zemědělské 
(A).  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky označil v předmětném území graficky části A a B a uplatnil k nim dílčí 
námitky. Text Odůvodnění uvedený pořizovatelem u námitky č. 1 se váže k oběma částem, 
proto odůvodnění námitky 2 - viz u námitky č. 1.  
Upraveným návrhem ÚP z 1. opakovaného projednání v 06/2021 již bylo částečně vyhověno 
námitce v území označeném písmenem "B", a to v rozsahu vymezené plochy zemědělské 
(A).  
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Dle Odůvodnění pořizovatele u námitky č. 1 nebyl rozvoj v lokalitě Be-1 v její východní části 
jižně ulice Lány po vyhodnocení výsledků projednání 1. kola veřejného projednání v 06/2020 
potvrzen (vyjma návrhové plochy C), není nutno pro území vymezit v novém ÚP povinnost 
pořídit územní studii. 
Pro omezený rozvoj v rozsahu vymezené plochy C lze vycházet s pořízené ÚS Lány.   
 
Námitka č.4 
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Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plocha komerční vybavenosti v lokalitě Be-5 přiléhající k ploše městské zeleně jižně od 
tramvajové tratě je vymezena jako plcha stavební již dle současného územního plánu 
(zejména pro plochy SO a SV) a byla vymezena již ve všech variantách konceptu územního 
plánu. Jedná se tedy o kontinuitu v územním plánování. V této části lokality Be-5 je nutné 
prověřit územní studií přesné budoucí uspořádání. Z důvodu zachování funkčního využití (viz 
námitka 5) není vyjmutí lokality z území, ve kterém je rozhodování podmíněno zpracováním 
územní studie, důvodné.  
 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje v lokalitě Be-5 vymezení plochy veřejného prostranství v trase chodníku, 
vymezení plochy dopravy v místě stávající autobusové točny a vymezení plochy městské 
zeleně, a to ve vymezeném území dle zákresu, který je součástí podání. Zdůvodnění 
předmětného řešení lze shrnout následovně:  
1. Plocha komerční vybavenosti v lokalitě Be-5 přiléhající k ploše městské zeleně jižně od 
tramvajové tratě je vymezena jako plcha stavební již dle současného územního plánu a byla 
vymezena již ve všech variantách konceptu územního plánu. Jedná se tedy o kontinuitu 
v územním plánování. 
2. Dopravní komunikace a veřejná prostranství lze realizovat ve všech plochách s rozdílným 
způsobem využití. Podrobnější řešení lokality bude zpřesněno na základě územní studie ÚS-
22, která je pro rozvojovou lokalitu v souladu s § 43 odst. 2 stavebního zákona stanovena 
jako podmínka pro rozhodování v území. V podrobnosti územního plánu (měřítko 1:10 000) 
není možné vymezovat veřejná prostranství pro chodníky. Vlastník pozemků v místě 
autobusové smyčky (město Brno) neuplatnil k návrhu ÚPmB výhrady. 
3.  Lokalita Be-5 má výhodnou dopravní polohu, proto je pro intenzivní využití pro účely 
komerční vybavenosti vhodná. Zeleň je dostatečně kompenzována v lokalitě Červeného 
kopce a přilehlou plochou městské zeleně Z. Veřejná prostranství (včetně zeleně) je možné 
realizovat ve všech plochách s rozdílným způsobem využití.  
 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno stávající parkoviště při ulici Ukrajinské vymezit plochou 
stabilizovanou, dle stávajícího využití. 
Vzhledem k deficitu parkovacích stání na sídlištích je nevhodné pouze stabilizovat povrchová 
plošná parkoviště. Vhodnou alternativou je v některých územích možná intenzifikace 
parkování do objektu, kterou lze v tomto případě, v případě shody, provést.  
Struktura i intenzita je navržena odpovídající charakteru území – D/v2; s ohledem na 
odstupové vzdálenosti, vzrostlou zeleň a zvýšená přízemí panelových domů není okolní 
zástavba ovlivněna nepřiměřeným způsobem. Naopak případný objekt by mohl odclonit 
zatížení od komunikace v ulici Ukrajinské.  
Pokud nebude zájem tuto nabídku využít, zůstane území využíváno stávajícím způsobem 
jako povrchové parkoviště. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavek zohlednit. 
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Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadováno vyjmout stávající parkoviště při levé straně ulice Ukrajinské 
z území řešeného územní studií ÚS-22. 
Návrh pro opakované veřejné projednání byl upraven a stávající parkoviště při ulici 
Ukrajinské bylo vyjmuto z řešení územní studie ÚS-22; hranice řešeného území územní 
studie byla upravena. 
Požadavek je v dokumentaci zohledněn. 
 
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadováno, ve vztahu k parkovišti při levé straně ulice Ukrajinské (přestavbová 
plocha dopravy D/v2), aby parkování pro návštěvníky Ústředního hřbitova bylo řešeno 
výhradně na ploše veřej. prostranství pro tento účel navrženého. 
Jak vyplývá z karty lokality (viz Příloha č.1 Závazné textové části) Be-10 Ústřední hřbitov – 
rozšíření, rozvojové plochy pro Ústřední hřbitov včetně dopravní plochy pro hromadné 
parkování vozidel jsou navrženy v západní části návrhové/přestavbové plochy V/-/h, která je 
vymezena východně od ulice Ukrajinské, zcela mimo v námitce uvedenou dopravní plochu. 
Z výše uvedeného vyplývá, že předmětné parkoviště nebude dotčeno a námitce je tímto 
způsobem vyhověno. 
 
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
jsou vymezeny stávajícím územním plánem převážně plochy průmyslu (PV) a plochy 
smíšené obchodní (SO). Z uvedeného je vhodné zachovat kontinuitu v podobě 
zastavitelných ploch. S využitím předmětné lokality pro komerční vybavenost taktéž počítaly 
všechny varianty konceptu. Využití dané lokality pro účely komerční vybavenosti je s 
ohledem dobré dopravní dostupnosti (jak individuální dopravou, tak MHD) vhodné. Hasičská 
zbrojnice a cvičiště v rozvojové lokalitě Be-5 se nacházejí na pozemcích ve vlastnictví města 
Brna, tedy objednatele územního plánu. Návrh územního plánu je tak v souladu s vůlí 
vlastníka. V plochách komerční vybavenosti je využití pro sport možné v rámci přípustného 
využití. Vzhledem k předpokládanému využití lokality není stanovení podmínky respektování 
cvičiště dobrovolných hasičů vhodné. Z uvedeného taktéž není vhodné vyjmout toto cvičiště 
z rozvojové lokality ani upravovat směrové vedení plochy veřejného prostranství.  
 
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Prostorové řešení lokality bude prověřeno předepsanou územní studií. Zeleň a dopravní 
infrastruktura je přitom přípustná ve všech plochách s rozdílným způsobem využití. Bude-li 
považovat pořizovatel nebo zpracovatel této územní studie vymezení příslušných ploch za 
účelné, je to toto řešení dle návrhu ÚPmB přípustné a změna návrhu ÚPmB tak není nutná.  
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Námitka č.11 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Věcný obsah námitky je uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání, 
pořizovatel námitce znovu nevyhovuje a ponechá upravený Návrh nového ÚP pro 2. 
opakované veřejné projednání bez pokynu k úpravě. 
Objekt hromadných garáží Souhrady 2 je v platném ÚPmB součástí stabilizované plochy 
bydlení, slouží obyvatelům BD v předmětné ploše. Jako součást plochy bydlení je převzat do 
nového ÚP, jeho zařazení do plochy s výškovou úrovní "5" neznamená automaticky, že je 
možné tuto výškovou úroveň vztahovat i na nízkopodlažní zástavbu (dopravní stavbu) 
související s bydlením. Samostatná funkční plocha D by do území promítla stávající využití 
území pro řešení dopravy v klidu, šlo by o plochu s rozlohou cca 0,2 ha. S ohledem na 
měřítko hlavního výkresu a metodiku vymezování ploch se zpracovatel nového ÚP 
neztotožňuje s vymezením dílčí podměrečné funkční plochy a dle svého odborného názoru 
ponechá objekt hromadných garáží jako součást stavební plochy pro bydlení.    
 
 
Námitka č.12 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Věcný obsah námitky je uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání, 
pořizovatel námitce znovu nevyhovuje, byť na základě pokynu dojede v předmětném území k 
úpravě návrhu pro 2. opakované veřejné projednání.  
Nesouhlasnou připomínku s vymezenými stavebními plochami C/v4 a B/r2 v západní části 
lokality Be-1 MČ Brno - Starý Lískovec opakovaně uplatnila při 1. opakovaném veřejném 
projednání v 06/2021. Nesouhlasnou připomínku s vymezenou stavební plochou C/v4 v 
západní části lokality Be-1 na správním území sousední městské části opakovaně uplatnila i 
MČ Brno-Bohunice.  
Návrh řešení rozsahu stavebních ploch v dané části lokality byl na základě uplatněného 
podnětu určeného zastupitele RNDr. Filipa Chvátala, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního 
zákona, při vyhodnocení podání z 1. veřejného projednání v 06/2020 ponechán pro 1. 
opakované veřejné projednání v 06/2021 beze změny, došlo pouze k úpravě funkční plochy 
z bydlení na funkci smíšenou obytnou.  
Na základě připomínek MČ doručených při 1. opakovaném veřejném projednání se určený 
zastupitel navrženým řešením  západní části lokality znovu zabýval a uplatnil v procesu 
vyhodnocování výsledků projednání dopisem 0553430/2021 ze dne 25.10.2021 (doplňujícím 
doporučení uplatněná dopisy č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 a č.j. 
MMB/0526164/2021 ze dne 8.10.2021)  k lokalitě Be-1 na základě doporučení RMB R8/177 
ze dne 20.10 2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-Starý Lískovec a MČ 
Brno – Bohunice, a to na omezení rozsahu návrhové stavební plochy C/v4 při západním 
okraji lokality v šířce 35 m podél plochy veřejného prostranství (pro napojení terminálu IDS 
Starý Lískovec) a vymezení návrhové plochy městské zeleně Z.  
Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude v západním konci lokality Be-1 
upraven, plocha C/v4 bude dle odborného názoru zpracovatele vymezena v šířce 35 m.  
Touto úpravou dojde k posílení ploch městské zeleně v lokalitě Be-1, nedojde však k 
námitkou požadovanému propojení plochy městské zeleně Z za domy na ul. Souhrady s 
plochou městské zeleně Z vymezené jižně ulice Dvořiště, proto nelze námitce vyhovět.  
 
Námitka č.13 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
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Věcný obsah námitky je uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání, 
pořizovatel námitce vyhovuje jiným způsobem, s odkazem na obecný princip doplněný do 
textové části ÚP, kap. 4.4.1. Principy využití území pro veřejná prostranství, v pododstavci 
Stromořadí na str. 46 , princip, který se týká stávajících stromořadí, která je nutno považovat 
za hodnotu v území, jež má být zachována. Tento obecný princip lze tedy aplikovat i v 
případě budoucího stavebního využití návrhové plochy C/v4, která zahrnuje pozemek parc. 
č. 1750/2 k. ú. Starý Lískovec v majetku smB, na kterém se předmětná alej nachází. Není 
nutné konkrétní požadavek promítat do karty lokality Be-1, je obecně platný na celém území 
města. Spolu s tím byla k problematice stromořadí doplněna o kapitolu 5.8.5.3. textová část 
Odůvodnění.    
Dále odkazujeme na text Odůvodnění uvedený pořizovatelem u námitky č. 12 - doplnění 
informace k úpravě rozsahu předmětné plochy C/v4 pro 2. opakované veřejné projednání na 
základě Pokynu určeného zastupitele.  
 
Námitka č.14 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadováno řešit dopravní připojení terminálu Starý Lískovec ulicí 
U Leskavy místo nově vymezeného veřejného prostranství. 
Návrh pro opakované veřejné projednání byl v předmětné lokalitě upraven z hlediska šířky 
plochy veřejného prostranství, propojující ulici Dvořiště s koridorem veřejného prostranství 
od terminálu, pro příčné vazby v území, zajišťující bezprostřední obsluhu navazujících ploch 
s doplněním městské zeleně Z. 
Propojení terminálu s ulicí Elišky Přemyslovny bylo územně prověřeno a je jediným možným 
řešením 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, je nutné případné 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 je v případě potřeby možné řešit nebo vybudovat 
izolační zeleň a případná protihluková opatření, navazující na rozsáhlejší plochy městské 
zeleně Z, které je možno i nadále využívat pro potřeby občanů a v těchto plochách realizovat 
zařízení pro rekreaci obyvatel. 
Z tohoto pohledu se z územního hlediska jedná o výhledové řešení související s případným 
rozvojem terminálu v případě, že koridor v ulici U Leskavy bude z nějakého důvodu 
nedostačující. 
Pro úplnost uvádíme, že až v rámci projektové dokumentace je možno navrhnout konkrétní 
opatření. 
Na základě výše uvedeného námitce nelze vyhovět. 
 
 
Námitka č.15 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadováno dopravní připojení terminálu Starý Lískovec řešit 
alternativním způsobem, bez propojení do ulice Dvořiště a severním směrem ke křižovatce 
s ulicí Osovou. 
Návrh pro opakované veřejné projednání byl v předmětné lokalitě upraven z hlediska šířky 
plochy veřejného prostranství, propojující ulici Dvořiště s koridorem veřejného prostranství 
od terminálu, pro příčné vazby v území, zajišťující bezprostřední obsluhu navazujících ploch 
s doplněním městské zeleně Z. 
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Propojení terminálu s ulicí Elišky Přemyslovny bylo územně prověřeno a je jediným možným 
řešením 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, je nutné případné 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 je v případě potřeby možné řešit nebo vybudovat 
izolační zeleň a případná protihluková opatření, navazující na rozsáhlejší plochy městské 
zeleně Z, které je možno i nadále využívat pro potřeby občanů a v těchto plochách realizovat 
zařízení pro rekreaci obyvatel. 
Z tohoto pohledu se z územního hlediska jedná o výhledové řešení související s případným 
rozvojem terminálu v případě, že koridor v ulici U Leskavy bude z nějakého důvodu 
nedostačující. 
Pro úplnost uvádíme, že až v rámci projektové dokumentace je možno navrhnout konkrétní 
opatření. 
Z hlediska obavy z průjezdu přes ulici Dvořiště na ulici Lány uvádíme, že to, jakým 
způsobem bude stavebně-technicky komunikace provedena a jakým způsobem upraven 
budoucí provoz na tomto propojení není předmětem řešení územního plánu, ale následné 
úpravy organizace dopravy, která stanoví podmínky provozu, případně zamezí průjezdu 
některému typu dopravy.  
Na základě výše uvedeného námitce nelze vyhovět. 
 
 
Námitka č.16 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Věcný obsah námitky je uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání, 
pořizovatel námitce znovu nevyhovuje, byť na základě pokynu dojede v předmětném území k 
úpravě návrhu pro 2. opakované veřejné projednání.  
Nesouhlasnou připomínku s vymezenými stavebními plochami C/v4 a B/r2 v západní části 
lokality Be-1 MČ Brno - Starý Lískovec opakovaně uplatnila při 1. opakovaném veřejném 
projednání v 06/2021. Nesouhlasnou připomínku s vymezenou stavební plochou C/v4 v 
západní části lokality Be-1 na správním území sousední městské části opakovaně uplatnila i 
MČ Brno-Bohunice.  
Návrh řešení rozsahu stavebních ploch v dané části lokality byl na základě uplatněného 
podnětu určeného zastupitele RNDr. Filipa Chvátala, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního 
zákona, při vyhodnocení podání z 1. veřejného projednání v 06/2020 ponechán pro 1. 
opakované veřejné projednání v 06/2021 beze změny, došlo pouze k úpravě funkční plochy 
z bydlení na funkci smíšenou obytnou.  
Na základě připomínek MČ doručených při 1. opakovaném veřejném projednání se určený 
zastupitel navrženým řešením  západní části lokality znovu zabýval a uplatnil v procesu 
vyhodnocování výsledků projednání dopisem 0553430/2021 ze dne 25.10.2021 (doplňujícím 
doporučení uplatněná dopisy č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 a č.j. 
MMB/0526164/2021 ze dne 8.10.2021)  k lokalitě Be-1 na základě doporučení RMB R8/177 
ze dne 20.10 2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-Starý Lískovec a MČ 
Brno – Bohunice, a to na omezení rozsahu návrhové stavební plochy C/v4 při západním 
okraji lokality v šířce 35 m podél plochy veřejného prostranství (pro napojení terminálu IDS 
Starý Lískovec) a vymezení návrhové plochy městské zeleně Z.  
Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude v západním konci lokality Be-1 
upraven, plocha C/v4 bude dle odborného názoru zpracovatele vymezena v šířce 35 m podél 
plochy veřejného prostranství  
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Touto úpravou dojde k posílení ploch městské zeleně v lokalitě Be-1, nedojde však k 
námitkou požadovanému vymezení nestavebních ploch: plochy městské zeleně Z a plochy 
krajinné zeleně K pro pás vzrostlé zeleně podél polní cesty.  (K pásu vzrostlé zeleně na 
pozemku v majetku smB parc. č. 1750/2 k. ú. Starý Lískovec také u odůvodnění námitky č. 
13.) Proto nelze námitce vyhovět.  
 
Námitka č.17 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Věcný obsah námitky je uplatněn opakovaně při 1. opakovaném veřejném projednání. 
Zpracovatel na základě Pokynu pořizovatele vyplývajícího z vyhodnocení po 1. veřejném 
projednání doplnil v textové části Odůvodnění kartu lokality Be-6  u položky Doprava.  
Plochy B/v4 jsou vymezeny na základě podrobnějšího prověření v ÚS Červený kopec (z 
11/2017), která pozemky v daných plochách vymezila pro bytovou zástavbu. ÚS je 
schváleným podkladem pro nový ÚP. Obdobné řešení s bytovou zástavbou obsahuje i ÚS 
lokalita Kejbaly z roku 2006. Měnit je na jinou strukturu není v zájmu města jako vlastníka s 
ohledem na uvažované záměry výstavby obecního bytového fondu. 
Komunikace Sty/2 je zařazena dle v. č. 2.2 mezi sběrné komunikace, dle v.č. O.5 VHD s 
významnou obslužnou trasou BUS trasou. Její šířkové uspořádání proto musí odpovídat 
jejímu zařazení do dané kategorie systémové komunikace. Podrobně bylo šířkové 
uspořádání veřejného prostoru dané ulice i vlastní komunikace Sty/2 prověřeno a navrženo v 
ÚS z roku 2017.  ÚP není dokumentací, která přísluší řešit šířkové parametry komunikací a 
veřejného prostoru.  
Požadavek ke komunikacím byl na základě Pokynu již jednou zohledněn, zpracovatelem byl 
návrh ÚP upraven. Proto nyní zůstane pro 2. opakované veřejné projednání návrh bez 
dalších úprav.  
 
 
Námitka č.18 
Námitka č.19 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno doplnit textovou část o minimální šířkové standardy nových 
komunikací. 
V rámci územního plánu jsou vymezovány plochy (koridory) uličního prostoru bez 
konkrétního členění účelu využití.  
Stanovení šířkových parametrů je záležitostí organizací dopravy v území, která není 
předmětem územního plánu. Při tvorbě územního plánu nelze předjímat např. jednosměrnost 
komunikací, která má vliv na šířku komunikací a uspořádání prostoru. 
Z tohoto důvodu nelze požadavek zohlednit. 
 

 
 
 















MMB/0344506/2021 MMB/0344506/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344506/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 
 









MMB/0344509/2021 MMB/0344509/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344509/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadována změna umístění navrhované komunikace a záměru By/31 
v rozvojové lokalitě By-2 a vymezit koridor veřejných prostranství v souladu s parcelací 
pozemků a přesunout ji na sousední, nezastavěný pozemek. 
Pozemky podatele v k.ú. Bosonohy jsou součástí Rozvojové lokality By-2 a současně v 
území, ve kterém je rozhodování podmíněno zpracováním územní studie ÚS-20. 
Území bude zpřesněno územní studií, která bude podkladem pro komplexní změnu oblasti 
Bosonoh, tedy bude možné její zapracování ve všech územních souvislostech. 
Poloha vedení navazujícího záměru By/31 včetně navazující sítě komunikací v lokalitě 
vychází z umístění obslužného koridoru s předpokladem oboustranné zástavby a optimální 
šířky bloků. Podrobnější využití bude zpřesněno v rámci řešení územní studie. 
Koridor není vyznačen z libovůle, ale na základě již založené struktury jižně ulice Pražské. Je 
vymezen vstřícně stávající stykové křižovatky na silnici II. tř., tedy současná křižovatka bude 
doplněna o další rameno a vznikne křižovatka průsečná. Toto je jediné možné místo, kde 
může být území propojeno. 
Pozemek podatele je součástí rozsáhlého území, které by ve výhledu mělo tvořit novou 
urbanizovanou část území včetně vybavenosti s přivedením kapacitní hromadné dopravy 
V tomto konkrétním případě se nelze parcelace zcela držet z důvodu celkové přestavby 
území na jinou, městskou funkci. Tedy pro toto území je nutná dohoda s vlastníky a celková 
přepalcelace v rámci přípravy území.  
Území je možné i nadále využívat stávajícím způsobem. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky v současné době zohlednit. 
 
 











MMB/0344533/2021 MMB/0344533/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344533/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Grafická část výroku ve výkrese 4.0 Koncepce protipovodňové ochrany neodpovídá výkresu  
3.0 Veřejně prospěšné stavby a opatření (dále VPS). VPS je vymezena pro navýšení terénu 
dle řešení v Generelu odvodnění města Brna - část Vodní toky - Pöyry, BVK, DHI, 2009 
(„generel“). Řešení s plošným navýšením terénu v době zpracování "generelu" vycházelo z 
předpokladu potřeby ukládání zeminy vzniklé při vytváření berem při březích vodního toku 
(odtěžení zeminy). Zpracovatel ÚPmB se od podrobnějšího řešení v „generelu“ odchýlil a 
navrhl úspornější, plošně méně náročné, PPO.  Odborně vyhodnotil a navrhl řešení PPO 
formou liniového protipovodňového opatření tvořeného terénními úpravami - zemní hrází 
místo celoplošného navýšení terénu a toto promítl do výkresu 4.0 Koncepce protipovodňové 
ochrany. Toto řešení adekvátně nahrazuje řešení v „generelu“. 
Dle ust. § 3 odst. 1 věty třetí ve spojení s § ust. 5 zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo 
omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění), ve znění 
pozdějších předpisů, je k vyvlastnění přistoupeno teprve až poté, co se nepodařilo získat 
potřebná práva dohodou nebo jiným způsobem.  
Vzhledem k výše uvedenému bude uvedena do souladu grafická část výroku ve výkrese 4.0 
Koncepce protipovodňové ochrany s výkresem  3.0 VPS tj. VPS bude upravena v souladu s 
vymezeným liniovým opatřením (zemní hráz) v území Žabovřeských luk.  
 













MMB/0344543/2021 MMB/0344543/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344543/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 
 









MMB/0344554/2021 MMB/0344554/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344554/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadována změna umístění navrhované komunikace a záměru By/31 
v rozvojové lokalitě By-2 a vymezit koridor veřejných prostranství v souladu s parcelací 
pozemků a přesunout ji na sousední, nezastavěný pozemek. 
Pozemky podatele v k.ú. Bosonohy jsou součástí Rozvojové lokality By-2 a současně v 
území, ve kterém je rozhodování podmíněno zpracováním územní studie ÚS-20. 
Území bude zpřesněno územní studií, která bude podkladem pro komplexní změnu oblasti 
Bosonoh, tedy bude možné její zapracování ve všech územních souvislostech. 
Poloha vedení navazujícího záměru By/31 včetně navazující sítě komunikací v lokalitě 
vychází z umístění obslužného koridoru s předpokladem oboustranné zástavby a optimální 
šířky bloků. Podrobnější využití bude zpřesněno v rámci řešení územní studie. 
Koridor není vyznačen z libovůle, ale na základě již založené struktury jižně ulice Pražské. Je 
vymezen vstřícně stávající stykové křižovatky na silnici II. tř., tedy současná křižovatka bude 
doplněna o další rameno a vznikne křižovatka průsečná. Toto je jediné možné místo, kde 
může být území propojeno. 
Pozemek podatele je součástí rozsáhlého území, které by ve výhledu mělo tvořit novou 
urbanizovanou část území včetně vybavenosti s přivedením kapacitní hromadné dopravy 
V tomto konkrétním případě se nelze parcelace zcela držet z důvodu celkové přestavby 
území na jinou, městskou funkci. Tedy pro toto území je nutná dohoda s vlastníky a celková 
přepalcelace v rámci přípravy území.  
Území je možné i nadále využívat stávajícím způsobem. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky v současné době zohlednit. 
 















MMB/0344556/2021 MMB/0344556/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344556/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětná část pozemků, které jsou požadovány dle grafické přílohy vymezit do plochy C/v3 
nebo C/k3 jsou dle Návrhu nového ÚPmB po opakovaném veřejném projednání v roce 2021 
součástí plochy sportu - S/a3, z části plochy krajinné zeleně - K.  V platném ÚPmB jsou 
předmětné pozemky součástí návrhové zvláštní plochy pro rekreaci-R, které v Návrhu 
nového ÚPmB z hlediska vymezování ploch s rozdílným způsobem využití odpovídá plocha 
sportu-S. Z části jsou v platném ÚPmB součástí návrhové plochy krajinné zeleně všeobecné-
KV, které v Návrhu nového ÚPmB odpovídá plocha krajinné zeleně-K. Vzhledem k tomu, že 
se jedná o pás pozemků přiléhající ke komunikaci (ul. Veslařská), který by umožnil výstavbu 
objektů vytvářející fyzickou bariéru pro využití navazujících pozemků v ploše sportu bylo z 
části vyhověno námitce uplatněné k Návrhu nového ÚPmB veřejně projednaného v roce 
2020. V lokalitě Zy-1 byla v přiměřeném rozsahu na části pozemků v ploše sportu upravena 
výšková úroveň zástavby z úrovně 2 na úroveň 3 charakteristickou i pro areály. Vymezovat v 
tomto území místo plochy sportu plochu smíšenou obytnou-C umožňující bydlení není 
žádoucí. Plocha je u území, které má sloužit jako přírodní zázemí v zástavě pro volnočasové 
aktivity. Struktura areálová je pro dané území odpovídající. Jedná se o strukturu zástavby 
oplocených nebo volně přístupných areálů nebo jejich kombinací. Je stanovena mimo jiné 
zejména v plochách sportu. Dle regulativů plochy sportu je přípustné i využití související, 
podmiňující nebo doplňující hlavní využití (včetně ubytování pro sportovce), které zlepší 
kvalitu hlavního využití v ploše. I plocha sportu tedy může umožnit v přiměřeném rozsahu 
slučitelném s hlavním využitím vybudování v námitce uvedeného restauračního zařízení, 
obchodní provozovny, ubytovacích služeb doplňující hlavní využití plochy sportu. 
 
 
 
 













MMB/0344559/2021 MMB/0344559/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344559/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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MMB/0344578/2021 MMB/0344578/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344578/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezením územních rezerv (B-9 a B-10) na předmětných plochách 
a požaduje je ponechat v zemědělském půdním fondu (plochy zemědělské A) a dále 
požaduje předmětnou plochu C/k3 vymezit jako plochu školství (tj. plocha V/-/s). Podatel 
se obává, že v případě výstavby dle návrhu ÚPmB by dopravní zátěž dané lokality překročila 
únosnou mez.  
Oproti prvnímu návrhu ÚPmB (Návrh 2020) došlo na základě vyhodnocení výsledků 
projednání (námitek a připomínek) po prvním veřejném projednání 06/2020 v aktuálním 
návrhu (I. Upravený návrh 2021) k úpravě vymezení předmětných ploch. Větší část 
předmětných ploch byla vymezena jako plochy zemědělské (A) a byla zahrnuta do územních 
rezerv (B-9 a B-10). Územní rezerva je dle § 23b odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu definována jako plocha nebo koridor, které jsou vymezené 
v územně plánovací dokumentaci pro využití, jehož potřebu a plošné nároky je třeba 
následně prověřit. Změnit územní rezervu na plochu nebo koridor umožňující stanovené 
využití lze jen na základě změny územně plánovací dokumentace. V územní rezervě jsou 
zakázány změny v území, které by mohly stanovené využití podstatně ztížit nebo znemožnit. 
Tzn. že předmětné plochy, které jsou zahrnuty do územních rezerv a současně jsou 
vymezeny jako plochy zemědělské (A), jsou i nadále součástí zemědělského půdního fondu.    
Zbývající část předmětné plochy (plochy C/k3 a B/k3) je v aktuálním ÚPmB vymezena jako 
plocha školství (OS). Na předmětné ploše se nacházela Střední zahradnická škola, která 
však byla již v roce 2011 přesunuta do Rajhradu. Od té doby se předmětné plochy 
nevyužívají pro účely školství. Z toho důvodu byly v návrhu ÚPmB vymezeny předmětné 
plochy jako plochy smíšené obytné (C), potažmo plochy bydlení (B). Předmětná lokalita 
je vymezena s cílem rozvíjet rezidenční zástavbu kolem bývalé zahradnické školy (dnes 
montessori škola) a ulice Lány, a přitom respektovat národní kulturní památku (budova 
bývalé zahradnické školy) v sousedství rozvojové lokality. Oproti prvnímu návrhu ÚPmB 
došlo na základě připomínek k úpravě, kdy u předmětné plochy C/k4 došlo ke snížení 
výškové úrovně zástavby na úroveň 3 (plocha nově jako C/k3). Pro předmětnou lokalitu byla 
zpracována územní studie (“Bohunice, ul. Lány“ – 2017), která na předmětných plochách 
navrhuje vícepodlažní zástavbu. Aktuální návrh ÚPmB je tedy ve shodě s touto územní 
studií.  
Územní studie (viz výše) se zabývá i dopravním napojením předmětné lokality. Územní 
studie reflektuje nedobrou dopravní situaci na ulici Lány a z toho důvodu navrhuje napojení 
předmětné lokality na ul. Čeňka Růžičky a do ul. Traťové. Návrh ÚPmB v tomto na územní 
studii navazuje a ve shodě s výše uvedeným vymezuje plochy veřejných prostranství, 
kterými povedou výše uvedená napojení. V případě realizace těchto pozemních komunikací 
by nemělo dojít k zásadnímu zvýšení dopravního zatížení ul. Lány. 
Tvrzení, že je předmětná lokalita dopravně dostupná vychází především z toho, 
že se nachází v blízkosti nájezdu na významnou pozemní komunikaci I/52, potažmo 
i na dálnici D1. Z tohoto pohledu má předmětná lokalita opravdu výhodnou dopravní polohu 
a tvrzení je tudíž pravdivé.   
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadavek na úpravu plochy B pouze v šířce 40 m podél jižní strany ul. Dvořiště a 
Vyhlídalova a úpravu z označení B/v2 na B/r2 pro výstavbu RD požadovala při 1. veřejném 
projednání v 06/2020 MČ Brno-Bohunice. 
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Změnit označení B/v2 na B/r2 bylo zpracovateli uloženo pokynem. Šlo de facto o formální 
změnou označení B/v2 na B/r2 - kombinace "v2" nebude u ploch bydlení v novém ÚP 
používána. Plocha byla s kódem B/r2 pro zástavbu "rezidenční nízkopodlažní" proiednána při 
1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021; v této části námitky bylo vyhověno již 
projednaným návrhem.  
Omezení rozsahu plochy B/r2 provedeno nebude: její vymezení reaguje na rozsah stávající 
návrhové plochy smíšené (SO-návrh) vymezené v dosud platném ÚP v hloubce přes 85 m 
jižně od ulice Dvořiště. Vzhledem k již připraveným stavebním záměrům v souladu s 
dosavadním ÚPmB byla plocha B/r2 pro 1. opakované veřejné projednání v 06/2021 
ponechána v navrhované šířce, a zůstane v tomto rozsahu i pro 2. opakované veřejné 
projednání. Ani MČ Brno-Bohunice v 1. opakovaném veřejném projednání tento požadavek 
Na redukci šířky plochu znovu neuplatnila. Této části námitky proto vyhověno nebude.   
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasnou připomínku s vymezenými stavebními plochami C/v4 a B/r2 v západní části 
lokality Be-1 opakovaně uplatnila při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 MČ 
Brno - Starý Lískovec. Nesouhlasnou připomínku s vymezenou stavební plochou C/v4 v 
západní části lokality Be-1 na správním území sousední MČ (na k. ú. Starý Lískovec) 
opakovaně uplatnila při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 MČ Brno-Bohunice. 
Návrh řešení rozsahu stavebních ploch v dané části lokality byl na základě uplatněného 
podnětu určeného zastupitele RNDr. Filipa Chvátala, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního 
zákona, při vyhodnocení podání z 1. veřejného projednání v 06/2020 ponechán pro 1. 
opakované veřejné projednání v 06/2021 beze změny, došlo pouze k úpravě funkční plochy 
z bydlení na funkci smíšenou obytnou.  
Na základě připomínek MČ doručených při 1. opakovaném veřejném projednání se určený 
zastupitel navrženým řešením  západní části lokality znovu zabýval a uplatnil v procesu 
vyhodnocování výsledků projednání dopisem 0553430/2021 ze dne 25.10.2021 (doplňujícím 
doporučení uplatněná dopisy č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 a č.j. 
MMB/0526164/2021 ze dne 8.10.2021)  k lokalitě Be-1 na základě doporučení RMB R8/177 
ze dne 20.10 2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno – Bohunice a MČ Brno-
Starý Lískovec, a to  na omezení rozsahu návrhové stavební plochy C/v4 při západním okraji 
lokality a vymezení návrhové plochy městské zeleně Městské části jsou dle Statutu města 
Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy obou městských částí MČ Brno-Bohunice 
a MČ Brno - Starý Lískovec (MČ B-SL) alespoň částečně zohledněny a Návrh pro druhé 
veřejné opakované projednání bude upraven.  
Touto úpravou bude pouze částečně vyhověno námitce požadující pouze plochu zeleně. 
 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je konstatováno, že dopravní obsluha lokality Be-1 bude do značné míry 
ovlivněna vlivy dopravy z lokality HH-1 a je požadováno doložení dopravní studie na ulici 
Bohunickou a Lány. V případě nedostatečné kapacity přilehlých komunikací je požadováno 
snížení intenzity.  
K uvedeným počtům obyvatel a pracovních příležitostí v odůvodnění uvádíme, že se jedná o 
údaje maximální, na kterou je posuzována kapacita veřejné infrastruktury a s ohledem na 
současně využitou část lokality HH-1 pro bydlení, strukturu pozemků a jejich vlastnictví 
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nedosáhne cílové řešení předpokládaných hodnot. Jedná se o nabídku, která nemusí být 
vyčerpána. 
Konkrétní dopravní studie vlivů dopravy výše uvedených lokalit není zpracována.  
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.  
Lze předpokládat, že v rámci návrhu pro opakované veřejné projednání dojde v některých 
rozvojových lokalitách a plochách k úpravám zatížení a následně bude pro ověření 
upraveného zatížení opět zpracováno celkové posouzení modelováním dopravy.  
To, že v současné době vykazují komunikace omezení průjezdnosti nebo vyšší zatížení je 
způsobeno především pomalou realizací komunikační sítě, což není způsobeno územním 
plánem, ale průtahy v řízeních a v přípravě staveb dopravní infrastruktury. 
Vzhledem k výše uvedenému nelze požadavek zohlednit. 
 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s připojením bývalé Kohnovy cihelny na ulici 
Jihlavskou. 
Řešení systémů veřejných koridorů pro dopravní obsluhu území v Návrhu pro opakované 
veřejné projednání zůstalo nezměněno. 
Rozvojová lokalita Be-6 je připojena na ulici Kamenice; na ulici Jihlavskou přímo připojena 
není. 
Propojení území je zajištěno systémem místních komunikací. I význam záměru Sty/2 je 
doporučeno následně dopravně-inženýrsky posoudit, za účelem případného omezení 
individuální dopravy.  
To, jakým způsobem bude stavebně-technicky komunikace provedena a jakým způsobem 
upraven budoucí provoz na tomto propojení není předmětem řešení územního plánu, ale 
úpravy organizace dopravy, která stanoví podmínky provozu, případně zamezí průjezdu 
některému typu dopravy.  
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky zohlednit. 
 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno svedení dopravy z Rozvojových lokalit Sty-3, Sty-4 a Sty-8 
pouze do ulice Vídeňské, a ne do komunikací v ulici Jihlavské a Kamenice. Dále je 
požadováno umožnění průjezdu po komunikaci Sty/2 pouze průjezdu MHD a záchranných 
složek. 
Řešení systémů veřejných koridorů pro dopravní obsluhu území v Návrhu pro opakované 
veřejné projednání zůstalo nezměněno. 
Z územního hlediska je nezbytné zajištění připojení Rozvojových lokalit Sty-3, Sty-4 a Sty-8 
na systém komunikací, sloužících především k zajištění lokálních dopravních vazeb pro 
možnost obsluhy území.  
Výše uvedené rozvojové lokality nejsou dopravně propojeny na ulici Kamenice.  
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Z hlediska průjezdu MHD a IZS je v rámci příslušné karty lokality možné stanovit podmínku 
pro případnou podmiňující investici veřejné infrastruktury, ovšem nelze stanovit podmínku ve 
smyslu úpravy organizace dopravy v území např. zákaz průjezdu individuální dopravy nebo 
vyhradit pouze MHD. 
 
Z hlediska zmiňovaného přetížení komunikací uvádíme, že celkový návrh byl 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.  
Do doby realizace celého systému je nutné vyhodnotit jednotlivé záměry ve vztahu 
k aktuálnímu stavu v území v rámci konkrétních povolovacích řízení.  
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky zohlednit. 
 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením koridoru veřejného prostranství 
propojujícího terminál ve Starém Lískovci s ulicí Elišky Přemyslovny a je požadováno jeho 
zrušení. Podatel navrhuje řešit připojení terminálu stávající ulicí U Leskavy. Dále je 
vyslovena obava z možného průjezdu přes ulici Dvořiště na ulici Lány.  
Návrh pro opakované veřejné projednání byl v předmětné lokalitě upraven z hlediska šířky 
plochy veřejného prostranství, propojující ulici Dvořiště s koridorem veřejného prostranství 
od terminálu, pro příčné vazby v území, zajišťující bezprostřední obsluhu navazujících ploch 
s doplněním městské zeleně Z. 
Propojení terminálu s ulicí Elišky Přemyslovny bylo územně prověřeno a je jediným možným 
řešením 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, je nutné případné 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 je v případě potřeby možné řešit nebo vybudovat 
izolační zeleň a případná protihluková opatření, navazující na rozsáhlejší plochy městské 
zeleně Z, které je možno i nadále využívat pro potřeby občanů a v těchto plochách realizovat 
zařízení pro rekreaci obyvatel. 
Z tohoto pohledu se z územního hlediska jedná o výhledové řešení související s případným 
rozvojem terminálu v případě, že koridor v ulici U Leskavy bude z nějakého důvodu 
nedostačující. 
Pro úplnost uvádíme, že až v rámci projektové dokumentace je možno navrhnout konkrétní 
opatření. 
Z hlediska obavy z průjezdu přes ulici Dvořiště na ulici Lány uvádíme, že to, jakým 
způsobem bude stavebně-technicky komunikace provedena a jakým způsobem upraven 
budoucí provoz na tomto propojení není předmětem řešení územního plánu, ale následné 
úpravy organizace dopravy, která stanoví podmínky provozu, případně zamezí průjezdu 
některému typu dopravy.  
Vzhledem k výše uvedenému nelze požadavek zohlednit. 
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Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas se zahrnutím komunikace při ulici Dvořiště do Výkresu 
veřejně prospěšných staveb, konkrétně občanská vybavenost. Konkrétní příloha není 
uvedena a v přílohách podání nebyla identifikována. 
Zřejmě byla podatelem myšlena ve výkrese 3.0 „Výkres veřejně prospěšných staveb, 
opatření a asanací“ plocha označená jako Vy/O/0236, což neznamená občanská 
vybavenost, ale Dopravní infrastruktura – veřejná prostranství pro záměr Významné 
obslužné komunikace.  
V Návrhu pro opakované veřejné projednání došlo k úpravě vymezení ploch a v této 
souvislosti byl i upraven Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací. Při ulici 
Dvořiště nejsou vymezeny žádné veřejně prospěšné stavby občanské vybavenosti, jak je 
v podání uvedeno. 
Vzhledem k obecné podobě podání nelze požadavek zohlednit; pouze bylo možné 
z územního hlediska vyhodnotit stav v dokumentaci v předmětném území. Z územního 
hlediska je vyhověno částečně, ovšem jiným způsobem. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vedením tramvaje Tr/33 v ulici Masná z důvodu 
ohrožení statiky stávající zástavby a ovlivnění stávajících obyvatel. Dále je uvedeno, že návrh 
není v souladu s úkoly a cíli územního plánování. 
Z hlediska současného územního plánu je v ulici Masná vymezena trasa pro kolejovou 
hromadnou dopravu.  
Z hlediska navrženého systému obsluhy území záměr Tr/33 zajišťuje dopravní obsluhu 
hromadnou dopravou a propojení území v oblasti Posvitavské průmyslové zóny (přestavba 
území na městské funkce; rozvojové lokality Tr-6, Tr-3, Ze-4), tedy v Návrhu nového územního 
plánu je potvrzeno sledování tohoto záměru a z tohoto důvodu nelze požadavek zohlednit. 
Případné ovlivnění stávající zástavy a její ochrana bude řešena až v rámci projektové 
dokumentace záměru dopravní stavby, právě tak jako organizace výstavby a případné 
zajištění objektů. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vedením záměru By/31 a TE-121 v rozvojové 
lokalitě By-2 a je požadováno jeho zrušení nebo přesun do polohy dle současného územního 
plánu. 
Pozemky podatele v k.ú. Bosonohy jsou součástí Rozvojové lokality By-2 a současně v 
území, ve kterém je rozhodování podmíněno zpracováním územní studie ÚS-20. 
Území bude zpřesněno územní studií, která bude podkladem pro komplexní změnu oblasti 
Bosonoh, tedy bude možné její zapracování ve všech územních souvislostech. 
Jedná se o rozvojovou lokalitu, pro kterou je nezbytnou součástí investice do výstavby 
veřejné infrastruktury. 
Poloha vedení záměrů vychází z umístění obslužného koridoru a předpokládané 
oboustranné zástavby a optimální šířky bloků. 
Umístění trasy na okraji území znamená zvýšení nákladů v podobě budování několika 
samostatných tras a s ohledem na potřebnou obsluhu bloků se nelze vyhnout budování 
dalších středních příček.  
Současně není návrhem potvrzeno celkové zastavění území mezi ulicemi Pražská a 
Chironova, a tím by byla tramvajová dráha umístěna na okraji zástavby a neměla by ten 
efekt dopravní obslužnosti, jako má v centrální části. 
Umístění trasy teplovodu vychází z navržené struktury území a polohy veřejných koridorů. 
To, že zatím nedošlo k naplnění předpokládané funkce v území není záležitostí územního 
plánu. Území je možno do doby cílového řešení i nadále využívat stávajícím způsobem. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky zohlednit. 
 
 















MMB/0344587/2021 MMB/0344587/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344587/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 
 



































































































































MMB/0344591/2021 MMB/0344591/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344591/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.   
Odůvodnění: 
Jak je uvedeno ve výroku závazné Textové části návrhu územního plánu města Brna, (kap. 
6.3.2), hranice základních ploch v grafické části územního plánu musí být vykládány a 
aplikovány v rozsahu a způsobem, který odpovídá koncepčnímu charakteru územního plánu 
a musí být aplikovány s ohledem na měřítko a míru podrobnosti řešení územního plánu. 
Průběh hranic základních ploch (tj. graficky zobrazených rozhraní) je možné přiměřeně 
zpřesňovat na základě regulačního plánu, územně plánovacích podkladů nebo v územním 
řízení. Přípustný rozsah zpřesnění musí být posouzen při vyhodnocování záměrů tak, aby 
byly respektovány: smysl a účel vymezených územních řešení, vlastnické vztahy v území, 
požadavek na vyváženost funkcí navržených v dotčeném území a zachování funkčnosti 
systémů (např. veřejné infrastruktury, ÚSES, protipovodňové ochrany apod.). Z uvedeného 
vyplývá, že obava z marně vynaložených prostředků na přípravu protipovodňové ochrany 
lokality není důvodná, a že přiměřené zpřesnění v rámci podrobnější dokumentace je v 
souladu s regulativy návrhu územního plánu. Z uvedeného vyplývá, že požadavek na úpravu 
grafické části návrhu územního plánu není třeba zapracovávat.  
 















MMB/0344592/2021 MMB/0344592/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344592/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 
 















MMB/0344599/2021 MMB/0344599/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344599/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 
 





























MMB/0344603/2021 MMB/0344603/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344603/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením pozemků v majetku podatele do plochy lehké výroby E a 
požaduje jeho zařazení do ploch komerční vybavenosti W. 
Jedná se o pozemky, které tvoří areál „Centrum KRÁLOVKA“ při ulici Kaštanové. Areál je 
využíván více firmami jako kancelářské, prodejní či skladové prostory a související zázemí, 
na jednom z pozemků je situována stavba skleníku. Podatel také plánuje stavbu další 
budovy, která by byla určena ke stejnému využití jako další budovy v areálu.  
Jedná se o plochy, které jsou ve stávajícím platném ÚPmB vymezeny jako návrhové 
smíšené plochy výroby a služeb SV. Nový Návrh ÚP předmětné plochy klasifikuje jako 
stabilizované plochy lehké výroby E. Podmínky využití ploch lehké výroby E odpovídají zcela 
stávajícímu i budoucímu plánovanému využití areálu – Návrh ÚP tak stávající stav v území 
potvrdil. Na předmětné pozemky navazuje rozsáhlé přestavbové území, v němž je do 
budoucna nutno koordinovat několik (zejména dopravních) záměrů. Jihovýchodně od 
předmětných pozemků je vymezena plocha dopravy určená pro vozovnu VHD, smyčku 
tramvajové tratě pro tramvaj jedoucí z Hněvkovského a záchytné parkoviště „P+R“ umístěné 
výhodně v návaznosti na dálniční přivaděč a zároveň tramvaj do centra města. Přesnější 
rozvržení ploch a konečné využití území nelze v současné době předjímat. Celkově je 
lokalita určena pro produkční funkci. 
Podotýkáme, že jakýkoliv vlastník pozemku nemá v obecné rovině právní nárok na stanovení 
takových podmínek rozvoje plochy, zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, které by plně 
vyhovovaly jeho soukromoprávním zájmům, neboť cílem územního plánování je dosáhnout 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (§ 18 odst. 2 
stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi soukromým zájmem a 
zájmem veřejným. Uvedený závěr vyplývá např. také z rozsudku Nejvyššího správního 
soudu ze dne 28. 3. 2008, č. j. 2 Ao 1/2008-51, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že „z žádné 
zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva 
vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost 
zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití.“  
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 















MMB/0344620/2021 MMB/0344620/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344620/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 
 

















































MMB/0344626/2021 MMB/0344626/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344626/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podání představuje souhlas s řešením a dále představuje požadavek na zachování 
prostorových a funkčních regulativů, přičemž tyto zůstávají v ploše beze změny. Námitce je 
tedy tímto vyhověno.  
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MMB/0344630/2021 MMB/0344630/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344630/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Regulativ upravující velikosti zastavěné plochy v plochách rekreace je nutné chápat 
komplexně v kontextu maximální zastavěné plochy stavby a podílu zeleně. Cílem regulativu 
je omezit míru zástavby v území a zachovat jeho přírodní charakter při současném umožnění 
rekreace. Proto je stanovena podmínka maximální velikosti stavby bez ohledu na velikost 
pozemku, čímž je regulována míra narušení území jednotlivou stavbou (závislost velikosti 
stavby na disponibilním pozemku jde proti chráněnému zájmu), a dále podmínka zastoupení 
zeleně, čímž je regulována hustota staveb. Stavby nejsou určeny pro bydlení, proto lze 80 
m2 zastavěné plochy považovat za dostatečné. Vzdálenosti mezi stavbami pro rekreaci jsou 
taktéž upraveny § 25 odst. 3 Vyhlášky 501/2006 Sb., kdy vzdálenost mezi stavbami pro 
rodinnou rekreaci (při existenci volného prostoru mezi nimi) nesmí být menší než 10 m. V 
kontextu všech těchto regulací je tedy zamezeno nadměrnému zahušťování lokality stavbami 
a je taktéž zajištěna proporcionalita mezi velikostí stavby a velikostí pozemku.      
 
Ačkoliv jsou plochy rekreace R zařazeny pod koncepci uspořádání krajiny, jedná se dle 
výkladů pojmů (str. 12 a následující závazné textové části návrhu pro první veřejné 
projednání) o plochy zástavby. Do koncepce krajiny jsou plochy rekreace zařazeny s 
ohledem na bod I. odst. 1, písm. e) přílohy č. 7 k vyhlášce 500/2006 Sb., která upravuje 
obsahové náležitosti územního plánu.  Ze samotného zařazení ploch rekreace R do 
koncepce krajiny neplynou žádná omezení práv majitele pozemku. Způsob využití je dán 
zejména kapitolou 6 závazné textové části, která pro plochy rekreace R stanoví možnost 
výstavby rekreačních objektů při splnění daných podmínek. Z uvedeného je patrné, že 
plochy rekreace jsou určeny k zastavění, při respektování přírodního charakteru rekreačních 
lokalit. Vždy je tedy nutné, aby byly naplněny podmínky využití ploch s rozdílným způsobem 
využití, pouze je nutné přihlédnout k zásadám pro plochy rekreace (str. 55 závazné textové 
části návrhu pro první veřejné projednání).  
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s výstavbou D43 přes Bystrc, Kníničky a rekreační 
oblast přehrady a je požadováno její vedení Boskovickou brázdou jako dopravní obchvat 
města Brna. 
Řešení území bylo upraveno v souvislosti s vymezením záměrů dle aktuálního právního 
stavu nadřazené územně plánovací dokumentace Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje. 
Poloha záměru Bc/1 je v Návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání 
zpřesněna na základě vymezení záměru DS-40 v nadřazené územně plánovací 
dokumentaci. 
V oblasti Kníniček je předpokládáno vedení trasy v podpovrchovém úseku. Konkrétní 
technické řešení nelze v současné době předjímat. 
Vzhledem k výše uvedenému nelze požadavek zohlednit. 
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  



MMB/0344630/2021 MMB/0344630/2021 
Námitky Námitky 

 

Odůvodnění: 
Námitkou podatel nesouhlasí s výškovou úrovní v rámci rozvojové lokality Ky-3 a s 
připravovaným záměrem. Předně nutno zmínit, že v rámci připomínek a námitek nelze 
posuzovat přípustnost konkrétních záměrů. Také je nutné zmínit, že návrh územního plánu 
nemá vliv na stavby umístěné do doby nabytí jeho účinnosti, a tedy nemá návrh územního 
plánu žádný vliv na probíhající územní řízení před nabytím jeho účinnosti. Obecně lze 
konstatovat, že výšková úroveň 2 (3 až 10 m) odpovídá pro účely hromadné rekreace 
charakteru lokality. Výšková úroveň tedy přibližně odpovídá charakteru již dnes odstraněné 
stavby hotelu Družba. Výšková úroveň 2 je, i v porovnání s ostatními plochami, pro plochy 
rekreace bez specifického způsobu využití typická a vhodná a stanovení výškové úrovně 
zástavby 1 by bylo diskriminační. Plochy rekreace bez specifického využití byly stanoveny 
zejména v místech se současnou nebo dříve existující hromadnou rekreací. Jakožto odborný 
poklad byla využita územní studie Rekreační oblast Přehrada - výsledný návrh (2013), která 
v daném místě hromadnou rekreaci navrhuje též. Zvláštní plocha pro rekreaci je taktéž 
vymezena ve stávajícím ÚPmB a jedná se tedy o kontinuitu v územním plánování. 
 
Nelze pro celou rekreační lokalitu nad ulicí Hrázní navrhnout jako volný typ zástavby, jelikož 
se jedná převážně o lokalitu rekreační, která volnému typu zástavby tak, jak je návrhem 
územního plánu nadefinován, neodpovídá. Zejména, volná zástavba je dle návrhu územního 
plánu tvořena převážně modernistickou sídlištní zástavbou. Je tvořena převážně 
rezidenčními budovami, mezi kterými jsou zpravidla veřejně přístupná prostranství. Tomuto 
rekreační oblast s převážně soukromými pozemky neodpovídá. Taktéž nelze veškeré plochy 
rekreaci vyhradit pro individuální rekreaci, protože oblast brněnské přehrady je významnou 
rekreační oblastí, která jako taková musí nabízet všechny způsoby rekreace, včetně 
rekreace hromadné, a to obzvláště v lokalitách, které k hromadné rekreaci sloužily 
dlouhodobě. Výška a velikost staveb je ošetřena příslušnými regulativy. K samotné rozvojové 
lokalitě Ky-3 lze pouze odkázat na předchozí bod.  
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V upraveném návrhu nového ÚPmB jsou nad ulicí Netroufalky navrženy stabilizované a 
zastavitelné plochy smíšené obytné C/v3. V platném ÚPmB jsou zde navrženy návrhové 
plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení čistého a 
stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Při východní části předmětného území byla 
rozšířena rozvojová funkční plocha Be-7. Zpracovatel dospěl k názoru, že předmětné území 
navazuje na stávající zastavěné území a bude vhodné jej zcelit a celek zařadit do této 
zastavitelné plochy. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s vymezením plochy veřejného prostranství mezi ulicemi 
Novomoravanská a Vídeňská na pozemku v majetku podatele.  
Jedná se o návrhovou plochu veřejného prostranství situovanou na úzké parcele spojující 
ulice Vídeňskou a Novomoravanskou v k.ú. Přízřenice. 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. Veřejné prostranství bylo vymezeno v souladu s metodikou Nového ÚP 
(viz kap. 6.4.1.1 Závazné textové části), kdy „maximální přípustná délka strany nově 
vytvářeného bloku je 200 m. Stávající zástavba vymezená ulicemi nebo veřejnými 
prostranstvími o délce strany větší než 400 m musí být v případě výstavby budov uvnitř 
vnitrobloku napříč rozdělena veřejným prostranstvím umožňujícím obsluhu těchto budov a 
prostupnost území“. 
Územní plán vymezuje nová veřejná prostranství v případě, že je jejich umístění zřejmé nebo 
prověřené územní studií. Poloha tohoto veřejného prostranství byla vymezena s ohledem na 
stávající parcelaci (samostatná úzká nezastavěná parcela) a dále byla prověřena územně 
plánovacím podkladem – Územní studií Moravanské lány I (UAD Studio s.r.o., 06/2009), 
která v tomto místě veřejné prostranství vymezila a takto bylo zpracovatelem převzato i do 
řešení Návrhu ÚP.  
Nad rámec výše uvedeného a vzhledem k v podání uvedenému záměru vlastníka lze doplnit, 
že územní rozhodnutí je jedním z nástrojů územního plánování a územní plán, nehledě na 
jím stanovené funkční využití a prostorové uspořádání území, nijak neznemožňuje, 
neomezuje či jinak nebrání realizaci záměrů s pravomocně vydaným územním rozhodnutím. 
V daném případě, kdy má podatel, jak tvrdí, stavební povolení, je zřejmé, že jistě obdržel 
také pravomocné územní rozhodnutí - nemusí být tedy v nejistotě stran realizovatelnosti 
svého záměru, nehledě na nový územní plán. Po realizaci záměru se budou již na 
realizovaný záměr vztahovat jiné obecné regulativy, které stavebníkovi budou garantovat 
nerušený výkon jeho práv s ohledem na využívání stavebního záměru, jeho rekonstrukci, 
udržování ve stavu způsobilém užívání apod. 
Na základě výše uvedeného se námitce nevyhovuje. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V upraveném návrhu nového ÚPmB jsou nad ulicí Netroufalky navrženy stabilizované a 
zastavitelné plochy smíšené obytné C/v3. V platném ÚPmB jsou zde navrženy návrhové 
plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení čistého a 
stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Při východní části předmětného území byla 
rozšířena rozvojová funkční plocha Be-7. Zpracovatel dospěl k názoru, že předmětné území 
navazuje na stávající zastavěné území a bude vhodné jej zcelit a celek zařadit do této 
zastavitelné plochy. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
 
 































MMB/0344660/2021 MMB/0344660/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344660/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s návrhem výškové úrovně plochy P/a2 při ulici Vídeňské, do níž jsou 
začleněny pozemky v majetku podatele. Námitkou je požadováno zvýšení výškové úrovně 
pro areál BIBUS na úroveň 3. 
Dotčené pozemky jsou součástí plochy výroby a skladování P/a2 v tradiční průmyslové 
lokalitě mezi ulicí Vídeňskou a železniční tratí. Jedná se o stabilizovanou plochu, která je ve 
stávajícím platném ÚPmB zařazena do ploch pracovních aktivit PP – plochy pro průmysl. 
Lokalita je využívána jako výrobní, průmyslová, s postupem času se část původních objektů 
přiléhajících k ul. Vídeňské transformuje pro obchodní, kancelářské a komerční aktivity. Ve 
stabilizovaných plochách, které se vyznačují nestejnorodou výškovou úrovní zástavby v 
různých částech plochy, je rozhodující převládající charakteristická výška staveb. Zde jsou to 
halové objekty, administrativní objekt při ulici Vídeňské je čtyřpodlažní. Celkově výšková 
úroveň 2 zahrnuje výškové rozpětí 3-10 m (tj. 1-3 podlaží). Máme za to, že zpracovatelem 
vymezená výšková úroveň plně potvrzuje stávající stav v území. 
Podotýkáme, že jakýkoliv vlastník pozemku nemá v obecné rovině právní nárok na stanovení 
takových podmínek rozvoje plochy, zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, které by plně 
vyhovovaly jeho soukromoprávním zájmům, neboť cílem územního plánování je dosáhnout 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (§ 18 odst. 2 
stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi soukromým zájmem a 
zájmem veřejným. Uvedený závěr vyplývá např. také z rozsudku Nejvyššího správního 
soudu ze dne 28. 3. 2008, č. j. 2 Ao 1/2008-51, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že „z žádné 
zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva 
vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost 
zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití.“  
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Nesouhlasnou připomínku s vymezenými stavebními plochami C/v4 a B/r2 v západní části 
lokality Be-1 opakovaně uplatnila při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 MČ 
Brno - Starý Lískovec. Nesouhlasnou připomínku s vymezenou stavební plochou C/v4 v 
západní části lokality Be-1 na správním území sousední MČ (na k. ú. Starý Lískovec) 
opakovaně uplatnila při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 MČ Brno-Bohunice. 
Návrh řešení rozsahu stavebních ploch v dané části lokality byl na základě uplatněného 
podnětu určeného zastupitele RNDr. Filipa Chvátala, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního 
zákona, při vyhodnocení podání z 1. veřejného projednání v 06/2020 ponechán pro 1. 
opakované veřejné projednání v 06/2021 beze změny, došlo pouze k úpravě funkční plochy 
z bydlení na funkci smíšenou obytnou.  
Na základě připomínek MČ doručených při 1. opakovaném veřejném projednání se určený 
zastupitel navrženým řešením  západní části lokality znovu zabýval a uplatnil v procesu 
vyhodnocování výsledků projednání dopisem 0553430/2021 ze dne 25.10.2021 (doplňujícím 
doporučení uplatněná dopisy č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 a č.j. 
MMB/0526164/2021 ze dne 8.10.2021)  k lokalitě Be-1 na základě doporučení RMB R8/177 
ze dne 20.10 2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno – Bohunice a MČ Brno-
Starý Lískovec, a to  na omezení rozsahu návrhové stavební plochy C/v4 při západním okraji 
lokality a vymezení návrhové plochy městské zeleně Městské části jsou dle Statutu města 
Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy obou městských částí MČ Brno-Bohunice 
a MČ Brno - Starý Lískovec (MČ B-SL) alespoň částečně zohledněny a Návrh pro druhé 
veřejné opakované projednání bude upraven.  
Touto úpravou bude pouze částečně vyhověno námitce požadující pouze plochu zeleně. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením koridoru veřejného prostranství 
propojujícího terminál ve Starém Lískovci s ulicí Elišky Přemyslovny a je požadováno jeho 
zrušení. Podatel navrhuje řešit připojení terminálu stávající ulicí U Leskavy. Dále je 
vyslovena obava z možného průjezdu přes ulici Dvořiště na ulici Lány.  
Návrh pro opakované veřejné projednání byl v předmětné lokalitě upraven z hlediska šířky 
plochy veřejného prostranství, propojující ulici Dvořiště s koridorem veřejného prostranství 
od terminálu, pro příčné vazby v území, zajišťující bezprostřední obsluhu navazujících ploch 
s doplněním městské zeleně Z. 
Propojení terminálu s ulicí Elišky Přemyslovny bylo územně prověřeno a je jediným možným 
řešením 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, je nutné případné 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 je v případě potřeby možné řešit nebo vybudovat 
izolační zeleň a případná protihluková opatření, navazující na rozsáhlejší plochy městské 
zeleně Z, které je možno i nadále využívat pro potřeby občanů a v těchto plochách realizovat 
zařízení pro rekreaci obyvatel. 
Z tohoto pohledu se z územního hlediska jedná o výhledové řešení související s případným 
rozvojem terminálu v případě, že koridor v ulici U Leskavy bude z nějakého důvodu 
nedostačující. 
Pro úplnost uvádíme, že až v rámci projektové dokumentace je možno navrhnout konkrétní 
opatření. 
Z hlediska obavy z průjezdu přes ulici Dvořiště na ulici Lány uvádíme, že to, jakým 
způsobem bude stavebně-technicky komunikace provedena a jakým způsobem upraven 
budoucí provoz na tomto propojení není předmětem řešení územního plánu, ale následné 
úpravy organizace dopravy, která stanoví podmínky provozu, případně zamezí průjezdu 
některému typu dopravy.  
Vzhledem k výše uvedenému nelze požadavek zohlednit. 
 





1 1

2 2





MMB/0344668/2021 MMB/0344668/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344668/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podatel požaduje u předmětných pozemků nastavit výškovou úroveň 0-4 m, případně 
výškovou úroveň zástavby 1 (3-7 m). Přeměnit výškovou úroveň předmětných pozemků 
na 0-4 m není možné, jelikož návrh ÚPmB takovou úroveň vůbec neobsahuje. Není však 
možné pro ně samostatně vymezit ani výškovou úroveň 1 (3-7 m). Z důvodu zvoleného 
měřítka výkresů a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy 
na 0,5 ha (pouze ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy 
o plochu podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše 
uvedeného ustanovení. 
Výšková úroveň zástavby se stanovuje na základě převládajících výšek staveb v dané ulici 
nebo výškami v ulici zčásti založenými a pro danou ulici zjevně urbanisticky vhodnými; 
zjevné urbanistické excesy v dané ulici přitom nejsou pro výškový charakter výstavby 
určující. V případě předmětné plochy jsou všechny obytné objekty, které se na ní nachází, 
svojí výškou zařaditelné dokonce do výškové úrovně zástavby 4 (9-22 m). Z důvodu 
terénních nerovností však byla pro předmětnou plochu zvolena kompromisní výšková 
úroveň 3 (6-16 m).  
Vzhledem k tomu, že se předmětné pozemky nacházejí na území Městské památkové 
rezervace Brno (MPR), tak omezení stanovená v nařízení vlády č. 54/1989 Sb. a omezení 
vyplývající z vyhlášeného ochranného pásma MPR nejsou územním plánem dotčena 
(měněna ani rušena) a územní plán je ani nenahrazuje. Případné stavební záměry 
na předmětných pozemcích tudíž musí současně respektovat platnou legislativu týkající 
se území plošné památkové ochrany.  
Řešit problematiku vzájemných odstupů staveb (např. oslunění, zastínění, …) územnímu 
plánu nepřísluší. Problematika vzájemného odstupu staveb je řešena v § 25 odst. 1 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, a námitky proti nedodržení 
tohoto požadavku v podobě negativních dopadů na okolní zástavbu je možné uplatnit 
v případném územním řízení o umístění stavby. 
Dále podatel požaduje celou předmětnou plochu změnit z ploch smíšené obytné (C) 
na plochu bydlení (B). Předmětná plocha se nachází podél dopravně intenzivně zatížené 
pozemní komunikace (ul. Úvoz). Plocha smíšená obytná (C) je zde vymezena jako nositel 
určité informace (předvídatelnosti) pro uživatele, že plocha může generovat více zátěže 
pro bydlící obyvatele. Navrhování ploch smíšených obytných podél rušnějších komunikací 
je pravidlem v celém ÚPmB. Plochy smíšené obytné (C) však nevylučují bydlení jako hlavní 
(případně i jediný) způsob využití. Oproti plochám bydlení (B) pouze nabízí i další možnosti 
využití (např. občanská vybavenost, sport, služby či nerušící výroba). 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podatel požaduje předmětné pozemky změnit z plochy smíšené obytné (C) na plochy 
městské zeleně (Z), plochy zahrádek (I) nebo plochy krajinné zeleně (K). Předmětné 
pozemky jsou sice v současnosti převážně nezastavěné a jsou využívány jako plochy 
městské zeleně, ale již v platném Územním plánu města Brna jsou předmětné pozemky 
vymezeny jako plochy zastavitelné (všeobecné bydlení – BO). Tudíž v návrhu ÚPmB 
de facto nedochází ke změně záměru ve způsobu využívání předmětných pozemků. 
Vymezit předmětné pozemky samostatně jako plochy zeleně, případně zahrádek není 
možné ani z důvodu jejich podměrečnosti. Z důvodu zvoleného měřítka výkresů 
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a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy na 0,5 ha (pouze 
ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 
Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy o plochu 
podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše uvedeného 
ustanovení. 
Část předmětných pozemků je navíc vlastnictvím soukromých vlastníků a v případě, 
že by došlo ke změně plochy stavební (viz platný ÚPmB) na plochu nestavební (plochy 
zeleně), tak hrozí náhrada škody za změnu využití území dle § 102 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V upraveném návrhu nového ÚPmB jsou nad ulicí Netroufalky navrženy stabilizované a 
zastavitelné plochy smíšené obytné C/v3. V platném ÚPmB jsou zde navrženy návrhové 
plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení čistého a 
stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Při východní části předmětného území byla 
rozšířena rozvojová funkční plocha Be-7. Zpracovatel dospěl k názoru, že předmětné území 
navazuje na stávající zastavěné území a bude vhodné jej zcelit a celek zařadit do této 
zastavitelné plochy. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky v k.ú. Jundrov při ulici Kopretinové jsou dle platného ÚPmB součástí 
nestavební volné plochy s objekty pro individuální rekreaci. V předmětné lokalitě není 
vybudována vyhovující dopravní a technická infrastruktura. Plocha zahrádek je v návrhu 
nového ÚPmB vymezena v souladu s projednaným konceptem ÚPmB a v souladu se 
schváleným (dle §30 odst.6 stavebního zákona) územně plánovacím podkladem "Územní 
studie Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna, ERA, 4/2018". 
Územní plán města Brna sleduje rovnováhu mezi zastavěným územím a jeho rozvojovým 
potenciálem a výjimečným přírodním zázemím města a jeho ochranou. Omezuje rozšiřování 
zastavěného území do ploch přírodního zázemí, které je základní podmínkou pro udržení 
ekologické stability města a je chráněno především právě vymezením přírodního zázemí. 
Celé předmětné území je součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v 
krajině a pohledově významného území, kterými je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města. Toto přírodní zázemí je chráněno 
před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB předmětné území důvodně určeno jako plocha 
zahrádek s vymezenými "překryvnými a ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a 
pohledově významné plochy), která tvoří postupný přechod mezi zastavěným a hodnotným 
nezastavěným územím Kohoutovických lesů, a proto není účelné a opodstatněné toto 
vymezení měnit. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V upraveném návrhu nového ÚPmB jsou nad ulicí Netroufalky navrženy stabilizované a 
zastavitelné plochy smíšené obytné C/v3. V platném ÚPmB jsou zde navrženy návrhové 
plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení čistého a 
stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Při východní části předmětného území byla 
rozšířena rozvojová funkční plocha Be-7. Zpracovatel dospěl k názoru, že předmětné území 
navazuje na stávající zastavěné území a bude vhodné jej zcelit a celek zařadit do této 
zastavitelné plochy. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje prověřit, zda by neměla být předmětná ulice (resp. pozemní komunikace) 
v novém ÚPmB vymezena jako veřejné prostranství, stejně jako ostatní ulice v předmětné 
MČ. V návrhu ÚPmB se zpravidla slepé pozemní komunikace samostatně nevymezují 
a zahrnují se do příslušné funkční plochy, která se lokalitě nachází (v tomto případě 
je to plocha smíšená obytná – C). Dle návrhu ÚPmB stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury lze umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V upraveném návrhu nového ÚPmB jsou nad ulicí Netroufalky navrženy stabilizované a 
zastavitelné plochy smíšené obytné C/v3. V platném ÚPmB jsou zde navrženy návrhové 
plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení čistého a 
stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Při východní části předmětného území byla 
rozšířena rozvojová funkční plocha Be-7. Zpracovatel dospěl k názoru, že předmětné území 
navazuje na stávající zastavěné území a bude vhodné jej zcelit a celek zařadit do této 
zastavitelné plochy. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V upraveném návrhu nového ÚPmB jsou nad ulicí Netroufalky navrženy stabilizované a 
zastavitelné plochy smíšené obytné C/v3. V platném ÚPmB jsou zde navrženy návrhové 
plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení čistého a 
stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Při východní části předmětného území byla 
rozšířena rozvojová funkční plocha Be-7. Zpracovatel dospěl k názoru, že předmětné území 
navazuje na stávající zastavěné území a bude vhodné jej zcelit a celek zařadit do této 
zastavitelné plochy. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V upraveném návrhu nového ÚPmB jsou nad ulicí Netroufalky navrženy stabilizované a 
zastavitelné plochy smíšené obytné C/v3. V platném ÚPmB jsou zde navrženy návrhové 
plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení čistého a 
stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Při východní části předmětného území byla 
rozšířena rozvojová funkční plocha Be-7. Zpracovatel dospěl k názoru, že předmětné území 
navazuje na stávající zastavěné území a bude vhodné jej zcelit a celek zařadit do této 
zastavitelné plochy. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V upraveném návrhu nového ÚPmB jsou nad ulicí Netroufalky navrženy stabilizované a 
zastavitelné plochy smíšené obytné C/v3. V platném ÚPmB jsou zde navrženy návrhové 
plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení čistého a 
stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Při východní části předmětného území byla 
rozšířena rozvojová funkční plocha Be-7. Zpracovatel dospěl k názoru, že předmětné území 
navazuje na stávající zastavěné území a bude vhodné jej zcelit a celek zařadit do této 
zastavitelné plochy. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Výsledná podoba nového ÚP není ze strany vlastníků vymahatelná ani v případě, že území 
bylo pro rozvoj ke stavebnímu využití prověřeno v územně plánovacím podkladu (ÚPP) - 
územní studii. 
V případě lokality Be-1, její východní části zahrnující areál bývalé zahradnické školy, byl 
zpracovateli poskytnut ÚPP se schváleným využitím pro nový ÚP, a to ÚS Lány z roku 2017.  
Z výsledku 1. veřejného projednání v 06/2020 vyplynul zásadní nesouhlas místní 
samosprávy (MČ Brno-Bohunice) s rozvojem území Be-1 určeného dle karty lokality až pro 
3.900 obyvatel a 1.100 pracovníků, jejichž nárůst se měl promítat zejména do navrhovaného 
využití lokality v její východní části (pouze část kapacit souvisela s rozvojem v západní části 
loklaity). 
Místní samospráva je jedním z neopominutelných subjektů, které uplatńují své připomínky a 
hájí zejména zájmy svých občanů a sledují zájmy vyplývající pro dobrou samosprávu svého 
území. Nesouhlas s rozvojem území pro masivní výstavbu a přeměnu dosavadního 
nestavebního území na stavební využití MČ projevila již ve fázi pořizování ÚS; souvisel 
zejména s narůstajícími problémy se zatížením městské části dopravou, která se ve spojení 
z dalšími stavebními záměry měla - bez uspokojivého řešení - ještě ztížit. (Doplňujeme, že 
souvisí s dobudování JZ tunelového úseku VMO pro odlehčení průjezdné dopravy MČ.) 
 
K lokalitě Be-1 uplatnila při 1. veřejném projednání v 06/2020 připomínky MČ Brno-Bohunice 
s požadavkem ponechat v lokalitě Be-1 (s vymezenými plochami B/r2, Bv3, C/k4, B/k4) při 
ulici Lány využití dle stávajícího ÚPmB tj. školství- OS a ZPF.  
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.  
Proto byla v návrhu ÚP pro 1. opakované veřejné projednání v 06/2021 předložena lokalita 
Be-1 v upravené podobě: ve východní části jižně ulice Lány byl rozsah stavebního využití 
výrazně redukován - omezen na návrhovou plochou C/k3, plochy veřejných prostranství pro 
obsluhu území a nárožní plochu B/k3 malého rozsahu, pro zbývající území byly vymezeny 
nestavební plochy zemědělské (A) s územními rezervami B-9 a B-10. Dořešeny byly 
zbytkové plochy stávající stabilizované plochy OS z platného ÚPmB tak, aby neznemožnily 
sledovat budoucí záměry v lokalitě. 
Řešení projednané pro východní část lokality Be-1 (jižně ulice Lány) v 06/2021 bylo 
výsledkem zohlednění zájmů místní samosprávy i zájmů města, větší rozsah rozvoje v 
daném území na podkladu ÚS Lány z roku 2017 nebyl podpořen.  
Na převážné většině původního rozsahu lokality Be-1 v její východní části jsou v kontinuitě s 
dosavadním ÚPmB vymezeny plochy zemědělské, tj. plochy nestavebního využití.  
Území, která byla pro stavební využití pro funkci bydlení v návrhu ÚP v 06/2020 určena, ale 
byla následně v upraveném návrhu vypuštěna, bylo žádoucí převést do územních rezerv; 
rezervy pro bydlení mají indikovat území, kam byl v novém ÚP rozvoj již jednou směrován.  
 
Předmětné pozemky námitkáře nejsou dle dosavadního platného ÚPmB určeny ke 
stavebnímu využití, je na nich držena kontinuita využití, tj. funkční plocha zemědělská, bez 
omezení či zhoršení vlastnických práv.  A to ani na základě vymezené územní rezervy B-10 
pro bydlení. Do doby schválení nového ÚP a jeho vydání opatřením obecné povahy nového 
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ÚP je možné právní jistotu a legitimní očekávání uplatňovat pouze ve vztahu k dosavadní 
platné územně plánovací dokumentaci.  
Samospráva vstupuje do procesu pořizování územního plánu na základě samostatné 
působnosti a je jejím plným právem uplatňovat své věcné požadavky na rozvoj správního 
území města i na omezení rozvoje města, pokud územní podmínky (stav infrastruktury) 
zamýšlený cílový rozvoj dle názoru samosprávy aktuálně neumožňují. 
 
Proto území vyčleněné z původní lokality Be-1, tj. území s vyznačenými územními rezervami 
B-9 a B-10, zůstane beze změny i pro 2. opakované veřejné projednání v 12/2021. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V upraveném návrhu nového ÚPmB jsou nad ulicí Netroufalky navrženy stabilizované a 
zastavitelné plochy smíšené obytné C/v3. V platném ÚPmB jsou zde navrženy návrhové 
plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení čistého a 
stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Při východní části předmětného území byla 
rozšířena rozvojová funkční plocha Be-7. Zpracovatel dospěl k názoru, že předmětné území 
navazuje na stávající zastavěné území a bude vhodné jej zcelit a celek zařadit do této 
zastavitelné plochy. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Sla-6 byla stanovena jako plocha přestavby již ve všech verzích konceptu 
a taktéž v návrhu ÚPmB, přičemž předmětné pozemky vždy byly vymezeny jako plocha 
komerční vybavenosti. K předmětné ploše nebyly podány po prvním veřejném projednání 
podány žádné námitky nebo připomínky. Jedná se o lokality v sousedství plochy bydlení a je 
tedy vymezení plochy komerční vybavenosti vhodné z hlediska vzájemné slučitelnosti. V 
plochách komerční vybavenosti je nerušící výroba hlavním využitím. Jestliže způsob využití 
dosavadních staveb a zařízení (popř. způsob využití území), legálně umístěných nebo 
povolených ke dni účinnosti tohoto územního plánu, neodpovídají hlavnímu, přípustnému 
nebo podmíněně přípustnému využití základní plochy, nebo prostorové parametry 
neodpovídají stanoveným prostorovým regulativům jsou tyto stavby a zařízení (popř. způsob 
využití území) přípustné. Záměry na změny těchto staveb a zařízení (včetně případných 
úprav dosavadního způsobu využití) a doplňkové stavby ke stavbě hlavní jsou podmíněně 
přípustné za podmínky, že buď o nedojde k podstatnému narušení nebo znemožnění využití 
stanoveného hlavního nebo přípustného využití, nebo o není jejich rozsah nepřiměřený 
dosavadnímu způsobu využití nebo míře zátěže nebo hmotovému řešení (objemu, velikosti, 
rozsahu) stavby nebo zařízení a je zachováno stanovené minimální plošné zastoupení 
zeleně. Změna návrhu není důvodná. 
 











































MMB/0344723/2021 MMB/0344723/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344723/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Sla-6 byla stanovena jako plocha přestavby již ve všech verzích konceptu 
a taktéž v návrhu ÚPmB, přičemž předmětné pozemky vždy byly vymezeny jako plocha 
komerční vybavenosti. K předmětné ploše nebyly podány po prvním veřejném projednání 
podány žádné námitky nebo připomínky. Jedná se o lokality v sousedství plochy bydlení a je 
tedy vymezení plochy komerční vybavenosti vhodné z hlediska vzájemné slučitelnosti. V 
plochách komerční vybavenosti je nerušící výroba hlavním využitím. Jestliže způsob využití 
dosavadních staveb a zařízení (popř. způsob využití území), legálně umístěných nebo 
povolených ke dni účinnosti tohoto územního plánu, neodpovídají hlavnímu, přípustnému 
nebo podmíněně přípustnému využití základní plochy, nebo prostorové parametry 
neodpovídají stanoveným prostorovým regulativům jsou tyto stavby a zařízení (popř. způsob 
využití území) přípustné. Záměry na změny těchto staveb a zařízení (včetně případných 
úprav dosavadního způsobu využití) a doplňkové stavby ke stavbě hlavní jsou podmíněně 
přípustné za podmínky, že buď o nedojde k podstatnému narušení nebo znemožnění využití 
stanoveného hlavního nebo přípustného využití, nebo o není jejich rozsah nepřiměřený 
dosavadnímu způsobu využití nebo míře zátěže nebo hmotovému řešení (objemu, velikosti, 
rozsahu) stavby nebo zařízení a je zachováno stanovené minimální plošné zastoupení 
zeleně. Změna návrhu není důvodná. 
 















MMB/0344756/2021 MMB/0344756/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344756/2021 
 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 
 















MMB/0344762/2021 MMB/0344762/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344762/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 
 













MMB/0344767/2021 MMB/0344767/2021 
Zástupce veřejnosti Zástupce veřejnosti 

 

MMB/0344767/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením záměru Zn/2 a jeho zařazením mezi 
veřejně prospěšné stavby pod označením Vy/D/0296. 
Dále je požadováno omezení průjezdu vozidel nad 3,5 t a přeřazení mezi účelové komunikace, 
kam již nyní technicky patří, v celé délce stávající komunikace III/3842 v úseku ulice 
Ostrovačické po začátek obydlené obce Ostrovačice. 
 
V území je dlouhodobě sledováno komunikační propojení, které je vymezeno v souladu 
s principy stanovenými v současném územním plánu, pouze je zpřesňována jeho trasa 
dle prověřeného technického řešení a rozděleno na dva záměry pod označením Zn/1 a Zn2.  
 
Odstup záměru Zn/2 od stávající zástavby v ulici Chrpové je zejména z důvodu vytvoření 
izolačního pásu zeleně a zajištění oddělení dopravy obslužné (kolem zástavby rodinných 
domů) a průjezdné (na výhledové komunikaci). 
Od vedení komunikace ulicí Chrpovou bylo ustoupeno právě z důvodů nemožnosti dopravního 
připojení jednotlivých objektů na komunikaci silničního charakteru a nemožnosti řešení 
případných protihlukových opatření nebo izolační zeleně.  
To, jak bude konkrétní záměr realizován, je nad rámec řešení územního plánu a je předmětem 
technického řešení v rámci zpracování projektové dokumentace konkrétního záměru. 
 
Požadavek na omezení průjezdnosti, zrušení vedení krajské silnice nebo hodnocení 
nevyhovujícího technického stavu komunikace je nad podrobnost územního plánu. Týká se 
úpravy organizace v území nebo zajištění provozně způsobilého stavu vozovky, což není 
předmětem řešení územního plánu. 
Pro úplnost je nutno uvést, že již v současné době je silnice III/3842 vedena zastavěnou částí 
MČ Brno-Žebětín a bez možnosti adekvátního koridoru pro možnost převedení dopravy nelze 
omezení průjezdu zastavěnou částí území obce uspokojivě vyřešit. 
Tedy územní plán naopak záměrem Zn/1 a Zn/2 vytváří územní podmínky pro možné řešení 
nevyhovující situace do trasy nového koridoru, kolem kterého lze zabezpečit odpovídající 
způsob ochrany před negativními vlivy na stávající zástavbu. Po jeho realizaci by bylo možné 
upravit organizaci dopravy v území a vedení sítě krajských silnic v dotčeném území. 
 
Možnost umístění ploch bydlení B v namítaném území nebylo prověřeno, nebylo předmětem 
projednání. Z urbanistického hlediska se rozšiřování ploch bydlení do volné krajiny bez 
návaznosti na zástavbu, veřejnou infrastrukturu a v blízkosti záměru výhledové komunikace 
obchvatového charakteru jeví v současné době jako nevhodné. 
 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavku vyhovět. 
 
 















MMB/0344768/2021 MMB/0344768/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344768/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 
 















MMB/0344773/2021 MMB/0344773/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344773/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 
 





MMB/0344775/2021 MMB/0344775/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344775/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s možným umístěním staveb obytného charakteru do předmětné 
rozvojové lokality, které by umožnily navýšení počtu rezidentů nebo pracovníků v této 
lokalitě. Podatel to odůvodňuje již tak tristní situací v oblasti, která je zatížena stávající 
bytovou zástavbou. Další zástavba by dle podatele situaci ještě zhoršila.  
Předmětná rozvojová lokalita navrhuje přestavbu stávajících areálů lehké výroby na funkce 
smíšené obytné, čímž dle zpracovatele bude zajištěna vhodná dostavba území. Očekávané 
vlivy jsou z pohledu obyvatel spíše pozitivní (rozšíření nabídky služeb, umístění MŠ, …). 
V platném ÚPmB je předmětná lokalita vymezena jako smíšená plocha obchodu 
a služeb (SO) a jako smíšená plocha výroby a služeb (SV). Ve všech třech variantách 
konceptu ÚP i v prvním návrhu ÚP z roku 2020 byla rozvojová lokalita vymezena jako plocha 
smíšená obytná (C), což je de facto analogie výše uvedených funkčních typů z platného 
ÚPmB. Jde tedy o dlouhodobí záměr ve využití předmětné lokality, se kterým se zpracovatel 
ztotožňuje a považuje ho za nejvhodnější pro předmětnou lokalitu.       
V aktuálním návrhu nového ÚPmB na základě podnětů uplatněných v rámci prvního 
veřejného projednání došlo u předmětné lokality ke snížení výškové úrovně zástavby 
na úroveň 2, respektive 3 (v návrhu ÚPmB z roku 2020 byla výšková úroveň zástavby 4), 
což má logicky vliv na snížení intenzity využití území.  















MMB/0344778/2021 MMB/0344778/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344778/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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Námitky Námitky 

 

MMB/0344783/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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MMB/0344798/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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MMB/0344818/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadavek na úpravu ploch návrhu územního plánu byl již zapracován na základě námitky 
vlastníka po prvním veřejném projednání. Byla zapracována plocha E/a2 , která  je chráněna 
proti rozlivu povodně. Tzn., že připravovanou stavbu je možné zde umístit.  Retenční prostor 
na předmětných pozemcích nelze vyloučit zcela, neboť by pak neplnil svou funkci vzhledem 
k nutnosti převedení průtoků. Podmínky pro využití retenčního prostoru jsou podle závazné  
textové části následující: 
RETENČNÍ PROSTOR – PODMÍNKY VYUŽITÍ REŽIMU Přípustné je takové využití, které je 
uvedeno v podmínkách k danému typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, 
přípustné a podmíněně přípustné, avšak s vyloučením nových staveb a oplocení. Přípustné 
jsou komunikace, sítě technické infrastruktury a stávající objekty. Podmíněně přípustné je 
vybavení pro sportovní a volnočasové aktivity, mimo budov, a změny stávajících staveb za 
podmínky, že podstatně neovlivní odtokové poměry v ploše rozlivu.  
Z odůvodnění vyplývá, že námitce nelze vyhovět v plném rozsahu. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury atd. Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo 
požadovaného způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a 
charakter území zejména z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a 
požadavků na uspořádání a využívání daného území.  
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě výše uvedeného a své odbornosti prověřil, 
vyhodnotil a navrhl nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků předmětného 
území. Při tvorbě vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu 
ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání 
konaném dne 19. 6. 2018. Území Brněnských Ivanovic mělo být dle dohody s MŽP ČR z 
hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB. Návrhem ÚPmB jsou tak 
naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB.  
Předmětné pozemky jsou součástí plochy krajinné zeleně zejména jako požadovaného 
funkčního využití lokality vymezeného v souvislosti se sousedícím zvláště chráněným 
územím Holáseckými jezery a jeho ochranným pásmem, v rámci kterého, ale také v 
navazujícím území pokud to stav dané lokality umožňuje, je žádoucí vymezit plochu krajinné 
zeleně, čímž je naplněn požadavek ze zadání nového ÚPmB z hlediska ochrany přírody a 
krajiny.  
V předmětné lokalitě je také vymezen retenční prostor a aktivní zóna záplavového území, 
který také částečně limituje využití území, nicméně na základě doplňujících podmínek využití 
území jsou zde respektovány stávající objekty a přípustné takové využití, které neomezí 
odtokové poměry v dané ploše. 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití území plochy krajinné zeleně, která je v dané lokalitě vymezena zejména z důvodu 
zajištění veřejného zájmu na úseku ochrany přírody a krajiny, bez pochybností o využití 
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území pro zemědělskou činnost do doby realizace požadovaného funkčního využití pro 
zeleň. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky požaduje změnit plochu krajinné zeleně "K" vymezenou v předmětném 
území v k.ú. Medlánky na plochu zahrádek "I" příp. plochu rekreace "R". 
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, terénních průzkumů, 
aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo 
města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, navrhl řešení 
funkčního využití části předmětného území v k.ú. Medlánky. V Návrhu ÚPmB je tak v 
předmětné lokalitě zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace (ve všech variantách Konceptu ÚPmB) a v souladu s právními předpisy 
navržena plocha krajinné zeleně s vymezenými překryvnými ochrannými režimy přírodního 
zázemí v krajině a významných pohledových území. 
Dále uvádíme, že předmětné území přímo navazuje na objekty ochrany přírody a krajiny 
zejména skladebné prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) a dále pak také na 
zvlášť chráněná území a jeho ochranné pásmo – přírodní památka Medlánecké kopce, které 
je definované jako limit využití území vyplývající z jiných právních předpisů. Lze tedy 
konstatovat, že celé území vykazuje cennější hodnoty krajinného a přírodního prostředí. Toto 
jedinečné krajinné a přírodní prostředí patří k nejvýznamnějším hodnotám města Brna, 
vytváří neopakovatelnou atmosféru obrazu města a jejich ochrana je jedním ze základních 
principů rozvoje města. Ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot jakožto 
nezastavitelného zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních předpisů a 
již v současném ÚP jsou vyjádřeny "zelenými horizonty, klíny a krajinnými komplexy", jsou v 
Návrhu ÚPmB vymezeny v podobě prostorově specifikovaného přírodního zázemí města. 
Toto přírodní zázemí je chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil 
existenci stávajících hodnot (tyto "překryvné a ochranné režimy" jsou v Návrhu ÚPmB 
graficky vyjádřené ve výkrese 5.0 Principy uspořádání krajiny – schéma).   
Územní systém ekologické stability (dále "ÚSES) je v předmětné lokalitě vymezen na 
základě aktuálně zpracovaného podkladu - Plánu ÚSES pro k.ú. Medlánky, Řečkovice, a 
Mokrá Hora, Ivanovice, Jehnice a Ořešín (Ageris, 2019), který je neopominutelným a 
legitimním podkladem pro zpracování územního plánu. Plán ÚSES prověřil komplexně celé 
katastrální území Medlánek (a dalších) z hlediska ekologicko-stabilizační funkce a v 
konkrétní lokalitě vymezil jednu z mezofilních větví místního ÚSES, jejíž součástí je i 
předmětné lokální biocentrum LBC ME04 situované na Medláneckém kopci se 
stejnojmennou přírodní památkou; cílovými ekosystémy jsou mezofilní lesní i nelesní (zejm. 
stepní) společenstva. Předmětné biocentrum umožňuje trvalou existenci přirozeného či 
pozměněného, avšak přírodě blízkého ekosystému (upozorňujeme, že je jedná o veškeré 
organismy, nejenom z živočišné říše, ale také jde o rostlinné druhy a mikroorganismy, které 
jsou důležité pro jakékoliv přirozené procesy v přírodě a krajině).  
Na základě uvedeného je zřejmé, že rozsah předmětného biocentra, jehož vymezení bylo 
prověřeno a vyplývá z odborného oborového dokumentu není účelné a opodstatněné měnit. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m
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Pro informaci uvádíme, že dle obecných podmínek využití území (upraveného) Návrhu 
ÚPmB lze lokalitu resp. pozemek i nadále využívat stávajícím způsobem: "…Jestliže způsob 
využití dosavadních staveb a zařízení (popř. způsob využití území), legálně umístěných nebo 
povolených ke dni účinnosti tohoto územního plánu, neodpovídají hlavnímu, přípustnému 
nebo podmíněně přípustnému využití základní plochy, nebo prostorové parametry 
neodpovídají stanoveným prostorovým regulativům jsou tyto stavby a zařízení (popř. způsob 
využití území) přípustné…". 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 
příslušných podmínek (viz "závazná textová část", kap. 6.2 Obecné podmínky využití území). 
Předmětné území nebylo prověřováno pro účel zahrádek ani územní studií (ÚS) "Návrh 
využití zahrádkářských lokalit na území města Brna" (Atelier ERA, 2018), která se ve své 
"návrhové" části věnovala pouze lokalitám, které byly Konceptem ÚPmB určeny jako plocha 
zahrádek; zejména z toho důvodu zde nyní nelze potvrdit a vymezit neprověřené funkční 
využití pro zahrádky.  
Na základě uvedeného je v (upraveném) Návrhu ÚPmB celé předmětné území důvodně 
určeno jako návrhová plocha krajinné zeleně s vymezenými "překryvnými a ochrannými 
režimy" - přírodní zázemí v krajině a pohledově významné plochy, které jsou v území 
vymezeny zejména z důvodu uplatňování veřejného zájmu - ochrany krajinného rázu, v 
návaznosti na zvlášť chráněné území přírody a krajiny - přírodní památku Medlánecké kopce 
včetně jeho ochranného pásma a skladebné prvky územního systému ekologické stability, 
kde není účelné více zintenzivňovat využití území, a proto také není opodstatněné toto 
vymezení měnit bez pochybnosti o jeho dalším využití dle stávajícího stavu v území. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plocha zeleně byla do návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání vymezena 
na základě akceptovaného požadavku městské části Brno-střed. Závazná textová část 
uvádí, že hranice základních ploch v grafické části územního plánu musí být vykládány a 
aplikovány v rozsahu a způsobem, který odpovídá koncepčnímu charakteru územního plánu 
a musí být aplikovány s ohledem na měřítko a míru podrobnosti řešení územního plánu. 
Průběh hranic základních ploch (tj. graficky zobrazených rozhraní) je možné přiměřeně 
zpřesňovat na základě regulačního plánu, územně plánovacích podkladů nebo v územním 
řízení. Přípustný rozsah zpřesnění musí být posouzen při vyhodnocování záměrů tak, aby 
byly respektovány: smysl a účel vymezených územních řešení, vlastnické vztahy v území, 
požadavek na vyváženost funkcí navržených v dotčeném území a zachování funkčnosti 
systémů (např. veřejné infrastruktury, ÚSES, protipovodňové ochrany apod.). Pořizovatel je 
názoru, že na základě výše uvedeného by případná úprava směrné části měla být podrobněji 
prověřena nebo hodnocena v územním řízením a základě konkrétní projektové dokumentace 
a námitce se tedy nevyhovuje. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezenou plochou zemědělskou a požaduje plochu rekreace. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti prověřil, vyhodnotil a navrhl 
nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků předmětného území. Při tvorbě 
vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které 
schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 
6. 2018. Území Kniníček mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny 
pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětné území vymezeno jako plocha zemědělská. 
Předmětné území je v (upraveném) Návrhu ÚPmB (2020,2021) také součástí vymezeného 
ochranného režimu pohledově významného území a přírodního zázemí v krajině, kterými je 
zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí 
města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních předpisy (pozn. již v platném ÚPmB 
je předmětné území součástí "nezastavitelného území" města vyjádřeného v podobě 
"zelených klínů a krajinných komplexů"). Toto přírodní zázemí je chráněno před 
nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití území plochy zemědělské, která aktuálně nejlépe reflektuje stávající - intenzivně 
hospodářsky obdělávaná půda, ale i požadované funkční využití daného území, kde není 
vhodné vymezovat další zastavitelné plochy na úkor volné krajiny/zemědělské půdy zejména 
v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. 
Kníničky. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezenou plochou zemědělskou a požaduje plochu rekreace. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti prověřil, vyhodnotil a navrhl 
nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků předmětného území. Při tvorbě 
vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které 
schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 
6. 2018. Území Kniníček mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny 
pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětné území vymezeno jako plocha zemědělská. 
Předmětné území je v (upraveném) Návrhu ÚPmB (2020,2021) také součástí vymezeného 
ochranného režimu pohledově významného území a přírodního zázemí v krajině, kterými je 
zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí 
města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních předpisy. Toto přírodní zázemí je 
chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících 
hodnot. 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití území plochy zemědělské, která aktuálně nejlépe reflektuje stávající - intenzivně 
hospodářsky obdělávaná půda, ale i požadované funkční využití daného území, kde není 
vhodné vymezovat další zastavitelné plochy na úkor volné krajiny/zemědělské půdy zejména 
v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. 
Kníničky. 
 
 
 













MMB/0344836/2021 MMB/0344836/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344836/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením části pozemku v majetku podatele do ploch veřejných 
prostranství a požaduje jejich zařazení v plném rozsahu do ploch bydlení. 
Jedná se o pozemek situovaný severně od ul. Moravanské, jež je v Návrhu ÚP součástí 
zastavitelných ploch bydlení v rozvojové lokalitě Pr-5. Z výkresu 2.1 Hlavní výkres grafické 
části ÚP je zřejmé, že plocha veřejného prostranství je vymezena pouze v severní (téměř 
zanedbatelné) části pozemku.  
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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 





MMB/0344838/2021 MMB/0344838/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344838/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na úpravu řešení podle probíhajícího územního řízení 
v lokalitě Bosonohy – Mlaty. 
Záměr byl vyhodnocen jako přípustný podle současného územního plánu. Shodně jej lze 
vyhodnotit i podle ustanovení obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 60). 
Pozemek podatele v k.ú. Bosonohy je součástí Rozvojové lokality By-5 a současně v území, 
ve kterém je rozhodování podmíněno zpracováním územní studie ÚS-19. 
Území bude zpřesněno územní studií Bosonohy, která bude podkladem pro komplexní 
změnu oblasti Bosonoh, tedy bude možné její zapracování ve všech územních 
souvislostech. 
Poloha vedení navazujícího záměru By/31 včetně navazující sítě komunikací v lokalitě 
vychází z umístění obslužného koridoru s předpokladem oboustranné zástavby a optimální 
šířky bloků. Podrobnější využití bude zpřesněno v rámci řešení územní studie. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky v současné době zohlednit. 
 















MMB/0344839/2021 MMB/0344839/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344839/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 
 















MMB/0344845/2021 MMB/0344845/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344845/2021 
 
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. Z výkresu 2.1 Hlavní výkres grafické 
části ÚP je zřejmé, že plocha veřejných prostranství je vymezena pouze v jejich okrajových 
částech, s ohledem na šetrnost k vlastnickým právům.  
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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 





MMB/0344846/2021 MMB/0344846/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344846/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezenou plochou zemědělskou a požaduje plochu rekreace. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti prověřil, vyhodnotil a navrhl 
nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků předmětného území. Při tvorbě 
vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které 
schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 
6. 2018. Území Kniníček mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny 
pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětné území vymezeno jako plocha zemědělská. 
Předmětné území je v (upraveném) Návrhu ÚPmB (2020,2021) také součástí vymezeného 
ochranného režimu pohledově významného území (zčásti) a přírodního zázemí v krajině, 
kterými je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot jakožto nezastavitelného 
zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních předpisy (pozn. již v 
platném ÚPmB je předmětné území součástí "nezastavitelného území" města vyjádřeného v 
podobě "zelených klínů a krajinných komplexů"). Toto přírodní zázemí je chráněno před 
nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití území plochy zemědělské, která aktuálně nejlépe reflektuje stávající, ale i 
požadované funkční využití daného území, kde není vhodné vymezovat další zastavitelné 
plochy na úkor volné krajiny/zemědělské půdy zejména v případě dosud nevyčerpaných 
návrhových a zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. Kníničky. 
 

 
 













MMB/0344847/2021 MMB/0344847/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0344847/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením částí pozemků uvedených v podání 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 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. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Nově vymezená veřejná prostranství kopírují a logicky navazují na stávající, z části 
zpevněné cesty v daném území, také s ohledem na stávající parcelaci. 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. 
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 
 







MMB/0345140/2021 MMB/0345140/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0345140/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou zemědělskou "A" a požaduje plochu 
zahrádek "I".  
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. Starý Lískovec. 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 zemědělská dle var. II Konceptu ÚPmB, 
která byla vybrána na výše uvedeném zastupitelstvu jako výsledná varianta Konceptu ÚPmB 
pro úpravu Návrhu ÚPmB.  
Předmětné území nebylo prověřováno pro účel zahrádek ani aktuálně zpracovanou územní 
studií (ÚS) "Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna" (Atelier ERA, 2018), 
která se ve své "návrhové" části věnovala pouze lokalitám, které byly Konceptem ÚPmB 
určeny jako plocha zahrádek, a proto se jejím dalším využitím "návrhová" část předmětné ÚS 
již nezabývala; také z toho důvodu zde nyní nelze potvrdit a vymezit neprověřené funkční 
využití pro zahrádky.  
V předmětné lokalitě není žádoucí vymezovat plochu zahrádek a zintenzivňovat tak využití 
daného území také z důvodu, že orgán ochrany přírody vyhodnotil tuto jako ekologicky 
stabilnější část krajiny (v "Plánu ÚSES pro katastrální území Žebětín, Bosonohy, Starý 
Lískovec, Nový Lískovec" (Ageris s.r.o., 2018), který je neopominutelným a legitimním 
podkladem pro zpracování územního plánu, je zde vymezen interakční prvek). Pro informaci 
uvádíme, že i tyto přírodně hodnotnější části jsou nebo by měly být přirozenou složkou 
zemědělských ploch resp. zemědělství např. v podobě remízků či stromořadí/větrolamů, 
které jsou velice důležitou součástí těchto území zejména z důvodu retence vody, úkrytu pro 
zvěř apod. 
Nicméně na základě obecných podmínek využití území Návrhu ÚPmB lze lokalitu resp. 
pozemek i nadále využívat stávajícím způsobem včetně legálně umístěných staveb za 
splnění některých podmínek (více viz "závazná textová část", kap. 6.2 Obecné podmínky 
využití území). 
 
 
 





MMB/0345326/2021 MMB/0345326/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0345326/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
VPS s číslem P/S/0032 byla v upraveném návrhu nového ÚP z roku 2021 již vypuštěna. 





MMB/0345451/2021 MMB/0345451/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0345451/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezenou plochou zemědělskou a požaduje plochu rekreace. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti prověřil, vyhodnotil a navrhl 
nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků předmětného území. Při tvorbě 
vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které 
schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 
6. 2018. Území Kniníček mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny 
pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětné území vymezeno jako plocha zemědělská. 
Předmětné území je v (upraveném) Návrhu ÚPmB (2020,2021) také součástí vymezeného 
ochranného režimu pohledově významného území a přírodního zázemí v krajině, kterými je 
zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí 
města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních předpisy (pozn. již v platném ÚPmB 
je předmětné území součástí "nezastavitelného území" města vyjádřeného v podobě 
"zelených klínů a krajinných komplexů"). Toto přírodní zázemí je chráněno před 
nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití území plochy zemědělské, která aktuálně nejlépe reflektuje stávající – intenzivně 
hospodářsky obdělávaná půda, ale i požadované funkční využití daného území, kde není 
vhodné vymezovat další zastavitelné plochy na úkor volné krajiny/zemědělské půdy zejména 
v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. 
Kníničky. 
 
 
 





MMB/0345460/2021 MMB/0345460/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0345460/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezenou plochou zemědělskou a požaduje plochu rekreace. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti prověřil, vyhodnotil a navrhl 
nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků předmětného území. Při tvorbě 
vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které 
schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 
6. 2018. Území Kniníček mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny 
pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětné území vymezeno jako plocha zemědělská. 
Předmětné území je v (upraveném) Návrhu ÚPmB (2020,2021) také součástí vymezeného 
ochranného přírodního zázemí v krajině, kterým je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími z 
jiných právních předpisy (pozn. již v platném ÚPmB je předmětné území součástí 
"nezastavitelného území" města vyjádřeného v podobě "zelených klínů a krajinných 
komplexů"). Toto přírodní zázemí je chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který 
by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití území plochy zemědělské, která aktuálně nejlépe reflektuje stávající, ale i 
požadované funkční využití daného území, kde není vhodné vymezovat další zastavitelné 
plochy na úkor volné krajiny/zemědělské půdy zejména v případě dosud nevyčerpaných 
návrhových a zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. Kníničky. 
 
 
 





MMB/0345469/2021 MMB/0345469/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0345469/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezenou plochou zemědělskou a požaduje plochu rekreace. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti prověřil, vyhodnotil a navrhl 
nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků předmětného území. Při tvorbě 
vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které 
schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 
6. 2018. Území Kniníček mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny 
pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětné území vymezeno jako plocha zemědělská. 
Předmětné území je v (upraveném) Návrhu ÚPmB (2020,2021) také součástí vymezeného 
ochranného režimu pohledově významného území a přírodního zázemí v krajině, kterými je 
zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí 
města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních předpisy (pozn. již v platném ÚPmB 
je předmětné území součástí "nezastavitelného území" města vyjádřeného v podobě 
"zelených klínů a krajinných komplexů"). Toto přírodní zázemí je chráněno před 
nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití území plochy zemědělské, která aktuálně nejlépe reflektuje stávající – intenzivně 
hospodářsky obdělávaná půda, ale i požadované funkční využití daného území, kde není 
vhodné vymezovat další zastavitelné plochy na úkor volné krajiny/zemědělské půdy zejména 
v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. 
Kníničky. 
 





MMB/0345477/2021 MMB/0345477/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0345477/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezenou plochou zemědělskou a požaduje plochu rekreace. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti prověřil, vyhodnotil a navrhl 
nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků předmětného území. Při tvorbě 
vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které 
schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 
6. 2018. Území Kniníček mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny 
pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětné území vymezeno jako plocha zemědělská. 
Předmětné území je v (upraveném) Návrhu ÚPmB (2020,2021) také součástí vymezeného 
ochranného režimu pohledově významného území a přírodního zázemí v krajině, kterými je 
zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí 
města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních předpisy (pozn. již v platném ÚPmB 
je předmětné území součástí "nezastavitelného území" města vyjádřeného v podobě 
"zelených klínů a krajinných komplexů"). Toto přírodní zázemí je chráněno před 
nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití území plochy zemědělské, která aktuálně nejlépe reflektuje stávající – intenzivně 
hospodářsky obdělávaná půda, ale i požadované funkční využití daného území, kde není 
vhodné vymezovat další zastavitelné plochy na úkor volné krajiny/zemědělské půdy zejména 
v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. 
Kníničky. 
 

 
 
 
 
 





MMB/0345480/2021 MMB/0345480/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0345480/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezenou plochou zemědělskou a požaduje plochu rekreace. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti prověřil, vyhodnotil a navrhl 
nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků předmětného území. Při tvorbě 
vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které 
schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 
6. 2018. Území Kniníček mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny 
pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětné území vymezeno jako plocha zemědělská. 
Předmětné území je v (upraveném) Návrhu ÚPmB (2020,2021) také součástí vymezeného 
ochranného režimu pohledově významného území a přírodního zázemí v krajině, kterými je 
zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí 
města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních předpisy (pozn. již v platném ÚPmB 
je předmětné území součástí "nezastavitelného území" města vyjádřeného v podobě 
"zelených klínů a krajinných komplexů"). Toto přírodní zázemí je chráněno před 
nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Pro informaci uvádíme, že předmětný pozemek není součástí rekreační oblasti Přehrada. 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití území plochy zemědělské, která aktuálně nejlépe reflektuje stávající – intenzivně 
hospodářsky obdělávaná půda, ale i požadované funkční využití daného území, kde není 
vhodné vymezovat další zastavitelné plochy na úkor volné krajiny/zemědělské půdy zejména 
v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. 
Kníničky. 
 
 
 





MMB/0345487/2021 MMB/0345487/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0345487/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezenou plochou zemědělskou a požaduje plochu rekreace. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti prověřil, vyhodnotil a navrhl 
nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků předmětného území. Při tvorbě 
vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které 
schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 
6. 2018. Území Kniníček mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny 
pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětné území vymezeno jako plocha zemědělská. 
Předmětné území je v (upraveném) Návrhu ÚPmB (2020,2021) také součástí vymezeného 
ochranného režimu přírodního zázemí v krajině, kterým je zajištěna ochrana a rozvoj 
přírodních a krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města, které nejsou limity 
vyplývajícími z jiných právních předpisy (pozn. již v platném ÚPmB je předmětné území 
součástí "nezastavitelného území" města vyjádřeného v podobě "zelených klínů a krajinných 
komplexů"). Toto přírodní zázemí je chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který 
by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití území plochy zemědělské, která aktuálně nejlépe reflektuje stávající, ale i 
požadované funkční využití daného území, kde není vhodné vymezovat další zastavitelné 
plochy na úkor volné krajiny/zemědělské půdy zejména v případě dosud nevyčerpaných 
návrhových a zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. Kníničky. 
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MMB/0345488/2021 MMB/0345488/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0345488/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou zeleně. 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury atd. Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo 
požadovaného způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a 
charakter území zejména z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a 
požadavků na uspořádání a využívání daného území.  
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě výše uvedeného a své odbornosti prověřil, 
vyhodnotil a navrhl nejvhodnější možné řešení funkčního využití v předmětném území v k.ú. 
Komín. Při tvorbě vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování 
Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na 
zasedání konaném dne 19. 6. 2018. V Návrhu ÚPmB je tak v předmětné lokalitě zejména 
z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a v souladu s 
právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně s vymezeným překryvným režimem 
územního systému ekologické stability (ÚSES) ve stejném rozsahu a lokaci jako ve var. II 
Konceptu ÚPmB, která byla vybrána na výše uvedeném zastupitelstvu jako výsledná 
varianta Konceptu ÚPmB pro úpravu Návrhu ÚPmB. 
Povinnost vymezení předmětného biocentra ÚSES - RK 1473/C1 vyplývá z platné 
nadřazené územně-plánovací dokumentace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 
(ZÚR JMK), která je dle § 36 odst. (5) "stavebního zákona" závazná pro pořizování a 
vydávání územního plánu a dle § 54 odst. (6) Stavebního zákona je obec povinna bez 
zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje. 
Z Návrhu ÚPmB je zřejmé, že plochy ÚSES mohou tvořit překryvný režim nad různými 
plochami s rozdílným způsobem využití, nicméně pokud to územní podmínky umožňují 
(např. dosud nestavební pozemky bez intenzivní zástavby), je žádoucí pro překryvný režim 
ÚSES primárně vymezovat právě plochy 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.  
Pro informaci uvádíme, že v rámci překryvného ochranného režimu ÚSES, jsou na základě 
doplňujících podmínek využití území tohoto režimu (viz kap. 5.10 a dále kap. 6) 
respektovány stávající objekty a přípustné takové využití, které neomezí funkčnost ÚSES. 
Na základě uvedeného není účelné měnit plochu krajinné zeleně "K", která je v lokalitě 
"Komínských luk" vymezena zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně 
plánovací dokumentace a k zajištění veřejného zájmu na úseku ochrany přírody a krajiny 
(pozn.: dle § 4 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je totiž 
ochrana systému ekologické stability povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků 
tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci 
pozemků, obce i stát.. ). 
 
 
 
 
 
 
 



MMB/0345488/2021 MMB/0345488/2021 
Námitky Námitky 

 

Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje  
Odůvodnění: 
Podatelka nesouhlasí s protipovodňovým valem a retenčním prostorem týkajícím se jejích 
pozemků. Podotýká, že každé protipovodňové opatření může být překonáno povodní větší 
než návrhovou. Její pozemky jsou dotčeny návrhem umístění bermy (odtěžení břehu 
vodního toku za účelem zvětšení retenčního prostoru). 
Opatření protipovodňové ochrany (PPO) byla navržena na základě základního koncepčního 
dokumentu Generelu odvodnění města Brna – část Vodní toky (Pöyry Environment, DHI, 
BVK/2009) a podrobnější Studie přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace 
údolních niv hlavních brněnských toků – pořizovatel Povodí Moravy, s.p., zpracovatel 
Aquatis, 2015). Bylo rozhodnuto, že ochrana bude navrhována na stoletou povodeň. Liniové 
protipovodňové opatření je navrženo za účelem ochrany zastavěných ploch,tzn. ochrany 
obyvatel a jejich majetku, navržený systém působí jako celek. Omezení rozlivu v důsledku 
ochránění zastavěných území a rozvojových ploch musí být kompenzováno rozlivem ve 
vhodných plochách - v retenčním prostoru. Koncepce protipovodňové ochrany byla 
schválena Zastupitelstvem města Brna v roce 2008.  
Zpracovatel Generelu odvodnění města Brna - části Vodní toky postupoval v souladu se 
zadáním, tzn., že navrhoval opatření podle návrhu nového územního plánu města Brna tak, 
aby ochránil stávající zástavbu a rozvojové plochy a umožnil rozliv tam, kde to je možné.  
Návrh je zpracován v souladu s Krajskou koncepcí PPO (2007), vychází z platného 
Uzemního plánu města Brna ÚPmB (podle zadání chrání platné návrhové plochy), z 
konceptu nového územního plánu a řady dalších do té doby zpracovaných podkladů. 
 
Úkolem územního plánu je vytvořit na základě zpracovaných podkladů podmínky pro 
možnost vybudování protipovodňové ochrany. Předpokládá se postupné řešení úseků v 
pořadí dle stanovených priorit.   
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.  
V nadřazené územně plánovací dokumentaci - Zásadách územního rozvoje Jihomoravského 
kraje (ZÚR) - Aktualizace č. 1 - je v rámci koncepce ochrany před povodněmi v souladu s 
Politikou územního rozvoje vymezena schematicky plocha 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 odůvodnění námitky vyplývá, že jí nelze vyhovět. 
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením nového silničního mostu a navazujících 
komunikací v oblasti Komínských luk. 
Návrh pro opakované veřejné projednání byl upraven a komunikační propojení vymezeno 
není.  
V širším území je vymezen koridor územní rezervy O-8, který bude prověřen pro možnost 
propojení. Pod koridorem územní rezervy jsou vymezeny především plochy K, Z, H. Koridor 
veřejných prostranství je vymezen v nezbytně nutné míře pro připojení rozvojové lokality Kn-
1. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezenou plochou zemědělskou a požaduje plochu rekreace. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti prověřil, vyhodnotil a navrhl 
nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků předmětného území. Při tvorbě 
vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které 
schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 
6. 2018. Území Kniníček mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny 
pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětné území vymezeno jako plocha zemědělská. 
Předmětné území je v (upraveném) Návrhu ÚPmB (2020,2021) také součástí vymezeného 
ochranného režimu pohledově významného území a přírodního zázemí v krajině, kterými je 
zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí 
města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních předpisy. Toto přírodní zázemí je 
chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících 
hodnot. 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití území plochy zemědělské, která aktuálně nejlépe reflektuje stávající – intenzivně 
hospodářsky obdělávaná půda, ale i požadované funkční využití daného území, kde není 
vhodné vymezovat další zastavitelné plochy na úkor volné krajiny/zemědělské půdy zejména 
v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. 
Kníničky. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemek p.č. 1701 v k.ú. Bystrc ve vlastnictví statutárního města Brna je v návrhu nového 
ÚPmB součástí plochy sportu-S, které v platném ÚPmB odpovídá z hlediska vymezování 
ploch s rozdílným způsobem využití zvláštní plocha pro rekreaci-R. Z důvodů zvoleného 
měřítka výkresů a podrobnosti územního plánu byla stanovena minimální velikost plochy s 
rozdílným způsobem využití na 0,5 ha (5 000 m2), v definovaných případech pak na 0,2 ha 
(2 000 m2). Pozemek je součástí retenčního prostoru, ve kterém je dle regulativů uvedených 
v kap.5.7.2. závazné textové části přípustné takové využití, které je uvedeno v podmínkách k 
danému typu plochy s rozdílným způsobem využití jako hlavní, přípustné a podmíněně 
přípustní, avšak s vyloučením nových staveb a oplocení. Podmíněně přípustné jsou změny 
stávajících staveb za podmínky, že podstatně neovlivní odtokové poměry v ploše rozlivu. Z 
výše uvedeného vyplývá, že ani po provedení protipovodňových opatření navržených ve 
veřejném zájmu nebude v retenčním prostoru výstavba nových staveb možná. Navržená 
struktura zástavby a výšková úroveň zástavby S/o1 odpovídá podmínkám využití retenčního 
prostoru. Vymezení pozemků do plochy zahrádek tedy není možné. Využívání stávajících 
nemovitostí nebude omezeno, neboť legálně umístěné nebo povolené stávající stavby 
neodpovídající hlavnímu, přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití základní plochy 
jsou dle kap. 6.2 "Obecné podmínky využití území" uvedené v závazné textové části 
přípustné. Podmíněně přípustné jsou i za splnění stanovených podmínek záměry na změny 
těchto staveb. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezením stabilizované plochy zahrádek (I) v zahrádkářské 
lokalitě při ulicích Za Kněžským hájkem, Prokopův kopec, Za hřbitovem, v k.ú. Žebětín. 
Podatel navrhuje změnu na plochu rekreace R/r1/i. 
Předmětná zahrádkářská lokalita je dle platného ÚPmB součástí stabilizované nestavební-
volné funkční plochy s objekty pro individuální rekreaci na ZPF, kde jsou mimo jiné přípustné 
stávající objekty pro individuální rekreaci o zastavěné ploše max. 25 m2 včetně verand, 
vstupů a teras, s obestavěným prostorem části stavby nad upraveným terénem, který nesmí 
překročit 110 m3. Dotčená lokalita není součástí rekreační oblasti. Pozemky v této ploše mají 
být užívány v souladu s platným ÚPmB.  
V Konceptu nového ÚPmB (2011) je předmětná zahrádkářská lokalita ve všech třech 
variantách prověřena a navržena jako součást stabilizované plochy zahrádek – plochy 
výhradně se stavbami pro rodinnou rekreaci a není součástí žádné vymezené rekreační 
oblasti. 
Předmětná zahrádkářská lokalita byla dále prověřena územní studií Návrh využití 
zahrádkářských lokalit na území města Brna (atelier ERA, 2018), která byla schválená dne 
26.09.2018 jako územně plánovací podklad pro nový ÚPmB a případné změny ÚPmB a je 
evidovaná v iLAS: 55587404 (dále jen ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území 
města Brna). V analytické části je předmětná lokalita vyhodnocena dle skutečného stavu v 
území jako zahrádkářská lokalita č. 336 – plochy s objekty pro individuální rekreaci. 
V návrhové části je předmětná zahrádkářská lokalita zařazena do plochy transformace 
s poznámkou, že má přímou návaznost na plochu bydlení. Nicméně předmětná 
zahrádkářská lokalita nebyla přímo navržena jako plocha s objekty pro rekreaci pobytovou 
rodinnou (IRR), tak jak tomu bylo v případě zahrádkářských lokalit č. 332 a č. 341 (nazývané 
také „Nad rybníkem“ a „Kopce“), které jsou v Návrhu nového územního plánu zařazeny do 
ploch R/r1/i. U ploch transformace se předpokládá změna využití především na plochy 
bydlení, plochy s objekty pro rodinnou rekreaci nebo plochy městské a krajinné zeleně. 
Konkrétní změna však není stanovena závazně a může podléhat dalšímu posouzení. 
Zpracovatel při zpracování Návrhu nového ÚPmB vycházel z platného ÚPmB, Konceptu 
nového ÚPmB, Pokynů pro zpracování Návrhu územního plánu města Brna, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, a 
dalších aktuálních podkladů, např. i ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města 
Brna. Zpracovatel posoudil a vyhodnotil, že předmětná zahrádkářská lokalita není vhodná 
pro převod na stabilizovanou plochu rekreace R/r1/i. Proto je předmětná lokalita v Návrhu 
nového ÚPmB navržena jako stabilizovaná plocha zahrádek I. 
Stávající funkční využití navazuje na sousedící lesní plochu, která je zároveň součástí 
lokálního biocentra (ve výkrese 6.0. Územní systém ekologické stability označeno 
K 139MB/C6), které je zároveň součástí nadregionálního biokoridoru (viz. ZÚR JMK, 
označen K 139MB). Plocha zahrádek I tvoří přirozený přechod mezi plochou bydlení a 
plochou lesní. Zároveň ve výkrese č. 5.0. Principy uspořádání krajiny je předmětné území 
zařazeno do přírodního zázemí v krajině. Proto je další intenzifikace využití této předmětné 
plochy zahrádek, a tedy její převod na plochu rekreace R, nežádoucí. 
Přesto, navržené řešení vychází vstříc zvyšujícím se požadavkům na individuální rekreaci a 
obecně na trávení volného času. Byla zvýšena přípustná zastavěná plocha staveb – 
zahradních chat z 25 m2 až na 40 m2 (v katastru nemovitostí zapisovány jako stavby pro 
rodinnou rekreaci, viz. Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů), přičemž je možná i výstavba objemově adekvátního příslušenství, např: kůlna, 
bazén, altán, při dodržení stanovených podmínek. To bude poskytovat dostatečné zázemí 
pro kvalitní individuální rekreaci. 



MMB/0345499/2021 MMB/0345499/2021 
Námitky Námitky 

 

Skutečnost, že do předmětné funkční plochy byly v minulosti umístěny i stavby větší, než 
umožňují regulativy platného ÚPmB, není důvodem změny na plochu R/r1/i. Tato změna by 
znamenala významné zvýšení intenzity stavebního využití dotčené zahrádkářské lokality. 
Regulativy pro plochy R/r1/i by umožnily realizaci staveb o zastavěné ploše až 80 m2, až se 
dvěma nadzemními podlažími (max. 7 m), plus podkroví nebo ustoupené nadzemní podlaží. 
Legálních staveb těchto parametrů je v lokalitě umístěno jen několik.  
Je třeba si uvědomit, že Nový územní plán umožní nejen přístavby a nástavby stávajících 
legálních staveb do velikostí staveb omezených regulativy pro danou plochu RZV, ale 
umožní i umisťování nových staveb, což současný platný ÚPmB v této zahrádkářské lokalitě 
neumožňoval. To povede také ke zvýšení intenzity stavebního využití území. Není tedy 
vhodné tuto intenzifikaci ještě více umocňovat změnou předmětné plochy I na plochu R/r1/i. 
Stávajících legální stavby, které dle regulativů Návrhu nového ÚPmB neodpovídají hlavnímu, 
přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití základní plochy, nebo prostorové 
parametry neodpovídají stanoveným prostorovým regulativům, budou dle Návrhu nového 
ÚPmB přípustné (nestanou se nepřípustnými), a jsou označovány a řešeny jako tzv. 
integrované jevy v území. Jak se bude s těmito jevy pracovat je popsáno v Návrh nového 
ÚPmB v Závazné textové části v kapitole 6.2. Obecné podmínky využití území. 
Plochy rekreace se specifikací R (také R/-/i, R/r1/i) jsou na území města vymezovány pouze 
výjimečně, a to zejména v rekreačních oblastech, např. v rekreační oblasti Přehrada, 
Mariánské údolí – Říčky anebo na území bývalých rekreačních oblastí, kde tomu odpovídá 
již stávající převažující stav v území. Návrhem nového ÚPmB vymezené rekreační oblasti 
jsou územími, které mají velmi vysoký rekreační potenciál, umožňují velmi různorodé formy 
veřejné rekreace, hromadné rekreace a sportovního využití. Tyto oblasti mají již nyní větší 
koncentraci rekreačních a sportovních aktivit, hromadných veřejných aktivit a služeb, 
podporujících veřejnou rekreaci. Předmětná zahrádkářská lokalita tento rekreační potenciál 
nemám, je prakticky v celé své ploše historicky užívána převážně pro soukromou individuální 
rekreaci na oplocených pozemcích (zahrádkaření), zejména s menšími stavbami pro 
rodinnou rekreaci – zahradními chatami. 
Není cílem územního plánování, potažmo návrhu nového ÚPmB, převést všechny plochy 
zahrádek na plochy rekreace. Jedním z cílů územního plánování je zajistit udržitelný rozvoj 
území, tudíž vyvážený rozvoj všech složek. V tomto případě méně intenzivní individuální 
rekreace formou zahrádkaření (plochy zahrádek I) a intenzivní rekreace pobytové a 
hromadné (plochy rekreace R, R/-/i, R/r1/i). 
Z výše uvedených důvodů nelze vyhovět námitce. Předmětnou zahrádkářskou lokalitu nelze 
vymezit jako plochu rekreace R, případně přímo R/r1/i nebo R/-/i. 
Mimo výše uvedené je třeba poznamenat, že jakýkoliv vlastník pozemku nemá v obecné 
rovině právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy, zahrnující pozemky v 
jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly jeho soukromoprávním zájmům, neboť cílem 
územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé 
rovnováhy mezi soukromým zájmem a zájmem veřejným. Uvedený závěr vyplývá např. také 
z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2008, č. j. 2 Ao 1/2008-51, ve kterém 
je mimo jiné uvedeno, že „z žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit 
existenci subjektivního práva vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací 
dokumentace byla tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití.“ 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Již v návrhu nového ÚP z rou 2020 byla na předmětných pozemcích vymezena třetí výšková 
úroveň. Z toho důvodu nedoznalo území žádné významnější změny, změněna byla pouze 
funkční plochy z veřejné vybavenosti V na smíšenou obytnou C. Dominanty lze umístit pouze 
v těch místech, které to charakter okolní zástavby umožňuje. Z toho důvodu nelze vyhovět 
námitce. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB byl zpracován jako invariantní, a to ze tří variant konceptu Územního plánu a 
dle schválených Pokynů pro zpracování návrhu ÚPmB (dále jen Pokyny) Zastupitelstvem 
města Brna na svém Z7/40. zasedání konaném dne 19. 6. 2018 usnesením ZM7/3871. 
Předmětné území bylo na základě Pokynů upraveno dle varianty III Konceptu, a to s 
podmínkou známosti trasování silnice X43. 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4, v souladu s Pokyny, k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch bydlení a umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezenou plochou zemědělskou a požaduje plochu rekreace. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB na základě své odbornosti prověřil, vyhodnotil a navrhl 
nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků předmětného území. Při tvorbě 
vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které 
schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 
6. 2018. Území Kniníček mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle 
varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny 
pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětné území vymezeno jako plocha zemědělská. 
Předmětné území je v (upraveném) Návrhu ÚPmB (2020,2021) také součástí vymezeného 
ochranného režimu pohledově významného území a přírodního zázemí v krajině, kterými je 
zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí 
města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních předpisy (pozn. již v platném ÚPmB 
je předmětné území součástí "nezastavitelného území" města vyjádřeného v podobě 
"zelených klínů a krajinných komplexů"). Toto přírodní zázemí je chráněno před 
nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
V souladu s výše uvedeným, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití území plochy zemědělské, která aktuálně nejlépe reflektuje stávající – intenzivně 
hospodářsky obdělávaná půda, ale i požadované funkční využití daného území, kde není 
vhodné vymezovat další zastavitelné plochy na úkor volné krajiny/zemědělské půdy zejména 
v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v rámci k.ú. 
Kníničky. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je upozorněno na rozpor s legislativou EU o TEN-T ve vymezení trasování 
transevropské „43“. 
Poloha záměru je v územním plánu zpřesněna na základě vymezení záměru DS-40 
v nadřazené územně plánovací dokumentaci - Zásadách územního rozvoje Jihomoravského 
kraje v aktuálním znění. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je konstatováno v obecné poloze, že v namítaném území je návrh ÚPmB 
nezákonný, jelikož se opírá o nezákonné Zásady územního rozvoje JMK; akceptuje vadné 
posouzení vlivů na životní prostředí; že město Brno dostatečně nechránilo občany města 
proti tranzitní dopravě; silniční varianta „43“ je v rozporu se zákonem; návrh grafické části 
ÚPmB v rozporu se ZÚR; textová část je nedostatečně určitá, existují rozpory mezi grafickou 
a textovou částí; není stanoveno napojení „43“ v Kníničkách na silniční síť nižšího řádu; MÚK 
„43“ u hranice Kníničky/ Rozdrojovice nebyla posouzena v SEA; není vyjasněna poloha 
doprovodné komunikace k I/43 a není vyjasněno řešení přivaděče ke komunikaci k I/43. 
 
Ve věci nezákonnosti je nutné uvést, že podle § 43 odst. 3 stavebního zákona „Územní plán 
v souvislostech a podrobnostech území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu se zásadami územního rozvoje kraje, s politikou územního rozvoje a s 
územním rozvojovým plánem“. 
Současně dle § 52 odst. 4 stavebního zákona „Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve 
věcech, o kterých bylo rozhodnuto při schválení politiky územního rozvoje nebo při vydání 
územního rozvojového plánu, zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného 
krajem, se nepřihlíží.“ Tedy ve věci záměrů v nadřazené dokumentaci již bylo rozhodnuto. 
Z výše uvedeného vyplývá, že záměr DS-40 byl vymezen v Zásadách územního rozvoje 
Jihomoravského kraje a do návrhu územního plánu není povinnost „převzít“ přesnou podobu 
záměru vymezeného v ZÚR JMK, ale je možné jej přiměřeně „zpřesnit“ a „rozvíjet“ na 
základě znalostí aktuálního stavu vývoje v území nebo navazujících podrobnějších územně-
plánovacích nebo technických prověření. Nicméně není legislativně možné záměry 
z nadřazené územně plánovací dokumentace nepřevzít a nezpřesnit. Naopak v tomto 
případě by byl Návrh územního plánu nezákonný. 
Pokud se jedná o konstatování ohledně nedostatečné ochrany občanů města proti tranzitní 
dopravě, je navrženo řešení, které odpovídá územně plánovací podrobnosti – tedy je 
vymezen koridor pro „podpovrchové“ vedení komunikace a podrobnější řešení a vazby 
budou prověřeny v podrobnějších prověřeních v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí. 
Pokud se jedná o posouzení záměrů v rámci koncepce SEA, tak ty již byly posouzeny 
v rámci nadřazené územně plánovací dokumentace, tedy se opětovně neposuzují. 
Podrobněji bude návrh řešení posouzen v rámci posouzení vlivů na životní prostředí 
konkrétních záměrů, tzv. EIA. 
  
Pokud se jedná o „vyjasnění“ polohy doprovodné komunikace nebo řešení přivaděče ke 
komunikaci I/43 uvádíme, že předmětem územně plánovací dokumentace není přesné 
technické řešení, ale vytvoření územních podmínek pro případnou realizaci záměrů. 
Konkrétní potřeba řešení doprovodných komunikací a propojení vyvstane až z technického 
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návrhu komunikačního propojení. Rovněž není vyloučeno, že na základě podrobnějšího 
zpracování technického řešení (např. z důvodu řešení významných přeložek sítí apod.) 
vyvstane potřeba projednání změny územního plánu.  
Na základě současných znalostí jsou vymezeny odpovídající funkční plochy a stanoveny 
základní nebo doplňující podmínky využití území. 
 
Pokud se jedná o „stanovení“ napojení komunikace „43“ na silniční síť nižšího řádu uvádíme, 
že předmětem územně plánovací dokumentace není přesné technické řešení, ale vytvoření 
územních podmínek pro případnou realizaci záměrů. Konkrétní potřeba řešení doprovodných 
komunikací a propojení vyvstane až z technického návrhu komunikačního propojení.  
Na základě současných znalostí jsou vymezeny odpovídající funkční plochy a stanoveny 
základní nebo doplňující podmínky využití území. 
Dopravně organizační opatření, stanovení dopravního značení nebo zamezení některých 
pohybů není předmětem řešení územně plánovací dokumentace. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavkům vyhovět. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Síť všech pěších tras na území města není zobrazitelná v měřítku zpracování návrhu 
územního plánu. Kapitola 6.2. obecné podmínky využití území uvádí, že záměry na změny v 
území musí zachovávat a posilovat prostupnost v území; ve stabilizovaných plochách musí 
být zachovány pěší trasy zajišťující průchodnost území a přístup k jednotlivým pozemkům. V 
plochách změn musí být navrhována řešení, která zajistí prostupnost v území, zejména 
návaznost na zastavěné území či zastavitelné plochy nebo pěší průchodnost do krajiny. 
Prostupností se rozumí i prostupnost reálná, tj. bez použití zábran znemožňujících vstup do 
území. Tímto je tedy existence stávajících pěších tras v územním plánu ošetřena a není tedy 
nezbytné tuto cestu speciálně vymezovat. Vzhledem k měřítku výkresů nejsou zobrazovány 
jednotlivé pěší průchody a veřejná prostranství užší než 6,5 m (vymezována jsou pouze ve 
zvláštně odůvodnitelných případech, pokud jsou potřebné pro zajištění průchodnosti 
územím). Obecnými podmínkami využití území je zároveň připuštěna i existence stávajícího 
hřiště (viz kapitola 6.2. závazné textové části). Územní plán dle metodiky zpracovatele 
vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití nad 0,5 ha. Takto zvolená velikost ploch RZV 
vychází z principu koncepce a měřítka výkresů, kde kresba nemůže zachycovat nepřiměřený 
detail. Pokud tvoří plochu podměrečnou, tj menší než 0,5 ha, jsou zpravidla agregovány do 
jiných ploch RZV s jiným využitím. Vymezením plochy S v místě se sportovním vybavením 
při ulici Dolní Louky by vznikla plocha podměrečná. Námitce se tedy nevyhovuje. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vymezení koridoru nebo územní rezervy přeložky silnice 
III/3846 pro obchvat Bystrc-Zámostí a Kníniček vedený za Mniší horou podle projektu Ing. 
Kalčíka (11/2018). 
Z pozice dotčených orgánů sledujících koncepci rozvoje silnic II. a III. třídy a místních 
komunikací nebyl požadavek uplatněn. Tento záměr nebyl součástí Návrhu pro opakované 
veřejné projednání a z tohoto důvodu nelze požadavku vyhovět. 
Toto řešení bude možné případně zapracovat do územního plánu formou změny. 
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Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vymezení plnohodnotné plochy parkoviště pro ZOO u ulice 
Palcary jako v současném územním plánu. 
Podmínky využití území jsou v nastaveny odlišným způsobem oproti současnému územnímu 
plánu a z tohoto důvodu nelze požadavek zohlednit. 
V předmětném území je vymezena zastavitelná plocha změn a stabilizovaná plocha 
veřejných prostranství, které umožňují umístění parkoviště v souladu se zpracovaným 
záměrem a dokumentace pro územní rozhodnutí v rámci rekonstrukce ulice Palcary. 
Umístění parkovacích stání nebo objektů je možné v souvislosti s obecnými podmínkami 
uvedenými v kapitolách 6.1 až 6.5 Výroku ve všech plochách s rozdílným způsobem využití 
v rámci souvisejícího, podmiňujícího a doplňujícího využití území. Pro možnost umístění 
parkovacích objektů nebo parkovacích stání není potřeba funkční plochu samostatně 
vymezovat nebo rozšiřovat, ale obecně je jejich umístění přípustné.  
 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zásady územního vymezily koncepci protipovodňové ochrany na základě podkladu, který byl 
pro tento účel předán JmK a již dříve statutárním městem Brnem zpracován a projednán. 
(Generel odvodnění města Brna - část Vodní toky, 2009). Přitom plochy pro protipovodňovou 
ochranu jsou v ZÚR zobrazeny schematicky ve výkresové části v měřítku 1 : 100 000. 
Generel odvodnění města Brna - část Vodní toky byl v roce 2015 zpřesněn Studií přírodě 
blízká protipovodňová opatření a revitalizace údolních niv hlavních brněnských toků - 
pořizovatel Povodí Moravy, s.p, zpracovatel Aquatis, 2015. Další zpřesňování bude 
předmětem dalších stupňů projektové přípravy. Úkolem územního plánu je zajistit územní 
podmínky pro  realizaci protipovodňové ochrany Co se týká zahrnutí přehradní hráze jako 
regulačního prvku – toto bylo rovněž prověřováno s vyhodnocením, že přehrada může tuto 
funkci plnit jen v omezené míře. Studie - analýza možností využití retenčního prostoru 
Brněnské přehrady prokázala, že ji nelze pro tento účel využít. Posouzení transformační 
funkce brněnské údolní nádrže bylo prováděno v rámci "Odborného posouzení možnosti 
zvýšení hráze brněnské údolní nádrže (VUT FAST – Ústav vodních staveb, 04/2004, doc. 
Ing.Jaromír Říha a kol.). Vodohospodářský účinek byl posuzován pro řadu variant 
spočívajících v kombinaci posílení spodních výpustí, trvalého snížení hladiny vody v nádrži, 
nadvýšení koruny hráze, různé manipulace s funkčním zařízením přehrady. Výsledky 
ukázaly, že bez posílení spodních výpustí a včasného povypuštění vody nelze brněnskou 
nádrží efektivně transformovat povodně přesahující Q50. Povypuštění nádrže a "rozumné" 
nadvýšení hráze by však ztratilo svůj účinek při příchodu povodně vyšší N-letosti. V tom 
případě by se nadvýšení hráze stalo zdrojem nebezpečí pro území pod hrází. 
 Pokud se týká ochrany fauny – zvláštˇ chráněných druhů – bude v územním řízení 
postupováno v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. v platném znění.  
 
 

Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno vymezení nového vstupu do areálu ZOO v oblasti 
rozvojových ploch ZOO, nikoliv v oblasti Dolní louky.  
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Územní plán primárně řeší koncepci rozvoje území, včetně základní možnosti připojení 
návrhových ploch.  
Konkrétní poloha a řešení vstupu do areálu je nad rámec podrobnosti řešení územního 
plánu. Předpokládané rozvojové plochy ZOO jsou připojeny na vymezený systém 
obslužných komunikací v území. Konkrétní řešení vstupu je předmětem řešení podrobnější 
projektové dokumentace. 
 
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.   
Využití ploch vodních a vodohospodářských - v závazné části je mj. uvedeno jako přípustné 
využití pro hromadnou rekreaci. Přitom nesmí být narušen hlavní účel využití, což je využití 
pro vodohospodářské účely. Brněnská přehrada je podle Statutu města Brna rekreačním 
územím celoměstského významu. Účastníkem územního řízení je vždy obec, v tomto 
případě podle čl. 5h "Statutu" zastupuje město v územním řízení o umístění stavby primátor. 
V rámci územního řízení jsou posuzovány všechny vlivy plánované stavby, musí být 
vyřešeny připomínky a námitky všech účastníků řízení. Požadovaná regulace je nad 
podrobnost územního plánu, jelikož by při akceptaci požadavku podatele docházelo namísto 
regulace využití území k regulaci způsobu provozu, resp. typu provozované služby. 
 
 
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno celoplošné snížení závazné výškové hladiny zástavby na 
celém území MČ Brno-Kníničky na výškovou hladinu 1. 
V upraveném Návrhu (06/2021) bylo na základě vyhodnocených námitek a připomínek 
provedeno prověření výškových hladin na území celého města. Zpracovatel nového ÚP je 
garantem odbornosti a správnosti navrženého řešení. V plochách, kde nastavené hladiny 
neodpovídaly stavu v území (stabilizované plochy), provedl úpravy na základě zjištěného 
skutečného stavu. V návrhových plochách vycházel z charakteru navazujícího území, 
z účelu navrženého využití rozvojové lokality a přihlédl také k podrobnějším ÚPP, které 
možný rozvoj lokality prověřily ve větší podrobnosti. Z věcného hlediska je celoplošné 
snížení na výškovou hladinu -1 nedůvodné, v některých lokalitách by mohlo být hodnoceno 
jako diskriminační, s ohledem na již zrealizovanou zástavbu. V rozvojových lokalitách by 
znemožnilo v následných řízeních umístění záměrů veřejné vybavenosti, pro které je typická 
minimální výšková hladina 2-3 (typově např. domov pro seniory, základní škola, Paracentrum 
atd.). S ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze požadavku vyhovět. 
 

 
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je konstatováno, že je ignorována směrnice pro tunely TEN-T. 
V této věci je nutno uvést, že územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území a jeho 
předmětem není přesné vymezení podpovrchových úseků nebo konkrétní realizace 
komunikací. 
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Vyznačení „podpovrchových úseků“ je schematické a v rámci obecných podmínek v kap. 4.1. 
(na str. 27) není vyloučena jejich úprava (prodloužení) nebo doplnění nových úseků 
v souladu s prověřeným technickým řešením v rámci podrobnějších stupňů projektové 
dokumentace.  
Předmětem směrnice 2004/54/ES je zajištění minimální úrovně bezpečnosti uživatelů 
komunikací v tunelech sítě TEN-T prostřednictvím předcházení vzniku krizových událostí, 
které mohou ohrozit lidský život, životní prostředí a zařízení tunelu, a zajištění ochrany 
v případě nehod. 
Oblastí působnosti se jedná o všechny tunely transevropské silniční sítě o délce větší než 
500 metrů, ať již jsou v provozu, ve výstavbě nebo ve fázi projektu. 
V rámci územního plánu se nejedná o „projekt“, ale o „územní vyznačení předpokládaného 
záměru“.  
Touto směrnicí nejsou pro oblast územního plánování stanoveny požadavky na řešení 
územně plánovací dokumentace. Její zohlednění je možné až ve fázi projektování. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením plochy C/k3 v ulici Pod nemocnicí 
v rozvojové lokalitě Be-4 u křižovatky Osová – Jihlavská a je požadováno vymezení jako 
plochy pro hromadné garáže.  
Obecně je vysloven nesouhlas s výškovou úrovní zástavby umožňující výšku 6-16 m 
s dominantami do 25 m. 
V tomto případě se jedná o smíšené využití území provozoven a staveb tří objektů 
parkovacích garáží, kde jednotlivé objekty mají zastavěnou plochu cca 775 m2.  
Vzhledem k měřítku zpracování již nový územní plán nevymezuje podrobnější účel využití 
funkčními typy jako současný územní plán, ale umožňuje řešení dopravy v klidu ve všech 
plochách. Pro území je vhodné vymezit cílové využití plochou umožňující koexistenci 
stávajícího využití a případným záměrem přestavby lokality. S ohledem na úpravu řešení 
rozvojové lokality je žádoucí objekty stávajících garáží agregovat do plochy C/k3. 
Navržená výšková úroveň 3 odpovídá možnosti území podél významné komunikace 
charakteru městské třídy a přestavbovému území, které může naopak vytvořit bariéru vůči 
stávající zástavbě jižně ulice Pod nemocnicí. 
Lokální dominanty jsou umožněny v urbanistické situaci, kde je vyšší zástavba vůči 
veřejnému prostoru obvyklá, v tomto konkrétním případě např. na nároží ulic, tedy nikoliv 
kdekoliv v rámci předmětné plochy. 
Jedná o nabídku možnosti intenzifikace území, ovšem pouze za předpokladu shody 
vlastníků stávajících objektů. Žádný konkrétní záměr pro předmětné území není v současné 
době zpracován. 
Pokud nedojde ke shodě, bude území využíváno stávajícím způsobem a ve stejné intenzitě, 
tedy bez změny oproti stávajícímu stavu. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky zohlednit. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením plochy C/k3 v ulici Pod nemocnicí 
v rozvojové lokalitě Be-4 u křižovatky Osová – Jihlavská a je požadováno vymezení jako 
plochy pro hromadné garáže.  
Obecně je vysloven nesouhlas s výškovou úrovní zástavby umožňující výšku 6-16 m 
s dominantami do 25 m. 
V tomto případě se jedná o smíšené využití území provozoven a staveb tří objektů 
parkovacích garáží, kde jednotlivé objekty mají zastavěnou plochu cca 775 m2.  
Vzhledem k měřítku zpracování již nový územní plán nevymezuje podrobnější účel využití 
funkčními typy jako současný územní plán, ale umožňuje řešení dopravy v klidu ve všech 
plochách. Pro území je vhodné vymezit cílové využití plochou umožňující koexistenci 
stávajícího využití a případným záměrem přestavby lokality. S ohledem na úpravu řešení 
rozvojové lokality je žádoucí objekty stávajících garáží agregovat do plochy C/k3. 
Navržená výšková úroveň 3 odpovídá možnosti území podél významné komunikace 
charakteru městské třídy a přestavbovému území, které může naopak vytvořit bariéru vůči 
stávající zástavbě jižně ulice Pod nemocnicí. 
Lokální dominanty jsou umožněny v urbanistické situaci, kde je vyšší zástavba vůči 
veřejnému prostoru obvyklá, v tomto konkrétním případě např. na nároží ulic, tedy nikoliv 
kdekoliv v rámci předmětné plochy. 
Jedná o nabídku možnosti intenzifikace území, ovšem pouze za předpokladu shody 
vlastníků stávajících objektů. Žádný konkrétní záměr pro předmětné území není v současné 
době zpracován. 
Pokud nedojde ke shodě, bude území využíváno stávajícím způsobem a ve stejné intenzitě, 
tedy bez změny oproti stávajícímu stavu. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky zohlednit. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadováno stanovení závazného zastoupení zeleně – min. 30 % disponibilní 
plochy pozemků - pro průmyslové plochy podél ulice Průmyslové, rozvojové lokality: Tu-5, 
BI-10, Sla-3. 
V uvedených rozvojových lokalitách se nachází produkční plochy lehké výroby E, výroby a 
skladování P a plochy dopravní infrastruktury D. Požadavek na procentuální zastoupení 
zeleně v návrhových plochách P, E a D není v Závazné textové části stanoven, a to z 
důvodu specifičnosti těchto ploch. Určen je požadavek na provedení adaptačních opatření 
(zeleň na konstrukci nebo střeše, akumulace a využívání srážkových vod). Požadavky na 
sídelní zeleň jsou uvedeny konkrétně v kartách jednotlivých rozvojových lokalit (viz Příloha č. 
1 závazné textové části), které stanovují procentuální zastoupení areálové a izolační zeleně, 
předepisují uliční stromořadí, příp. zachování biotopů atp. 
Na základě výše uvedeného je námitce částečně vyhověno. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadováno vymezení ploch městské zeleně podél komunikace v ulici 
Průmyslové v souladu s ÚPmB. V souvislosti se změnou měřítka hlavního výkresu (z 1:5 000 
na 1:10 000) bylo nutné některé úzké liniové prvky nebo plochy menší než 2.000 m2 přiřadit 
do ploch s rozdílným způsobem využití z důvodu zobrazitelnosti vyznačených jevů ve 
výkrese. Z tohoto důvodu byly tyto úzké pruhy podél komunikací přiřazeny k ploše dopravní 
infrastruktury D, ve kterých je přípustné umístění veřejných prostranství, jejichž součástí jsou 
mimo jiné i stromořadí a zeleň. Umístění zeleně je možné v souvislosti s obecnými 
podmínkami uvedenými v kapitolách 6.1 až 6.5 závazné textové části ve všech plochách 
s rozdílným způsobem využití v rámci souvisejícího, podmiňujícího a doplňujícího využití 
území. Není tedy ani nezbytné je vymezovat graficky a námitce se nevyhovuje. 
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadováno stanovení podmínky výsadby stromů a keřů v plochách podél ulice 
Průmyslové, v rozvojových lokalitách: Tu-5, BI-10, Sla-3. 
Areálová a izolační zeleň se podílí na snižování negativních vlivů vyplývajících z hlavní 
funkce návrhových ploch, zejména prašnosti a rizika vzniku tepelného ostrova. Plochy 
zeleně se také podílejí na celkové kultivaci prostoru a zajišťují kvalitní pracovní prostředí. V 
Závazné textové části je v kapitole 6.3.3 pro plochy výroby a skladování P a lehké výroby E 
stanoven požadavek na provedení adaptačních opatření – využití extenzivní zeleně na 
konstrukci nebo střeše, akumulace a využívání srážkových vod. Požadavky na sídelní zeleň 
jsou také uvedeny konkrétně v kartách jednotlivých rozvojových lokalit (viz Příloha č. 1 
závazné textové části), které stanovují procentuální zastoupení areálové a izolační zeleně, 
předepisují uliční stromořadí, příp. zachování biotopů atp. 
Na základě výše uvedeného je námitce vyhověno. 
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Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Problematika řešení procentuálního podílu zastoupení zeleně v novém ÚPmB byla v návrhu 
pro opakované veřejné projednání upravena. Tato povinnost je požadována u ploch bydlení, 
v plochách smíšených obytných, v plochách rekreace a v plochách zahrádek. Nově 
v upraveném návrhu potom také pro plochy komerční vybavenosti-W. V případě ploch 
výroby a skladování (P), lehké výroby (E) byl tento požadavek doplněn do konkrétních karet 
rozvojových lokalit. Dle názoru pořizovatele je tato úprava dostatečná a její plošné vymezení 
ve všech návrhových plochách není realizovatelné. V rozvojových lokalitách se nachází např. 
i návrhové plochy městské a krajinné zeleně, plochy veřejných prostranství, 
vodohospodářské a podobně. Tento požadavek tedy plošně řešit nelze.  
 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno stanovení podmínky přímého napojení ulice Průmyslové a 
Tuřanka na mimoúrovňovou křižovatku na dálnici D1 a přiřadit ji ke všem návrhovým 
plochám podél ulic Průmyslové, Tuřanka a letiště. 
V rámci návrhu jsou vytvořeny územní podmínky pro umístění křižovatky připojující v oblasti 
křížení s ulicí Tuřanka území na dálnici D1. Je nad rámec podrobnosti měřítka zpracování 
územního plánu stanovit podmínku přímého připojení jednotlivých ploch s rozdílným 
způsobem využití na mimoúrovňovou křižovatku dálnice D1. 
Pokud je pro konkrétní rozvojovou lokalitu podmínka dopravní infrastruktury nezbytná, tak je 
stanovena v příslušné kartě rozvojové lokality (BI-10, Sla-3,Tu-5). 
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.  
Z tohoto důvodu nelze požadavek zohlednit. 
 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podrobné požadavky na podmínky zajišťující existenci stávajících a vznik nových stromořadí 
jsou součástí oborových norem a standardů městských standardů, stavebních předpisů a 
územně plánovacích podkladů. Skladebné prvky stromořadí nelze na úrovni územního plánu 
regulovat. Dalším problémem jsou sítě technické a dopravní infrastruktury a prostorové 
možnosti v území. Stromořadí lze na úrovni územního plánu jen velmi problematicky 
předurčit, bez znalosti těchto technických parametrů (někdy je téměř nemožné i obnovit 
stávající stromořadí po provedeném kácení, z důvodu četných omezení v území i dalších 
právních předpisů a norem). Proto byly stanoveny požadavky pouze v rozsahu kapitoly 4.4. 
závazné textové části a námitce je tedy tímto částečně vyhověno. 
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Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadováno zachování ploch zeleně v severní i jižně navazující části území 
Černovické terasy mezi ulicemi Černovická, Průmyslová, D1 a Vinohradská; a dále 
nerozšiřování komerční a průmyslové zástavby. 
Již v lednu 2017 vedení města Brna přijalo usnesení, že nadále budou v lokalitě Černovické 
terasy, ul. Průmyslová sledovány záměry vyplývající z ÚS „Průmyslová“ – varianty 2, která 
prověřila návrh rozvoje výroby, vědy a výzkumu současně se záměrem návrhu tzv. 
ekologického parku dle ÚS „Černovická terasa – ekologický park – varianty C“. V návaznosti 
na toto rozhodnutí byl zpracován i Návrh ÚP na základě podnětu určeného zastupitele RNDr.  
Filipa Chvátala, PhD. v návaznosti na doporučení Rady města Brna (RMB), které přijala na 
schůzi č. R8/127 v lednu 2021. Pro oblast Černovické terasy bylo doporučeno upravit návrh 
funkčního uspořádání ploch v severní části oblasti Černovické terasy na základě zjištěných 
aktuálních informací o stavu území ve vztahu k dobývacím prostorům, které toto využití na 
dlouhou dobu limitují, ve prospěch využití pro zeleň a komerční vybavenost. 
Na základě výše uvedeného byl Návrh ÚP upraven a do 2. veřejného projednání předložen v 
upravené podobě věcného řešení. 
Při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 uplatnil určený zastupitel RNDr. Filip 
Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v procesu vyhodnocování 
výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 na základě 
doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-
Slatina - rozšíření plochy krajinné zeleně K na úkor plochy pro komerční vybavenost W. Toto 
rozšíření nekoliduje s Územní studií „Průmyslová“, variantou 2, která byla podkladem pro 
úpravu návrhu ÚPmB pro veřejné projednání 06/2020. Na základě výsledků projednání byly 
místní zájmy městské části Brno-Slatina zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované 
projednání bude upraven.  
Touto úpravou je tak reagováno i na požadavky namítajících. 
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