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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno v rámci návrhu ÚPmB převést všechny rozvojové plochy Dolních 
Heršpic a Přízřenic na plochy nestavební (orná půda a územní rezervy), toto celé území 
nejdříve řešit podrobnými územními studiemi, poté podle studií, po všeobecné diskuzi, 
vymezit rozvojové plochy v tomto území do nového ÚPmB. 
Územní plán obce je základním strategickým dokumentem, který definuje zejména hlavní 
principy dalšího rozvoje území obce, navrhuje koncepci městské infrastruktury a poté 
stanovuje základní podmínky pro využití území. V platném ÚPmB i v Konceptu je území 
Přízřenic, Dolních a Horních Heršpic dlouhodobě sledováno a vymezeno pro rozvoj nových 
městských čtvrtí, je to (vedle dalších lokalit) hlavní rozvojový záměr v dlouhodobé strategii 
rozvoje města. Pro rozvojové území Brno – jih proto byly zpracovány koncepční územní 
studie (Atelier ERA, 2009 a na základě oponentního posudku dopracovalo studii pro změnu 
územního plánu UAD STUDIO, s.r.o. 2011). ÚS „Rozvojové území Brno-jih – dopracování“ 
byla v roce 2011 schválena jako podklad pro změnu ÚPmB a podle této koncepce je 
zpracován také Návrh ÚPmB, v upravené podobě podle současné strategie rozvoje města a 
na základě připomínek uplatněných k Návrhu (06/2020). V textu Výroku v kap. 12 jsou na 
území Přízřenic a Dolních Heršpic vymezeny územní studie US-25 a ÚS-35, které prověří a 
navrhnou funkční řešení území ve větší podrobnosti a v zadání zohlední také názor místních 
samospráv, zástupců veřejnosti a odborníků. Zpracování územních studií je 
neopominutelnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území a současně v kap. 14.1 
Výroku jsou stanoveny strategické investice města do technické infrastruktury, které 
podmiňují rozvoj tohoto území (zejména systém PPO, dopravní infrastruktura DH/1, DH/2, 
Pr/1, Pr/2). Požadavek na podrobné prověření využití území formou ÚS je v Návrhu ÚPmB 
závazně zakotven a tímto i splněn požadavek této námitky. Pro další plánování infrastruktury 
města je však nezbytné vymezit v územním plánu předpokládaný územní rozvoj a tuto 
koncepci rozhodnutím samosprávy (v ZMB) schválit. Bez tohoto kroku by nebylo možné 
zdůvodnit prostředky vynaložené z veřejných rozpočtů na další stupně přípravy strategických 
investic a na zpracování navazujících ÚPP – tj, územních studií pro podrobné řešení 
strategických rozvojových území. Z výše uvedených důvodů nelze požadavek na převedení 
rozvojových ploch na plochy nestavební zohlednit, proto nebude formulován pokyn k úpravě 
Návrhu. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno snížení výškové úrovně „3“ na úroveň „2“ v návaznosti na stávající 
zástavbu RD. 
Věcně shodnou připomínku uplatnila také samospráva MČ Brno-jih. Městské části jsou dle 
Statutu města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém 
režimu prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím. 
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil 
v procesu vyhodnocování výsledků opakovaného veřejného projednání na základě 
doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-jih 
s důrazem na posílení ploch zeleně v navrhované zástavbě a snížení výškových úrovní 
zástavby v územích, která navazují na stabilizovanou zástavbu. Na základě výsledků 
projednání byly místní zájmy městské části Brno-jih zohledněny pokynem k úpravě 
výškových hladin v grafické části Návrhu za účelem vytvoření plynulého přechodu mezi již 
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existující zástavbou a novou urbanistickou strukturou. Zpracovatel na základě vlastního 
odborného posouzení navrhne snížení výškové úrovně „3“ na úroveň „2“ v plochách, které 
navazují na stabilizovanou zástavbu Tímto jsou požadavky z námitky přiměřeně zohledněny 
a nebude formulován další pokyn k úpravě Návrhu. 
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno snížení výškové úrovně „3“ v lokalitě Pr-6 podél Moravanské na  
funkční typ B/r2. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB stanovil výškové úrovně zástavby v lokalitě na základě vlastní 
odborné erudice s ohledem na význam budoucí městské třídy HH/31 a dostupné ÚPP. 
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil 
v procesu vyhodnocování výsledků opakovaného veřejného projednání na základě 
doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-jih 
s důrazem na posílení ploch zeleně v navrhované zástavbě a snížení výškových úrovní 
zástavby v územích, která navazují na stabilizovanou zástavbu. Na základě výsledků 
projednání byly místní zájmy městské části Brno-jih zohledněny pokynem k úpravě 
výškových hladin v grafické části Návrhu za účelem vytvoření plynulého přechodu mezi již 
existující zástavbou a novou urbanistickou strukturou. Zpracovatel na základě vlastního 
odborného posouzení navrhne snížení výškové úrovně „3“ na úroveň „2“ v plochách, které 
navazují na stabilizovanou zástavbu Tímto jsou požadavky z námitky přiměřeně zohledněny 
a nebude formulován další pokyn k úpravě Návrhu. 
 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno v textu karet lokalit zakotvit podmínku maximálního navýšení výšky 
zástavby o 1 podlaží oproti sousedící stávající zástavbě. 
Požadavek svojí podrobností přesahuje koncepční charakter ÚP a proto jej není možné 
zohlednit. Přiměřenost počtu podlaží je nutné posuzovat v navazujících řízeních podle 
konkrétního řešení záměru na změnu při zohlednění specifik přiléhajícího území. Návrh 
ÚPmB stanoví rovněž obecné podmínky, které musí být při vyhodnocení přípustnosti 
konkrétního záměru posouzeny. Z uvedených pravidel je třeba zdůraznit zejména obecnou 
nepřípustnost záměrů na změnu v území, které by jinak byly v území přípustné, „pokud 
počtem staveb, kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou, typem nebo účelem 
odporují charakteru území“. Uvedené ustanovení bylo vloženo do regulativní části územního 
plánu jako institut jakési „záchranné brzdy“. 
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil 
v procesu vyhodnocování výsledků opakovaného veřejného projednání na základě 
doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-jih 
s důrazem na posílení ploch zeleně v navrhované zástavbě a snížení výškových úrovní 
zástavby v územích, která navazují na stabilizovanou zástavbu. Na základě výsledků 
projednání byly místní zájmy městské části Brno-jih zohledněny pokynem ke snížení 
výškových hladin v grafické části Návrhu za účelem vytvoření plynulého přechodu mezi již 
existující zástavbou a novou urbanistickou strukturou. Tímto jsou požadavky z námitky na 
plynulý přechod výškových úrovní zástavby zohledněny a nebude formulován další pokyn 
k úpravě Návrhu. 
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Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno do návrhu ÚPmB v textu Výroku zakotvit pro ÚS možnost odchýlit 
se od funkčního a prostorového řešení vymezeného v ÚP. Tento požadavek do textu Výroku 
je z pohledu pořizovatele nadbytečný. Návrh ÚPmB zohlednil předchozí koncepci navrženou 
v Konceptu i následné podrobnější ÚPP pořízené pro území Přízřenic a Dolních Heršpic, ale 
současně zapracoval (na základě pokynů pořizovatele a připomínek dotčených orgánů) 
aktuální požadavky na koncepci městské infrastruktury a současnou strategii a doporučení 
samosprávy v oblasti prostorového rozvoje města. Nelze tedy souhlasit s tvrzením, že 
připomínkovaný Návrh ÚPmB zobrazuje zastaralou koncepci z roku 2011.  
V textu Výroku v kap. 12 jsou na území Přízřenic a Dolních Heršpic vymezeny územní studie 
US-25 a ÚS-35, které navrhnou komplexní řešení území ve větší podrobnosti. Při zahájení 
procesu pořizování ÚS bude pro tyto studie zformulováno podrobné zadání, které zohlední 
také názor místních samospráv, zástupců veřejnosti a odborníků. Současně je potřeba 
zajistit kontinuitu procesu přípravy městské infrastruktury a koordinovat vazby na širší území 
podle jednotné koncepce, proto platná právní úprava předpokládá pro územní studie 
definované v kap. 12 Výroku logickou návaznost na základní koncepci územního plánu. 
Pokud budou studie pořízeny pro účel rozhodování v území, musí být zpracovány v souladu 
se závaznými regulativy územního plánu. Z výše uvedených důvodů nelze požadavek na 
možnost zcela odlišného řešení ÚS v textu Výroku zohlednit. 
 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Požadavek věcně směruje na vymezení účasti veřejnosti v textu Výroku při formulaci zadání 
a tvorbě ÚS podle kap. 12 Výroku.  
Pořizování ÚS závazně definovaných v ÚP se řídí platnými právními předpisy, k běžné praxi 
úřadu územního plánování v Brně patří komunikace se samosprávou městských částí 
během pořizování územních studií (tzn. konzultace zadání a účast zástupců MČ na 
vybraných výrobních výborech, prezentace výsledného díla pro MČ). Tato komunikace 
přesahuje obvyklou pořizovací praxi podle zákonné úpravy pro zpracování ÚS a vytváří také 
dostatečný prostor pro uplatnění názoru místní komunity. Z výše uvedených důvodů nebude 
formulován pokyn k úpravě Návrhu. 
 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno do řešeného území ÚS-35 zahrnout celou plochu lokality Pr-6. 
Z důvodu, že se jedná o část území se sceleným vlastnictvím pozemků lze koordinovat a 
řešit lokalitu jako jeden celek přímo dokumentací pro územní rozhodnutí. Podmiňovat 
rozhodování v území pořízením ÚS se na rozdíl od zbývající části území jeví jako 
nadbytečné a nehospodárné z pohledu čerpání veřejných prostředků na pořízení ÚS. Z výše 
uvedených důvodů nelze požadavek zohlednit. 
 
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
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Odůvodnění: 
Požadavek věcně směruje na předepsání „veřejné mezinárodní architektonicko-urbanistické 
soutěže“ ve spojitosti s  pořízením ÚS podle kap. 12 Výroku.  
V textové části Výroku v kap.12 je stanovena podmínka pořízení Územních studií ÚS-25, 
ÚS-32 a ÚS-35, které budou po jejich pořízení a schválení podkladem pro rozhodování v 
území. Tímto je naplněn požadavek na pořízení podrobných UPP pro rozvojové lokality na 
území Brno-jih. Podle platných právních předpisů není možné v textu ÚP předurčit proces 
pořízení územní studie formou veřejné mezinárodní architektonické soutěže, také s ohledem 
na hospodárné využívání veřejných finančních rozpočtů. V mimořádně exponovaných a 
významných územích a v odůvodněných případech však o takové soutěži může rozhodnout 
samospráva města, i z občanské iniciativy, konkrétní způsob pořízení ÚS bude tedy řešen ve 
chvíli zahájení pořizování jednotlivé studie. Z výše uvedených důvodů nelze požadavek 
zohlednit. 
 
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno umístění městské třídy v k.ú. Dolní Heršpice a Přízřenice ve 
větší vzdálenosti od stávající zástavby; omezení automobilové dopravy v tomto koridoru; 
prověření řešení bez městské třídy; v místě městské třídy umístit jen obslužnou komunikaci 
pro uzavření stávající zástavby; upravit výškovou úroveň zástavby. V případě nezapracování 
toto prověřit v rámci územní studie ÚS-25 a ÚS-35. 
Dalším odsunem západním směrem by vznikl obtížně urbanizovatelný pás mezi 
„obchvatovou“ komunikací a „odsunutou“ městskou třídou. Uvnitř území se bude jednat 
pouze o obslužné komunikace s případným vedením hromadné dopravy středem území, aby 
byla zajištěno plošné pokrytí hromadnou dopravou. Nízkopodlažní zástavba neodpovídá 
požadovaným podmiňujícím investicím, přechody mezi původní a novou zástavbou jsou 
řešeny odpovídající strukturou a výškovou úrovní zástavby. 
Požadavek na omezení průjezdnosti je nad podrobnost územního plánu a je předmětem 
úpravy organizace dopravy. 
Jiné řešení uspořádání území nebylo předmětem projednání. 
Rámec řešení územních studií ÚS-25 a ÚS-35 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro 
zpracování zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS pro rozhodování v území, není to 
vlastní zadání územní studie. Ani zadání však nemůže požadovat prověřit jiné řešení, které 
by bylo v rozporu s řešením územního plánu. Toto je možné řešit jiným typem podkladu 
např. pro změnu územního plánu. Takový typ prověření však není územním plánem 
předepsán. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky zohlednit. 
 
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Požadavek věcně směruje na změnu koncepce městské čtvrti v rozvojových lokalitách 
v území Brno-jih, je požadována kvalitní rezidenční čtvrť s dostatkem zeleně a ploch 
rekreace, s pracovními příležitostmi ve službách, lehkém průmyslu a nerušící výrobě. 
Jako územně plánovací podklad pro nový ÚP byla zpracovateli poskytnuta Územní studie 
rozvojové území Brno-jih, dopracování (UAD studio, 2011). Zpracovatel návrh dle této 
územní studie nepřevzal v celém obsahovém rozsahu a řešení upravil dle svého odborného 
názoru Koncepční řešení rozvoje je nastaveno pro městskou čtvrť s lokálními centry, 
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s dostupnou veřejnou vybaveností, obsluhovanou novou páteřní komunikací, nikoliv 
výhradně pro nízkopodlažní rodinnou zástavbu. V kontaktu s železniční tratí jsou vymezeny 
plochy pracovních příležitostí určené pro produkční funkce (výroba a skladování, lehká 
výroby), které mají samostatně řešenu dopravní obsluhu komunikací DH/1, napojenou po 
komunikaci Pr/2 přímo na rychlostní komunikaci v ulici Vídeňská. Plochy průmyslu jsou v 
těchto místech při trati vymezeny již v platném ÚPmB, nejde proto o zcela nové řešení 
využití území oproti dnes platnému stavu.  
MČ Brno-jih, jako představitel místní samosprávy uplatnila k řešení v Návrhu ÚPmB dílčí 
připomínky a požadavky, řešení rozvojového území jako celek neodmítla. Výsledkem byla 
mimo jiné dohoda s pořizovatelem na nahrazení jedné velké ÚS-25 dílčími územními 
studiemi, které tak mohou ve své podrobnosti lépe cílit na řešení menších celků v rozvojové 
lokalitě.  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil 
v procesu vyhodnocování výsledků opakovaného veřejného projednání na základě 
doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-jih 
s důrazem na posílení ploch zeleně v navrhované zástavbě a snížení výškových úrovní 
zástavby v územích, která navazují na stabilizovanou zástavbu. Na základě výsledků 
projednání byly místní zájmy městské části Brno-jih zohledněny pokynem na doplnění výše 
uvedených principů do podmínek pro pořízení ÚS-35, do karet lokalit v území řešeném studií 
a k úpravě výškových hladin v grafické části Návrhu za účelem vytvoření plynulého přechodu 
mezi již existující zástavbou a novou urbanistickou strukturou. Tímto jsou požadavky 
z námitky přiměřeně zohledněny a doplněné podmínky pro územní studie ÚS-25 a ÚS-35, 
zpřesněné v kartách lokalit, umožní navrhnout v rámci řešeného území plnohodnotnou 
městskou rezidenční čtvrť s dostupnými pracovními příležitostmi a dostatkem ploch pro 
rekreaci a městskou zeleň. 
 
 
 
Námitka č.11 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s umístěním ploch výroby a skladování P v rozvojové lokalitě Pr-2; v 
případě ponechání ploch výroby požaduje, aby se jednalo výhradně o plochy nerušící výroby 
E; u těchto ploch dále zakotvení požadavku na nerušící provozy, které mohou nekonfliktně 
sousedit s obytnými a smíšenými plochami. 
Územní plán v rámci kontinuity městského plánování podporuje výstavbu v dlouhodobě 
sledovaných lokalitách jako jsou Bosonohy, Přízřenice a Dolní a Horní Heršpice. Tato území 
na „zelené louce“ jsou „uvnitř“ zastavěného území města a jsou koncipována jako nové čtvrti 
- jejich způsob využití není plánován jako monofunkční (pouze rezidenční), zahrnuje ve 
vyvážené skladbě bydlení, občanské vybavení, sport i výrobu.  
Pro lokalitu Rozvojové území Brno - jih byla v minulosti zpracována územní studie (ÚS) ve 
dvou variantách, která danou lokalitu podrobně a komplexně analyzovala (Atelier ERA, 
2009). Územní studie byla dále na základě odborného oponentního posudku a na základě 
dialogu s odbornou veřejností a obyvateli dopracována v r. 2011 (UAD STUDIO, s.r.o.). V 
září 2011 byla ÚS „Rozvojové území Brno – jih – dopracování“ schválena jako podklad ke 
změně ÚPmB. V návaznosti na toto rozhodnutí byl zpracován i Návrh ÚP.  
Optimální cílové využití rozvojové lokality Pr-2 U Tratě vychází z toho, že se jedná o území 
zatížené zejména hlukem z významných dopravních tras nadmístního významu (E461, D1, 
železniční trať č. 250). Navržené uspořádání ploch, od ploch pro průmysl a skladování, ploch 
lehké výroby po plochy smíšené obytné, vytváří přechod k navrhovanému rozvoji obytného 
území navazujícího na dnešní zástavbu převážně vesnického charakteru. Následné 
umísťování jednotlivých staveb v plochách pro průmysl a skladování určených pro 
velkokapacitní skladování či výrobu generující vysoké nároky na nákladovou dopravu je 
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podmíněno realizací dopravní a technické infrastruktury a protipovodňovou ochranou. 
Lokalizace těchto ploch také váže na dobrou dopravní dostupnost silniční i železniční 
dopravou a současně do území přináší možnost pracovních příležitostí pro občany městské 
části. 
Uvedené plochy výroby a skladování nejsou v majetku města Brna, ale z většinové části 
v majetku fyzických nebo právnických osob. Tyto plochy jsou již ve stávajícím platném 
ÚPmB vymezeny jako návrhové plochy pracovních aktivit – PP. Také ve všech variantách 
Konceptu ÚPmB byly plochy této lokality navrženy pro funkci P – plochy výroby a skladování. 
Změnu funkčního využití pozemků lze připustit pouze v odůvodněných případech 
opodstatněných veřejným zájmem, kdy potřeba regulace převažuje nad zájmem zachování 
stávajícího stavu území. 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.  
Požadavku na nerušící provozy je v předmětných rozvojových lokalitách vyhověno tak, že na 
plochy C – smíšené obytné, příp. V – veřejné vybavenosti vždy navazují pouze plochy lehké 
výroby E, které ve své specifikaci způsobu využití (viz kap. 6.3.3. Závazné textové části ÚP) 
mají stanoveno „…které nemají nepřiměřený negativní vliv na okolní plochy“, tzn. že 
požadavku námitky je vyhověno již samotným funkčním určením ploch a jejich podmínkami 
využití. Kapitola Pojmy Závazné textové části dále uvádí, že nerušící výrobou a službami je 
myšlena „výroba a služby, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením a 
předpokládaným dopravním zatížením nenarušuje svými účinky a vlivy provoz a užívání 
staveb a zařízení ve svém okolí nad přípustnou míru“. 
Na základě výše uvedeného není možné námitce vyhovět. 
 
 
Námitka č.12 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadováno stanovení podmínky pro jakoukoliv výstavbu v rozvojových 
plochách realizací páteřních komunikací a technické infrastruktury. 
V rámci územního plánu jsou v kap. 14.1 Výroku stanoveny podmiňující strategické 
investice, které jsou nezbytné pro realizaci výstavby v rozvojových lokalitách. Na území 
Brno-jih jde zejména o dopravní infrastrukturu  DH/1, DH/2, Pr/1, PR/2, HH/31 a opatření 
PPO.  
Námitce je vyhověno jiným způsobem v rámci seznamu strategických investic v kap. 14.1 
Výroku, tímto je naplněn požadavek definování podmiňujících investic. 
 
 
Námitka č.13 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Požadavek věcně směruje ke stanovení podrobné etapizace rozvoje území včetně časové 
osy. 
Návrh nového ÚPmB pořadí změn (etapizaci) ve smyslu § 19 odst. 1 písm f) stavebního 
zákona a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v grafické ani v textové části nestanovuje. Za 
účelem efektivního rozvoje území obce ÚPmB vyhodnotil a určil 9 strategických oblastí, 
uvedených v odůvodnění v kap. 5.16 . Do rozvojové oblasti č. 7 náleží i rozvojové lokality  
Přízřenic. Strategické oblasti tak do jisté míry nahrazují etapizaci, nebo také pořadí změn v 
území. V rozsahu celého územního plánu je většina nadřazené dopravní a technické 
infrastruktury včetně protipovodňových opatření velmi časově a ekonomicky náročná. Z 
tohoto důvodu není možné stanovit běžnou etapizaci. Územní plán proto prostřednictvím 
strategických rozvojových oblastí stanovuje priority pro rozvoj města nepřímo, přičemž nabízí 
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ekonomický model nákladnosti strategických investic v podrobnostech uvedených v textové 
části odůvodnění v kap. 15.3. a kap.17. Ve výroku v kap. 14.1 je pak uveden seznam 
strategických investic, které jsou pro rozvoj lokalit podmiňující. Požadavek na stanovení 
podrobné etapizace pro konkrétní území v rámci územní studie lze uplatnit v procesu 
formulace zadání při zahájení pořizování ÚS. Z výše uvedených důvodů nelze požadavek 
zohlednit. 
 
 
Námitka č.14 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadováno stanovení podmínky pro jakoukoliv výstavbu v rozvojových 
plochách Přízřenic přednostním využitím ploch přestavby v širším centru (např. ŽUB a Jižní 
centrum, čtvrti Trnitá a Nová Zbrojovka). 
Požadavek na efektivní využití přestavbových ploch v zastavěném území města je obsažen 
v základních principech urbanistické koncepce v kap. 3.1 Výroku a vysvětlen v kap. 5.3 
Odůvodnění. Za účelem efektivního rozvoje území Návrh ÚPmB vyhodnotil a určil 9 
strategických oblastí, uvedených v odůvodnění v kap. 5.16 . Mezi první 4 prioritní lokality 
jsou zařazeny jižní čtvrť Trnitá, rozvojová oblast Špitálka a brownfield Nová Zbrojovka, tímto 
je naplněn také požadavek námitky. Ve výroku v kap. 14.1 je pak uveden seznam 
strategických investic, které jsou pro rozvoj lokalit podmiňující. Podmíněnost rozvojových 
strategických oblastí investicemi je popsána v kap.17. Odůvodnění. V rámci územního plánu 
jsou nastaveny základní principy možného výhledového rozvoje a vytvářeny územní 
podmínky pro rozvoj území. To, které území bude přednostně rozvíjeno je otázkou 
rozhodnutí samosprávy města o soustředěném investování a rozvíjení jednotlivých lokalit.  
V koncepci nového ÚPmB je požadavek prioritního rozvoje v širším centru zakotven ve výše 
popsaných kapitolách textových částí a tímto je požadavek námitky naplněn. 
 
 
Námitka č.15 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Je požadováno zakotvit do ÚP podmínku na zlepšení životního prostředí před jakoukoliv 
výstavbou v rozvojových plochách.  
Ze závěrů SEA vyhodnocení vyplynulo, že Návrh ÚPmB jako celek nevyvolá při respektování 
zákonných požadavků, požadavků k minimalizaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 
obsažených v SEA vyhodnocení a požadavků uvedených ve vyjádření příslušného úřadu, tj. 
OŽP KÚ JMK závažné střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví. Pro 
rozvojové plochy DH-1, DH-5, DH-6, DH-7, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5, Pr-6 je pro navazující 
řízení při zastavování ploch z hlediska ovzduší a klimatu doporučováno maximalizovat podíl 
vzrostlé zeleně v rámci průmyslových areálů a realizovat prvky modrozelené infrastruktury za 
účelem snížení působení tepelného ostrova města; plochy komerční vybavenosti a plochy 
výroby oddělit od sousedících ploch bydlení pásem vzrostlé zeleně. Z hlediska hluku je 
doporučováno zejména při zastavování ploch průmyslu a komerční vybavenosti a při 
vkládání dopravních staveb do území zajistit dodržení hlukových limitů vůči nejbližším 
hlukově chráněným prostorům resp. plochám určeným pro bydlení. Z hlediska vlivů na 
veřejné zdraví je doporučováno v další fázi projektové přípravy konkrétních staveb v rámci 
výrobních ploch vypracovat na základě konkrétních aktuálních informací o projektu a 
podmínkách v území hlukovou studii dle případného požadavku KHS, a to se zohledněním 
možných kumulativních resp. synergických vlivů; před umisťováním záměrů do konkrétních 
ploch, zejména výrobních, obchodních a logistických funkcí, zajistit napojení na dopravní 
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infrastrukturu vyššího řádu tak, aby nedocházelo k zatížení obytných zón tranzitní a nákladní 
dopravou, a to včetně fáze výstavby.  
Doporučená opatření se týkají navazujících řízeních při zastavování vymezených ploch a 
koridorů konkrétními záměry. Vzhledem k jejich charakteru je není možné zapracovat přímo 
do územního plánu, neboť dle ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona, územní plán ani 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým 
obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. Proto doporučená opatření, která 
se svým charakterem týkají následných povolovacích řízení při zastavování vymezených 
ploch a koridorů, není možné zapracovat přímo do výrokové části územního plánu, mohou 
být však uplatněny jednotlivými stavebními úřady ve fázi územního řízení. Doporučení jsou 
součástí kap.8.2 Odůvodnění. 
Na základě výše uvedeného je zřejmé, že námitce je v návrhu nového ÚPmB částečně 
vyhověno. 
 
 
 
Námitka č.16 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka se netýká věcného řešení Návrhu ÚPmB. Pořizovatel není v rámci procesu 
pořizování ÚP kompetentní vyhodnocovat veřejné sliby primátora Romana Onderky z roku 
2010. Námitka neobsahuje konkrétní podnět k opakovaně projednávanému Návrhu ÚPmB 
(06/2021), z výše uvedených důvodů nelze požadavek zohlednit. 
 
 
Námitka č.17 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil 
v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno-jih a to doplnit do podmínek pořízení územní studie ÚS-35 
požadavek navrhnout dostatečné zastoupení městské zeleně a její umístění ve funkčních 
plochách zajišťujících vazbu na existující přírodní zázemí (vodní tok Leskavy, Svratky, 
Moravanského potoka). Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části 
tedy zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven. Touto 
úpravou je tedy reagováno i na vaše požadavky. Námitce se tedy tímto částečně vyhovuje. 
 
 
Námitka č.18 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zastoupení zeleně je stanoveno pro dané funkční plochy plošně regulativy, tedy bez ohledu 
na lokalitu v rámci města. Pokud vyplynula potřeba řešit zeleň integrovanou v rámci 
funkčních ploch jinak, je tato povinnost zahrnuta do konkrétních karet rozvojových lokalit 
nebo implementována jako požadavek na řešení v územních studiích, jejímž pořízením je 
rozhodování o změnách ve vybraných území podmíněno. Regulace v území by neměly 
zatěžovat vlastníky pozemků nad přípustnou mez, a proto návrh ÚPmB dle zákona vychází 
z vyhlášky č.501/2006 Sb. Požadavky na řešení sídlení zeleně v této lokalitě jsou obsaženy 
v předmětu řešení územní studie ÚS-35 (viz kap. 12 závazné textové části). Námitce se tedy 
nevyhovuje. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnit u předmětných ploch regulativy z C/k5 a C/k6 na C/k3. Odůvodňuje 
to negativními dopady, které by vyšší úroveň zástavby měla na sousední zástavbu 
(zastínění, ztráta výhledu, ztráta soukromí atp.).  
Podnět ke snížení výškové úrovně v části předmětné plochy C/k5 podala také MČ Brno-
Sever. Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona 
uplatnil v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 
ze dne 13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět 
na zohlednění místních zájmů MČ Brno-Sever a to snížit výškovou úroveň zástavby 
v předmětné ploše smíšené obytné C z úrovně 5 na úroveň 4. Městské části jsou dle Statutu 
města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno-Sever zohledněny 
a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven (u předmětné plochy dojde 
ke změně výškové úrovně zástavby z úrovně 5 na úroveň 4). Touto úpravou je částečně 
reagováno také na požadavek podatele. Podél plánované nové městské třídy je záměrně 
ponechána vyšší úrovně zástavby (úroveň 4) než u ploch, které se nachází za ní (úroveň 3). 
Cílem je ochrana nižší rezidentní zástavby od potenciálně rušnější pozemní komunikace 
(odclonění negativních vlivů dopravy). Stanovování vyšší úrovně zástavby podél městských 
tříd a rušnějších pozemních komunikacích je pravidlem v celém ÚPmB.   
V části předmětné plochy C/k6 zůstane výšková úroveň zástavby beze změny 
(tzn. úroveň 6). Předmětná rozvojová lokalita je jedna ze dvou lokalit v rámci města Brna, 
u které zpracovatel na základě odborného posouzení určil, že je vhodné a možné umožnit 
zde zástavbu v této výškové úrovni. Rozvoj předmětné lokality by měl navázat na rozvoj 
Nové Zbrojovky (Ze-2) a v území vytvořit novou moderní čtvrť. Předmětná lokalita má přímou 
vazbu na zásadní infrastrukturu (blízkost VMO), železniční stanici Židenice a také na vedení 
linek MHD. To vytváří základní předpoklady proto, aby lokalita zvládla výše zmíněný počet 
rezidentů a návštěvníků pojmout. Zintenzivnění využití předmětné plochy je krok, v jehož 
důsledku by mělo dojít k omezení suburbanizace, což je jeden z hlavních cílů nového ÚPmB. 
Problematika vzájemného odstupu staveb (negativních dopadů na sousední zástavbu) 
je řešena v § 25 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, 
a námitky proti nedodržení tohoto požadavku je možné uplatnit v případném územním řízení 
o umístění stavby. Řešit tuto problematiku územnímu plánu nepřísluší. 
 



1 1

2 2



3 3

4 4

5 5

6 6

7 7



8 8

9 9



1
0

1
0

1
1

1
1



1
2

1
2

1
3

1
3

1
4

1
4



1
5

1
5

1
6

1
6

1
7

1
7

1
8

1
8



MMB/0345967/2021 MMB/0345967/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0345967/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno v rámci návrhu ÚPmB převést všechny rozvojové plochy Dolních 
Heršpic a Přízřenic na plochy nestavební (orná půda a územní rezervy), toto celé území 
nejdříve řešit podrobnými územními studiemi, poté podle studií, po všeobecné diskuzi, 
vymezit rozvojové plochy v tomto území do nového ÚPmB. 
Územní plán obce je základním strategickým dokumentem, který definuje zejména hlavní 
principy dalšího rozvoje území obce, navrhuje koncepci městské infrastruktury a poté 
stanovuje základní podmínky pro využití území. V platném ÚPmB i v Konceptu je území 
Přízřenic, Dolních a Horních Heršpic dlouhodobě sledováno a vymezeno pro rozvoj nových 
městských čtvrtí, je to (vedle dalších lokalit) hlavní rozvojový záměr v dlouhodobé strategii 
rozvoje města. Pro rozvojové území Brno – jih proto byly zpracovány koncepční územní 
studie (Atelier ERA, 2009 a na základě oponentního posudku dopracovalo studii pro změnu 
územního plánu UAD STUDIO, s.r.o. 2011). ÚS „Rozvojové území Brno-jih – dopracování“ 
byla v roce 2011 schválena jako podklad pro změnu ÚPmB a podle této koncepce je 
zpracován také Návrh ÚPmB, v upravené podobě podle současné strategie rozvoje města a 
na základě připomínek uplatněných k Návrhu (06/2020). V textu Výroku v kap. 12 jsou na 
území Přízřenic a Dolních Heršpic vymezeny územní studie US-25 a ÚS-35, které prověří a 
navrhnou funkční řešení území ve větší podrobnosti a v zadání zohlední také názor místních 
samospráv, zástupců veřejnosti a odborníků. Zpracování územních studií je 
neopominutelnou podmínkou pro rozhodování o změnách v území a současně v kap. 14.1 
Výroku jsou stanoveny strategické investice města do technické infrastruktury, které 
podmiňují rozvoj tohoto území (zejména systém PPO, dopravní infrastruktura DH/1, DH/2, 
Pr/1, Pr/2). Požadavek na podrobné prověření využití území formou ÚS je v Návrhu ÚPmB 
závazně zakotven a tímto i splněn požadavek této námitky. Pro další plánování infrastruktury 
města je však nezbytné vymezit v územním plánu předpokládaný územní rozvoj a tuto 
koncepci rozhodnutím samosprávy (v ZMB) schválit. Bez tohoto kroku by nebylo možné 
zdůvodnit prostředky vynaložené z veřejných rozpočtů na další stupně přípravy strategických 
investic a na zpracování navazujících ÚPP – tj, územních studií pro podrobné řešení 
strategických rozvojových území. Z výše uvedených důvodů nelze požadavek na převedení 
rozvojových ploch na plochy nestavební zohlednit, proto nebude formulován pokyn k úpravě 
Návrhu. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno snížení výškové úrovně „3“ na úroveň „2“ v návaznosti na stávající 
zástavbu RD. 
Věcně shodnou připomínku uplatnila také samospráva MČ Brno-jih. Městské části jsou dle 
Statutu města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém 
režimu prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím. 
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil 
v procesu vyhodnocování výsledků opakovaného veřejného projednání na základě 
doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-jih 
s důrazem na posílení ploch zeleně v navrhované zástavbě a snížení výškových úrovní 
zástavby v územích, která navazují na stabilizovanou zástavbu. Na základě výsledků 
projednání byly místní zájmy městské části Brno-jih zohledněny pokynem k úpravě 
výškových hladin v grafické části Návrhu za účelem vytvoření plynulého přechodu mezi již 
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existující zástavbou a novou urbanistickou strukturou. Zpracovatel na základě vlastního 
odborného posouzení navrhne snížení výškové úrovně „3“ na úroveň „2“ v plochách, které 
navazují na stabilizovanou zástavbu Tímto jsou požadavky z námitky přiměřeně zohledněny 
a nebude formulován další pokyn k úpravě Návrhu. 
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno snížení výškové úrovně „3“ v lokalitě Pr-6 podél Moravanské na  
funkční typ B/r2. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB stanovil výškové úrovně zástavby v lokalitě na základě vlastní 
odborné erudice s ohledem na význam budoucí městské třídy HH/31 a dostupné ÚPP. 
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil 
v procesu vyhodnocování výsledků opakovaného veřejného projednání na základě 
doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-jih 
s důrazem na posílení ploch zeleně v navrhované zástavbě a snížení výškových úrovní 
zástavby v územích, která navazují na stabilizovanou zástavbu. Na základě výsledků 
projednání byly místní zájmy městské části Brno-jih zohledněny pokynem k úpravě 
výškových hladin v grafické části Návrhu za účelem vytvoření plynulého přechodu mezi již 
existující zástavbou a novou urbanistickou strukturou. Zpracovatel na základě vlastního 
odborného posouzení navrhne snížení výškové úrovně „3“ na úroveň „2“ v plochách, které 
navazují na stabilizovanou zástavbu Tímto jsou požadavky z námitky přiměřeně zohledněny 
a nebude formulován další pokyn k úpravě Návrhu. 
 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno v textu karet lokalit zakotvit podmínku maximálního navýšení výšky 
zástavby o 1 podlaží oproti sousedící stávající zástavbě. 
Požadavek svojí podrobností přesahuje koncepční charakter ÚP a proto jej není možné 
zohlednit. Přiměřenost počtu podlaží je nutné posuzovat v navazujících řízeních podle 
konkrétního řešení záměru na změnu při zohlednění specifik přiléhajícího území. Návrh 
ÚPmB stanoví rovněž obecné podmínky, které musí být při vyhodnocení přípustnosti 
konkrétního záměru posouzeny. Z uvedených pravidel je třeba zdůraznit zejména obecnou 
nepřípustnost záměrů na změnu v území, které by jinak byly v území přípustné, „pokud 
počtem staveb, kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou, typem nebo účelem 
odporují charakteru území“. Uvedené ustanovení bylo vloženo do regulativní části územního 
plánu jako institut jakési „záchranné brzdy“. 
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil 
v procesu vyhodnocování výsledků opakovaného veřejného projednání na základě 
doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-jih 
s důrazem na posílení ploch zeleně v navrhované zástavbě a snížení výškových úrovní 
zástavby v územích, která navazují na stabilizovanou zástavbu. Na základě výsledků 
projednání byly místní zájmy městské části Brno-jih zohledněny pokynem ke snížení 
výškových hladin v grafické části Návrhu za účelem vytvoření plynulého přechodu mezi již 
existující zástavbou a novou urbanistickou strukturou. Tímto jsou požadavky z námitky na 
plynulý přechod výškových úrovní zástavby zohledněny a nebude formulován další pokyn 
k úpravě Návrhu. 
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Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno do návrhu ÚPmB v textu Výroku zakotvit pro ÚS možnost odchýlit 
se od funkčního a prostorového řešení vymezeného v ÚP. Tento požadavek do textu Výroku 
je z pohledu pořizovatele nadbytečný. Návrh ÚPmB zohlednil předchozí koncepci navrženou 
v Konceptu i následné podrobnější ÚPP pořízené pro území Přízřenic a Dolních Heršpic, ale 
současně zapracoval (na základě pokynů pořizovatele a připomínek dotčených orgánů) 
aktuální požadavky na koncepci městské infrastruktury a současnou strategii a doporučení 
samosprávy v oblasti prostorového rozvoje města. Nelze tedy souhlasit s tvrzením, že 
připomínkovaný Návrh ÚPmB zobrazuje zastaralou koncepci z roku 2011.  
V textu Výroku v kap. 12 jsou na území Přízřenic a Dolních Heršpic vymezeny územní studie 
US-25 a ÚS-35, které navrhnou komplexní řešení území ve větší podrobnosti. Při zahájení 
procesu pořizování ÚS bude pro tyto studie zformulováno podrobné zadání, které zohlední 
také názor místních samospráv, zástupců veřejnosti a odborníků. Současně je potřeba 
zajistit kontinuitu procesu přípravy městské infrastruktury a koordinovat vazby na širší území 
podle jednotné koncepce, proto platná právní úprava předpokládá pro územní studie 
definované v kap. 12 Výroku logickou návaznost na základní koncepci územního plánu. 
Pokud budou studie pořízeny pro účel rozhodování v území, musí být zpracovány v souladu 
se závaznými regulativy územního plánu. Z výše uvedených důvodů nelze požadavek na 
možnost zcela odlišného řešení ÚS v textu Výroku zohlednit. 
 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Požadavek věcně směruje na vymezení účasti veřejnosti v textu Výroku při formulaci zadání 
a tvorbě ÚS podle kap. 12 Výroku.  
Pořizování ÚS závazně definovaných v ÚP se řídí platnými právními předpisy, k běžné praxi 
úřadu územního plánování v Brně patří komunikace se samosprávou městských částí 
během pořizování územních studií (tzn. konzultace zadání a účast zástupců MČ na 
vybraných výrobních výborech, prezentace výsledného díla pro MČ). Tato komunikace 
přesahuje obvyklou pořizovací praxi podle zákonné úpravy pro zpracování ÚS a vytváří také 
dostatečný prostor pro uplatnění názoru místní komunity. Z výše uvedených důvodů nebude 
formulován pokyn k úpravě Návrhu. 
 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno do řešeného území ÚS-35 zahrnout celou plochu lokality Pr-6. 
Z důvodu, že se jedná o část území se sceleným vlastnictvím pozemků lze koordinovat a 
řešit lokalitu jako jeden celek přímo dokumentací pro územní rozhodnutí. Podmiňovat 
rozhodování v území pořízením ÚS se na rozdíl od zbývající části území jeví jako 
nadbytečné a nehospodárné z pohledu čerpání veřejných prostředků na pořízení ÚS. Z výše 
uvedených důvodů nelze požadavek zohlednit. 
 
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
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Odůvodnění: 
Požadavek věcně směruje na předepsání „veřejné mezinárodní architektonicko-urbanistické 
soutěže“ ve spojitosti s  pořízením ÚS podle kap. 12 Výroku.  
V textové části Výroku v kap.12 je stanovena podmínka pořízení Územních studií ÚS-25, 
ÚS-32 a ÚS-35, které budou po jejich pořízení a schválení podkladem pro rozhodování v 
území. Tímto je naplněn požadavek na pořízení podrobných UPP pro rozvojové lokality na 
území Brno-jih. Podle platných právních předpisů není možné v textu ÚP předurčit proces 
pořízení územní studie formou veřejné mezinárodní architektonické soutěže, také s ohledem 
na hospodárné využívání veřejných finančních rozpočtů. V mimořádně exponovaných a 
významných územích a v odůvodněných případech však o takové soutěži může rozhodnout 
samospráva města, i z občanské iniciativy, konkrétní způsob pořízení ÚS bude tedy řešen ve 
chvíli zahájení pořizování jednotlivé studie. Z výše uvedených důvodů nelze požadavek 
zohlednit. 
 
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno umístění městské třídy v k.ú. Dolní Heršpice a Přízřenice ve 
větší vzdálenosti od stávající zástavby; omezení automobilové dopravy v tomto koridoru; 
prověření řešení bez městské třídy; v místě městské třídy umístit jen obslužnou komunikaci 
pro uzavření stávající zástavby; upravit výškovou úroveň zástavby. V případě nezapracování 
toto prověřit v rámci územní studie ÚS-25 a ÚS-35. 
Dalším odsunem západním směrem by vznikl obtížně urbanizovatelný pás mezi 
„obchvatovou“ komunikací a „odsunutou“ městskou třídou. Uvnitř území se bude jednat 
pouze o obslužné komunikace s případným vedením hromadné dopravy středem území, aby 
byla zajištěno plošné pokrytí hromadnou dopravou. Nízkopodlažní zástavba neodpovídá 
požadovaným podmiňujícím investicím, přechody mezi původní a novou zástavbou jsou 
řešeny odpovídající strukturou a výškovou úrovní zástavby. 
Požadavek na omezení průjezdnosti je nad podrobnost územního plánu a je předmětem 
úpravy organizace dopravy. 
Jiné řešení uspořádání území nebylo předmětem projednání. 
Rámec řešení územních studií ÚS-25 a ÚS-35 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro 
zpracování zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS pro rozhodování v území, není to 
vlastní zadání územní studie. Ani zadání však nemůže požadovat prověřit jiné řešení, které 
by bylo v rozporu s řešením územního plánu. Toto je možné řešit jiným typem podkladu 
např. pro změnu územního plánu. Takový typ prověření však není územním plánem 
předepsán. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky zohlednit. 
 
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Požadavek věcně směruje na změnu koncepce městské čtvrti v rozvojových lokalitách 
v území Brno-jih, je požadována kvalitní rezidenční čtvrť s dostatkem zeleně a ploch 
rekreace, s pracovními příležitostmi ve službách, lehkém průmyslu a nerušící výrobě. 
Jako územně plánovací podklad pro nový ÚP byla zpracovateli poskytnuta Územní studie 
rozvojové území Brno-jih, dopracování (UAD studio, 2011). Zpracovatel návrh dle této 
územní studie nepřevzal v celém obsahovém rozsahu a řešení upravil dle svého odborného 
názoru Koncepční řešení rozvoje je nastaveno pro městskou čtvrť s lokálními centry, 
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s dostupnou veřejnou vybaveností, obsluhovanou novou páteřní komunikací, nikoliv 
výhradně pro nízkopodlažní rodinnou zástavbu. V kontaktu s železniční tratí jsou vymezeny 
plochy pracovních příležitostí určené pro produkční funkce (výroba a skladování, lehká 
výroby), které mají samostatně řešenu dopravní obsluhu komunikací DH/1, napojenou po 
komunikaci Pr/2 přímo na rychlostní komunikaci v ulici Vídeňská. Plochy průmyslu jsou v 
těchto místech při trati vymezeny již v platném ÚPmB, nejde proto o zcela nové řešení 
využití území oproti dnes platnému stavu.  
MČ Brno-jih, jako představitel místní samosprávy uplatnila k řešení v Návrhu ÚPmB dílčí 
připomínky a požadavky, řešení rozvojového území jako celek neodmítla. Výsledkem byla 
mimo jiné dohoda s pořizovatelem na nahrazení jedné velké ÚS-25 dílčími územními 
studiemi, které tak mohou ve své podrobnosti lépe cílit na řešení menších celků v rozvojové 
lokalitě.  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil 
v procesu vyhodnocování výsledků opakovaného veřejného projednání na základě 
doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-jih 
s důrazem na posílení ploch zeleně v navrhované zástavbě a snížení výškových úrovní 
zástavby v územích, která navazují na stabilizovanou zástavbu. Na základě výsledků 
projednání byly místní zájmy městské části Brno-jih zohledněny pokynem na doplnění výše 
uvedených principů do podmínek pro pořízení ÚS-35, do karet lokalit v území řešeném studií 
a k úpravě výškových hladin v grafické části Návrhu za účelem vytvoření plynulého přechodu 
mezi již existující zástavbou a novou urbanistickou strukturou. Tímto jsou požadavky 
z námitky přiměřeně zohledněny a doplněné podmínky pro územní studie ÚS-25 a ÚS-35, 
zpřesněné v kartách lokalit, umožní navrhnout v rámci řešeného území plnohodnotnou 
městskou rezidenční čtvrť s dostupnými pracovními příležitostmi a dostatkem ploch pro 
rekreaci a městskou zeleň. 
 
 
 
Námitka č.11 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s umístěním ploch výroby a skladování P v rozvojové lokalitě Pr-2; v 
případě ponechání ploch výroby požaduje, aby se jednalo výhradně o plochy nerušící výroby 
E; u těchto ploch dále zakotvení požadavku na nerušící provozy, které mohou nekonfliktně 
sousedit s obytnými a smíšenými plochami. 
Územní plán v rámci kontinuity městského plánování podporuje výstavbu v dlouhodobě 
sledovaných lokalitách jako jsou Bosonohy, Přízřenice a Dolní a Horní Heršpice. Tato území 
na „zelené louce“ jsou „uvnitř“ zastavěného území města a jsou koncipována jako nové čtvrti 
- jejich způsob využití není plánován jako monofunkční (pouze rezidenční), zahrnuje ve 
vyvážené skladbě bydlení, občanské vybavení, sport i výrobu.  
Pro lokalitu Rozvojové území Brno - jih byla v minulosti zpracována územní studie (ÚS) ve 
dvou variantách, která danou lokalitu podrobně a komplexně analyzovala (Atelier ERA, 
2009). Územní studie byla dále na základě odborného oponentního posudku a na základě 
dialogu s odbornou veřejností a obyvateli dopracována v r. 2011 (UAD STUDIO, s.r.o.). V 
září 2011 byla ÚS „Rozvojové území Brno – jih – dopracování“ schválena jako podklad ke 
změně ÚPmB. V návaznosti na toto rozhodnutí byl zpracován i Návrh ÚP.  
Optimální cílové využití rozvojové lokality Pr-2 U Tratě vychází z toho, že se jedná o území 
zatížené zejména hlukem z významných dopravních tras nadmístního významu (E461, D1, 
železniční trať č. 250). Navržené uspořádání ploch, od ploch pro průmysl a skladování, ploch 
lehké výroby po plochy smíšené obytné, vytváří přechod k navrhovanému rozvoji obytného 
území navazujícího na dnešní zástavbu převážně vesnického charakteru. Následné 
umísťování jednotlivých staveb v plochách pro průmysl a skladování určených pro 
velkokapacitní skladování či výrobu generující vysoké nároky na nákladovou dopravu je 
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podmíněno realizací dopravní a technické infrastruktury a protipovodňovou ochranou. 
Lokalizace těchto ploch také váže na dobrou dopravní dostupnost silniční i železniční 
dopravou a současně do území přináší možnost pracovních příležitostí pro občany městské 
části. 
Uvedené plochy výroby a skladování nejsou v majetku města Brna, ale z většinové části 
v majetku fyzických nebo právnických osob. Tyto plochy jsou již ve stávajícím platném 
ÚPmB vymezeny jako návrhové plochy pracovních aktivit – PP. Také ve všech variantách 
Konceptu ÚPmB byly plochy této lokality navrženy pro funkci P – plochy výroby a skladování. 
Změnu funkčního využití pozemků lze připustit pouze v odůvodněných případech 
opodstatněných veřejným zájmem, kdy potřeba regulace převažuje nad zájmem zachování 
stávajícího stavu území. 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.  
Požadavku na nerušící provozy je v předmětných rozvojových lokalitách vyhověno tak, že na 
plochy C – smíšené obytné, příp. V – veřejné vybavenosti vždy navazují pouze plochy lehké 
výroby E, které ve své specifikaci způsobu využití (viz kap. 6.3.3. Závazné textové části ÚP) 
mají stanoveno „…které nemají nepřiměřený negativní vliv na okolní plochy“, tzn. že 
požadavku námitky je vyhověno již samotným funkčním určením ploch a jejich podmínkami 
využití. Kapitola Pojmy Závazné textové části dále uvádí, že nerušící výrobou a službami je 
myšlena „výroba a služby, která svým provozováním, výrobním a technickým zařízením a 
předpokládaným dopravním zatížením nenarušuje svými účinky a vlivy provoz a užívání 
staveb a zařízení ve svém okolí nad přípustnou míru“. 
Na základě výše uvedeného není možné námitce vyhovět. 
 
 
Námitka č.12 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadováno stanovení podmínky pro jakoukoliv výstavbu v rozvojových 
plochách realizací páteřních komunikací a technické infrastruktury. 
V rámci územního plánu jsou v kap. 14.1 Výroku stanoveny podmiňující strategické 
investice, které jsou nezbytné pro realizaci výstavby v rozvojových lokalitách. Na území 
Brno-jih jde zejména o dopravní infrastrukturu  DH/1, DH/2, Pr/1, PR/2, HH/31 a opatření 
PPO.  
Námitce je vyhověno jiným způsobem v rámci seznamu strategických investic v kap. 14.1 
Výroku, tímto je naplněn požadavek definování podmiňujících investic. 
 
 
Námitka č.13 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Požadavek věcně směruje ke stanovení podrobné etapizace rozvoje území včetně časové 
osy. 
Návrh nového ÚPmB pořadí změn (etapizaci) ve smyslu § 19 odst. 1 písm f) stavebního 
zákona a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb. v grafické ani v textové části nestanovuje. Za 
účelem efektivního rozvoje území obce ÚPmB vyhodnotil a určil 9 strategických oblastí, 
uvedených v odůvodnění v kap. 5.16 . Do rozvojové oblasti č. 7 náleží i rozvojové lokality  
Přízřenic. Strategické oblasti tak do jisté míry nahrazují etapizaci, nebo také pořadí změn v 
území. V rozsahu celého územního plánu je většina nadřazené dopravní a technické 
infrastruktury včetně protipovodňových opatření velmi časově a ekonomicky náročná. Z 
tohoto důvodu není možné stanovit běžnou etapizaci. Územní plán proto prostřednictvím 
strategických rozvojových oblastí stanovuje priority pro rozvoj města nepřímo, přičemž nabízí 
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ekonomický model nákladnosti strategických investic v podrobnostech uvedených v textové 
části odůvodnění v kap. 15.3. a kap.17. Ve výroku v kap. 14.1 je pak uveden seznam 
strategických investic, které jsou pro rozvoj lokalit podmiňující. Požadavek na stanovení 
podrobné etapizace pro konkrétní území v rámci územní studie lze uplatnit v procesu 
formulace zadání při zahájení pořizování ÚS. Z výše uvedených důvodů nelze požadavek 
zohlednit. 
 
 
Námitka č.14 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky je požadováno stanovení podmínky pro jakoukoliv výstavbu v rozvojových 
plochách Přízřenic přednostním využitím ploch přestavby v širším centru (např. ŽUB a Jižní 
centrum, čtvrti Trnitá a Nová Zbrojovka). 
Požadavek na efektivní využití přestavbových ploch v zastavěném území města je obsažen 
v základních principech urbanistické koncepce v kap. 3.1 Výroku a vysvětlen v kap. 5.3 
Odůvodnění. Za účelem efektivního rozvoje území Návrh ÚPmB vyhodnotil a určil 9 
strategických oblastí, uvedených v odůvodnění v kap. 5.16 . Mezi první 4 prioritní lokality 
jsou zařazeny jižní čtvrť Trnitá, rozvojová oblast Špitálka a brownfield Nová Zbrojovka, tímto 
je naplněn také požadavek námitky. Ve výroku v kap. 14.1 je pak uveden seznam 
strategických investic, které jsou pro rozvoj lokalit podmiňující. Podmíněnost rozvojových 
strategických oblastí investicemi je popsána v kap.17. Odůvodnění. V rámci územního plánu 
jsou nastaveny základní principy možného výhledového rozvoje a vytvářeny územní 
podmínky pro rozvoj území. To, které území bude přednostně rozvíjeno je otázkou 
rozhodnutí samosprávy města o soustředěném investování a rozvíjení jednotlivých lokalit.  
V koncepci nového ÚPmB je požadavek prioritního rozvoje v širším centru zakotven ve výše 
popsaných kapitolách textových částí a tímto je požadavek námitky naplněn. 
 
 
Námitka č.15 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Je požadováno zakotvit do ÚP podmínku na zlepšení životního prostředí před jakoukoliv 
výstavbou v rozvojových plochách.  
Ze závěrů SEA vyhodnocení vyplynulo, že Návrh ÚPmB jako celek nevyvolá při respektování 
zákonných požadavků, požadavků k minimalizaci nepříznivých vlivů na životní prostředí 
obsažených v SEA vyhodnocení a požadavků uvedených ve vyjádření příslušného úřadu, tj. 
OŽP KÚ JMK závažné střety s ochranou životního prostředí a veřejného zdraví. Pro 
rozvojové plochy DH-1, DH-5, DH-6, DH-7, Pr-2, Pr-3, Pr-4, Pr-5, Pr-6 je pro navazující 
řízení při zastavování ploch z hlediska ovzduší a klimatu doporučováno maximalizovat podíl 
vzrostlé zeleně v rámci průmyslových areálů a realizovat prvky modrozelené infrastruktury za 
účelem snížení působení tepelného ostrova města; plochy komerční vybavenosti a plochy 
výroby oddělit od sousedících ploch bydlení pásem vzrostlé zeleně. Z hlediska hluku je 
doporučováno zejména při zastavování ploch průmyslu a komerční vybavenosti a při 
vkládání dopravních staveb do území zajistit dodržení hlukových limitů vůči nejbližším 
hlukově chráněným prostorům resp. plochám určeným pro bydlení. Z hlediska vlivů na 
veřejné zdraví je doporučováno v další fázi projektové přípravy konkrétních staveb v rámci 
výrobních ploch vypracovat na základě konkrétních aktuálních informací o projektu a 
podmínkách v území hlukovou studii dle případného požadavku KHS, a to se zohledněním 
možných kumulativních resp. synergických vlivů; před umisťováním záměrů do konkrétních 
ploch, zejména výrobních, obchodních a logistických funkcí, zajistit napojení na dopravní 
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infrastrukturu vyššího řádu tak, aby nedocházelo k zatížení obytných zón tranzitní a nákladní 
dopravou, a to včetně fáze výstavby.  
Doporučená opatření se týkají navazujících řízeních při zastavování vymezených ploch a 
koridorů konkrétními záměry. Vzhledem k jejich charakteru je není možné zapracovat přímo 
do územního plánu, neboť dle ustanovení § 43 odst. 3 stavebního zákona, územní plán ani 
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území nesmí obsahovat podrobnosti náležející svým 
obsahem regulačnímu plánu nebo územním rozhodnutím. Proto doporučená opatření, která 
se svým charakterem týkají následných povolovacích řízení při zastavování vymezených 
ploch a koridorů, není možné zapracovat přímo do výrokové části územního plánu, mohou 
být však uplatněny jednotlivými stavebními úřady ve fázi územního řízení. Doporučení jsou 
součástí kap.8.2 Odůvodnění. 
Na základě výše uvedeného je zřejmé, že námitce je v návrhu nového ÚPmB částečně 
vyhověno. 
 
 
 
Námitka č.16 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka se netýká věcného řešení Návrhu ÚPmB. Pořizovatel není v rámci procesu 
pořizování ÚP kompetentní vyhodnocovat veřejné sliby primátora Romana Onderky z roku 
2010. Námitka neobsahuje konkrétní podnět k opakovaně projednávanému Návrhu ÚPmB 
(06/2021), z výše uvedených důvodů nelze požadavek zohlednit. 
 
 
Námitka č.17 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil 
v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno-jih a to doplnit do podmínek pořízení územní studie ÚS-35 
požadavek navrhnout dostatečné zastoupení městské zeleně a její umístění ve funkčních 
plochách zajišťujících vazbu na existující přírodní zázemí (vodní tok Leskavy, Svratky, 
Moravanského potoka). Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části 
tedy zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven. Touto 
úpravou je tedy reagováno i na vaše požadavky. Námitce se tedy tímto částečně vyhovuje. 
 
 
Námitka č.18 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zastoupení zeleně je stanoveno pro dané funkční plochy plošně regulativy, tedy bez ohledu 
na lokalitu v rámci města. Pokud vyplynula potřeba řešit zeleň integrovanou v rámci 
funkčních ploch jinak, je tato povinnost zahrnuta do konkrétních karet rozvojových lokalit 
nebo implementována jako požadavek na řešení v územních studiích, jejímž pořízením je 
rozhodování o změnách ve vybraných území podmíněno. Regulace v území by neměly 
zatěžovat vlastníky pozemků nad přípustnou mez, a proto návrh ÚPmB dle zákona vychází 
z vyhlášky č.501/2006 Sb. Požadavky na řešení sídlení zeleně v této lokalitě jsou obsaženy 
v předmětu řešení územní studie ÚS-35 (viz kap. 12 závazné textové části). Námitce se tedy 
nevyhovuje. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Připomínku k lokalitě Zn-3 západně ulice Dlážděná MČ Brno-Žebětín uplatnila po prvním 
veřejném projednání, 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 2. 
veřejného projednání předložen v upravené podobě věcného řešení s vymezenou územní 
rezervou B-15. MČ nyní k projednanému věcnému řešení vyjádřila souhlas. 
Na základě vůle samosprávy města Brna i samosprávy MČ k omezení rozvoje MČ Brno-
Žebětín nebude námitce vyhověno a upravený Návrh nového ÚP bude ponechán bez 
pokynu k úpravě. 
 







































MMB/0345973/2021 MMB/0345973/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0345973/2021 
 
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: 
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: 
Předmětný pozemek je dle platného ÚPmB součástí nestavební volné plochy s objekty pro 
individuální rekreaci.  
Požadavek změny na plochu rekreace není akceptovatelný, neboť rozsah vymezení ploch 
rekreace v návrhu ÚP vychází ze schváleného (dle §30 odst.6 stavebního zákona) územně 
plánovacího podkladu: Územní studie Rekreační oblast Přehrada – výsledný návrh 
(zpracovatel Ateliér ERA, 8/2013) a je v souladu se schválenými Pokyny pro dopracování 
návrhu nového ÚP. Územní studie komplexně vyhodnotila rekreační potenciál rekreační 
oblasti, rozsah a kvalitu přírodního zázemí pro rekreační aktivity, stanovila udržitelnou míru 
jejich exploatace a navrhla úpravu regulativů pro způsob využití ploch a prostorového 
uspořádání rekreační oblasti. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí u předmětné rozvojové lokality s navrhovanou výškovou úrovní 3, která 
dle podatele představuje nepřiměřenou intenzitu zástavby v dané oblasti. Podnět na změnu 
regulativu u plochy bydlení v rámci předmětné lokality z B/k3 na B/r2 podala také 
MČ Brno-Řečkovice. Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) 
stavebního zákona uplatnil v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem 
č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané 
dne 1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno Řečkovice a to u plochy 
bydlení v lokalitě Díly (mezi areálem kasáren a zástavbou v ul. Žilkova) snížit výšku zástavby 
na 2; tj. na místo uvedené B/k3 změnit regulativ na B/r2. Městské části jsou dle Statutu 
města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno-Řečkovice zohledněny 
a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven (u předmětné plochy dojde 
ke změně regulativu z B/k3 na B/r2 a k vymezení plochy smíšené obytné C/k3 podél budoucí 
městské třídy). Touto úpravou je částečně reagováno také na požadavek podatele. 
Plochy smíšené obytné C/v3 (potažmo C/k3) zůstanou ovšem zachovány v původní podobě 
(nebude se měnit ani výška, ani uspořádání zástavby). Plochy smíšené obytné (C) jsou 
vymezeny podél plánovaných komunikací, respektive podél budoucí městské třídy. Vyšší 
úroveň zástavby i kompaktní uspořádání zástavby je u nich zvoleno záměrně, aby bylo 
zajištěno odclonění negativních vlivů dopravy od ploch, které se nachází za nimi. Jejich 
navrhování podél rušnějších komunikací a městských tříd je pravidlem v celém ÚPmB. 
Dále podatel namítá, že dle návrhu ÚPmB dojde k nedůvodné likvidaci zelených ploch, 
vysušení mokřadů a k ohrožení zdrojů vody v této oblasti. V rámci předmětné lokality 
je v aktuálním návrhu ÚPmB samostatně vymezena jedna plocha městské zeleně 
a o dalších se neuvažuje. Platí však to, že u ploch bydlení i ploch smíšených obytných je dle 
regulativu povinnost dodržet minimální plochu zeleně v rozsahu 30 % pro disponibilní 
pozemky stavebního záměru. Co se týče mokřadů a prameniště, tak předmětné rozvojové 
lokalitě je uložena územní studie (ÚS-05 Řečkovické kasárny), která se má mimo jiné 
zabývat také ochranou mokřadů a prameniště studánky západně od ul. Jezerůvky. 
 



1 1
2 2
3 3
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel vyhodnotil výškovou úroveň a charakter zástavby pro B/v3 v rozvojové lokalitě C-
7 jako vhodnou vzhledem k navržené přilehlé zástavbě o stejné výškové úrovni. Z toho důvodu 
nelze vyhovět námitce. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka k řešení dopravního napojení lokality C-7 byla uplatněna při veřejném projednání 
v 06/2020, zpracovatel pro 1. opakované veřejné projednání v 06/2021 provedl úpravu 
v kartách lokalit, aby podmínky správně reflektovaly upravovaný vzájemný rozsah lokalit C-7 
a C-8, a závěry vyplývající z Územní studie Černovice „Na Kaménkách“ (atelier Kuba &-Pilař 
architekti, 02/2019). 
Lokalita C-7 nevyžaduje napojení na novou páteřní komunikaci v oblasti Kamének, proto je 
podmínka uvedena pouze u velké rozvojové lokality C-8.    
Zpracovatel se na základě Pokynu pořizovatele vyplývajícího z vyhodnocení po 1. veřejném 
projednání věcným požadavkem zabýval. Požadavek byl na základě Pokynu již jednou 
zpracovatelem upraven, proto nyní zůstane. upravený Návrh nového ÚP bude bez pokynu 
k úpravě. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka k řešení dopravního napojení lokality C-8 byla uplatněna při veřejném projednání 
v 06/2020, zpracovatel pro 1. opakované veřejné projednání v 06/2021 provedl úpravu 
v kartách lokalit, aby podmínky správně reflektovaly upravený vzájemný rozsah lokalit C-7 a 
C-8, a závěry vyplývající z Územní studie Černovice „Na Kaménkách“ (atelier Kuba &-Pilař 
architekti, 02/2019). 
Podstatné zatížení území vyvolá zástavba v lokalitě C-8, která musí být napojena na novou 
páteřní komunikaci v oblasti Kamének, proto je u položky Doprava uvedena podmínka 
napojení na ulici Olomoucká nebo Černovická.    
Zpracovatel se na základě Pokynu pořizovatele vyplývajícího z vyhodnocení po 1. veřejném 
projednání věcným požadavkem zabýval. Požadavek byl na základě Pokynu již jednou 
zpracovatelem upraven, proto nyní zůstane. upravený Návrh nového ÚP bude bez pokynu 
k úpravě. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení návrhových ploch městské zeleně je z velké části spojeno s rozsáhlejším 
celkovým urbanistickým rozvojem promítnutým do vymezení jednotlivých rozvojových lokalit 
s potřebou vytvoření odpovídajících ploch veřejné zeleně pro relaxaci. Dále jsou návrhové 
plochy městské zeleně vymezeny také např. pro výsadby izolační zeleně (zejm. vůči velkým 
dopravním stavbám).  Dle výkresu 2.2. souhrnný výkres dopravy je v území navržena 
významná dopravní stavba -  Zn/1 - obchvat Žebětína (východní část,) sběrná komunikace. 
Pro dopravní infrastrukturu je zde vymezena veřejně prospěšná stavba. S rozvojem bydlení 
se počítá v lokalitě Zn-8 a Zn-10.  
Pozemky jsou rovněž součástí území označeného jako přírodní zázemí v krajině (viz výkres 
5.0 Principy uspořádání krajiny), které je vymezováno za účelem ochrany území před 
nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. Parcely 
bude možné do doby realizace zeleně, která může proběhnout vzhledem k nutnosti 
majetkového vypořádání v dlouhodobém časovém horizontu, nadále využívat stávajícím 
způsobem na základě obecných podmínek využití území (kap. 6.2. závazné textové části pro 
opakované veřejné projednání). Také vzhledem k bonitě půd, ZPF I. a II. třídy ochrany není 
další rozvoj stavebního využití těchto pozemků účelný a námitce nelze vyhovět. 
 
 





1 1

2 2
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 
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opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezením stabilizované plochy zahrádek (I) v lokalitě Zaječí 
hora v k.ú. Sadová, kde se zároveň nachází pozemky par. č. 501, 502, k.ú. Sadová, které 
jsou v jeho vlastnictví. Podatel navrhuje změnu na plochu rekreace („R/v2“ případně „R/v1“) 
se stavbami pro rodinnou rekreaci se zastavěnou plochou do 80 m2. Podatel dále navrhuje, 
aby celá lokalita byla označena jako rekreační oblast. 
 
Předmětná lokalita Zaječí hora je dle platného ÚPmB součástí stabilizované nestavební-
volné plochy s objekty pro individuální rekreaci na zemědělském půdním fondu, 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 žádné rekreační 
oblasti, vymezené platným ÚPmB. 
V Konceptu nového ÚPmB (2011) je předmětná 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 lokalita byla dále prověřena územní studií Návrh využití zahrádkářských lokalit na 
území města Brna (Ing. arch. Zbyněk Pech, Ing. arch. Jiří Fixel, atelier ERA, sdružení 
architektů Fixel a Pech, 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. 270 – plochy s objekty pro individuální rekreaci. V návrhové části ÚS Návrh využití 
zahrádkářských lokalit na území města Brna je předmětná lokalita navržena jako 
stabilizovaná plocha zahrádek se zahradními chatami (IZCH), kde by byla mimo jiné 
přípustná rekonstrukce, dostavba a výstavba nových zahradních chat (objektů pro 
individuální rekreaci charakteru zahradních chat) o celkové zastavěné ploše max. 25 m2, 
přičemž obestavěný prostor části stavby nad upraveným terénem nesmí překročit 110 m3. 
ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna vyhodnotila i dopravní a 
technickou infrastrukturu: „Dopravní obsluha – přístupové účelové komunikace cca 2-3 m, 
vnitřní komunikace cca 3 m, část bez pozemku. Technická infrastruktura – kanalizace – 
podrobné řešení celé lokality, napojení na veřejnou kanalizaci finančně náročné. Technická 
infrastruktura – voda – spodní část napojení na veřejný vodovod, nízká ekonomická 
náročnost, další část ATS, dále pak ekonomicky neřešitelné.“ Předmětná lokalita není 
vyhodnocena jako vhodná pro plochy rekreace s rekreačními objekty (IRCH) nebo plochy 
s objekty pro rekreaci pobytovou rodinnou (IRR). 
Zpracovatel vycházel při zpracování Návrhu nového ÚPmB z 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; v tomto 
případě zejména z výše zmíněné ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města 
Brna. ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna potvrdila řešení 
Konceptu nového ÚPmB na území lokality Zaječí hora pro účel využití - plochy zahrádek a 
toto řešení Návrh nového ÚPmB převzal. Proto je předmětná lokalita v Návrhu nového 
ÚPmB navržena jako stabilizovaná plocha zahrádek (I) a není součástí žádné z vymezených 
rekreačních oblastí. 
 
V závazné textové části Návrhu nového ÚPmB v kapitole 6.3.3.14 PLOCHY ZAHRÁDEK - I 
je uvedeno následující: 
„Podmínky využití ploch zahrádek 
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- Hlavní je využití pro individuální rekreaci formou zahrádkaření.  
- Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití.  
- Podmíněně přípustné využití není stanoveno.  
- Nepřípustné je využití pro bydlení.  
Umístění staveb 
Plochy zahrádek nejsou určeny k umísťování staveb; kromě obecných podmínek využití 
území v nich lze umísťovat pouze následující stavby: 
- zahradní chaty, které mohou být podsklepené (mimo území kulturní památky hradisko v 
Obřanech a pohřebiště Široká) a mohou mít jedno nadzemní podlaží a podkroví a 
zastavěnou plochu stavby do 40 m2 (v rekreační oblasti Přehrada do 50 m2); zahradní chaty 
nelze stavebně spojovat proti smyslu stanovené prostorové regulace,  
- příslušenství těchto staveb za podmínky, že je objemově adekvátní typově přiměřenému 
příslušenství hlavní stavby [např. kůlna, bazén (mimo území kulturní památky hradisko v 
Obřanech a pohřebiště Široká), altán apod.] a je zachováno stanovené minimální plošné 
zastoupení zeleně,  
- stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území pro účely veřejné rekreace a 
občanské vybavení, sloužící danému území, za podmínky, že záměry jsou objemově 
přiměřené přípustné zástavbě v území a že nedojde k podstatnému narušení či omezení 
hlavního využití. 
Podmínkou pro umísťování veškerých staveb (včetně oplocení) v plochách zahrádek je 
zohledňování a zlepšování prostupnosti v území; tam, kde zlepšování prostupnosti není 
možné nebo důvodné (dostatečná šířka komunikace, stávající kvalitní průchodnost území) 
alespoň zachování dosavadní prostupnosti. 
Zastoupení zeleně v plochách zahrádek 
Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v plochách zahrádek je stanoveno v rozsahu 
80 % pro disponibilní pozemky stavebního záměru.“ 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že předmětná lokalita Zaječí hora je dlouhodobě prověřena pro 
využití jako plocha zahrádek s objekty pro individuální rekreaci – zahradními chatami. 
Předmětná lokalita je prakticky obklopena lesními komplexy. V rámci koncepce uspořádání 
krajiny (Návrh nového ÚPmB) tvoří předmětná lokalita Zaječí hora přírodní zázemí v krajině, 
které je charakteristické mimořádnými kulturními a krajinotvornými hodnotami a je vymezené 
za účelem ochrany území před nepřiměřeným stavebním rozvojem, kterým by bezpochyby 
bylo umisťování staveb pro hromadnou nebo rodinnou rekreaci o zastavěné ploše až 80 m2 
a při výškové úrovni zástavby až 7 m nebo dokonce až 10 m (specifikace výškové úrovně 
zástavby 1, případně 2) v celé ploše předmětné lokality Zaječí hora (cca 58 ha).  
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 (tento typ staveb je zapisován do katastru nemovitostí ve způsobu 
užívání stavby jako stavba 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 
umožňuje trávit volný čas nejen zahrádkařením v doslovném významu (pěstování zeleniny a 
ovoce na záhonech, případně v sadu, který se vyznačuje zároveň větší plochou pozemku, 
obvykle přes 1000 m2), ale i jinými formami trávení volného času, například koupání, 
slunění, odpočinek, relaxace, aktivity jako hry dětí, případně procházky, cyklistika nebo 
běžkování v okolí. Územní plány obecně neregulují takovéto detaily užívání území, stejně tak 
jako neregulují interiérové vybavení objektů pro individuální rekreaci. Stavba pro individuální 
rekreaci – zahradní chata o zastavěné ploše 40 m2, podsklepená, s jedním nadzemním 
podlažím, podkrovím a adekvátním příslušenstvím je schopna poskytovat dostatečné zázemí 
pro zahrádkaření i pro výše zmíněné individuální formy rekreace pro jednotlivce, případně 
pro rodinu s dětmi. 
Plochy rekreace se specifikací "R" jsou na území města vymezovány pouze výjimečně, a to 
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 
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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 lokalita Zaječí hora tento rekreační potenciál nemám, je prakticky v celé své 
ploše historicky užívána převážně pro soukromou individuální rekreaci na oplocených 
pozemcích (zahrádkaření), převážně s menšími stavbami pro rodinnou rekreaci – zahradními 
chatami, přestože ojediněle jsou zde historicky umístěny i legální větší stavby pro rodinnou 
rekreaci nebo rodinné domy. Zároveň dopravní infrastruktura, technická infrastruktura a na ni 
navazující služby podporující veřejnou rekreaci nebo intenzivnější pobytovou rodinnou 
rekreaci nejsou dostatečné nebo zcela chybí a jejich zřízení by bylo na velké části 
předmětného území neúměrně finančně náročné nebo dokonce z ekonomického hlediska 
nerealizovatelné (viz. ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna). 
Rekreace jinými způsoby, než je zahrádkaření jako takové, které zmiňují podatelé námitky, 
např. trávení volného času, procházky do přírody, cyklistika nebo běžkování, nejsou samy o 
sobě důvodem vymezení nové rekreační oblasti a zároveň regulativy plochy zahrádek (I) tyto 
formy rekreace nevylučují. 
Z výše uvedených důvodů nelze vyhovět požadavkům podatelů. Předmětnou lokalitu Zaječí 
hora nelze vymezit jako novou rekreační oblast a nelze ji zařadit do ploch rekreace (R) se 
stavbami pro rodinnou rekreaci, které mohou mít zastavěnou plochu stavby až 80 m2. 
 
Vzhledem k tomu, že lokalita Zaječí hora není vhodná pro způsob využití jako plocha 
rekreace (R) a je třeba zde zachovat spíše individuální formy rekreace s méně intenzivním 
stavebním využitím, odpovídající způsobu využití plochy zahrádek (I), nelze zde vymezit ani 
specifikace struktury zástavby v – volná zástavba nebo specifikace výškové úrovně zástavby 
1 – výškové rozpětí 3 až 7 m nebo 2 – výškové rozpětí 3 až 10 m. Tyto specifikace jsou dány 
přímo regulativy stabilizované plochy zahrádek (I). 
 
Problematiku stávajících legálních staveb, které dle regulativů Návrhu nového ÚPmB 
neodpovídají hlavnímu, přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití základní plochy, 
nebo prostorové parametry neodpovídají stanoveným prostorovým regulativům, Návrh 
nového ÚPmB upravuje následujícím způsobem: 
V připravovaném Návrhu nového ÚPmB, který je zpracován v měřítku 1:10 000 dochází k 
tomu, že převážná většina malých ploch je integrována (pohlcena) do sousedních funkčních 
ploch s větší výměrou. Zpracovatel stanovil minimální velikost plochy RZV na 0,5 ha (5 000 
m2). Ve výjimečných případech, pokud si to vymezení a koncepce Územního plánu 
vyžaduje, jsou zobrazované plochy RZV menší. Takto zvolená velikost ploch RZV vychází z 
principu koncepce a měřítka výkresů, kde kresba nemůže zachycovat nepřiměřený detail. 
Plochy menší než 5 000 m2 jsou vymezovány s ohledem na zobrazování v územním plánu a 
podrobnosti popisu obvykle jen v případech nutnosti samostatného vymezení menší plochy 
(např. plochy plní významnou funkci). Pokud tvoří plochu podměrečnou, tj menší než 0,5 ha, 
jsou zpravidla integrovány do jiných ploch RZV s jiným využitím. 
Toto se v praxi dotklo například právě legálních staveb rodinných domů nebo legálních 
větších staveb pro rodinnou rekreaci, které byly v minulosti umístěny v území určeném pro 
využití jako zahrádky (funkční plochy s objekty pro individuální rekreaci na zemědělském 
půdním fondu dle platného ÚPmB) a v Návrhu nového ÚPmB jsou vymezeny jako 
stabilizované plochy zahrádek (I). 
V souladu s výše uvedeným je pro obdobné případy v Závazné textové části Návrhu nového 
ÚPmB v kapitole 6.2. Obecné podmínky využití území uvedeno následující: 
 „Při vymezování ploch ve stanoveném měřítku nutně dochází k integraci (grafické 
subsumpci, pohlcení) odlišných jevů v území (zejména u stabilizovaných ploch); tato 
integrace se z hlediska jevů, se kterými pracuje územní plán, týká především: 
- struktury zástavby,  
- výšky zástavby,  
- způsobů využití území.“ 
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S integrovanými jevy, které jsou faktickou součástí vymezené plochy, ale neodpovídají 
stanovené regulaci v ploše, je třeba pracovat mimo jiné následujícím 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. 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  
- nedojde k podstatnému narušení nebo znemožnění využití stanoveného hlavního nebo 
přípustného využití, nebo 
- 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.  
Jestliže bylo do doby účinnosti tohoto územního plánu vydáno územní rozhodnutí (popř. jiný 
správní akt, kterým je stavba nebo záměr umísťován nebo povolován), ke kterému bylo 
vydáno kladné závazné stanovisko orgánu územního plánování o souladu s územně 
plánovací dokumentací, jsou tyto záměry přípustné. To neplatí, pokud dojde ke zrušení 
podkladového stanoviska úřadu územního plánování opravnými či jinými přezkumnými 
postupy. Na tyto záměry se rovněž vztahují pravidla pro práci s integrovanými jevy.“ 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná lokalita Zaječí hora byla a je z územně plánovacího 
hlediska dlouhodobě určena pro individuální rekreaci, zejména formou zahrádkaření, nelze 
Návrh nového ÚPmB označit za diskriminační a nedochází k poškození vlastníků 
nemovitostí v této lokalitě. 
Na základě výše uvedeného lze dále konstatovat, že nedochází k poškození vlastníků 
staveb, protože stávající legální stavby, které nejsou v souladu s regulativy předmětné 
stabilizované plochy zahrádek (I), z důvodů jejich integrace do plochy zahrádek (I), budou 
v území přípustné a budou přípustné i změny těchto legálních staveb za stanovených 
podmínek. Tedy bude možná řádná údržba těchto staveb. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
K redukci rozvoje na k. ú. Obřany a k převedení původních rozvojových lokalit Ob-1 a Ob-4 
do územních rezerv B-12 a B-13 došlo na základě vyhodnocení výsledků projednání 
(námitek a připomínek) po prvním veřejném projednání 06/2020. Dílčí podnět na úpravu 
návrhu uplatnil u pořizovatele na základě doporučení RMB určený zastupitel, RNDr. Filip 
Chvátal, Ph.D., radní pro územní plánování, který tímto hájil veřejné zájmy na zmenšení 
původně navrhovaného rozsahu rozvoje MČ. 
Pozemek je navíc součástí území, ke kterému při veřejném projednání byly doručeny 
nesouhlasy veřejnosti ke změně ze stávajícího nestavebního využití na návrhovou plochu, 
včetně nesouhlasu věcně příslušné MČ Brno - Maloměřice a Obřany (viz dílčí bod 1b s 
grafickou přílohou 1b v jejich podání Připomínek z 06/2020).  
Proto byla v upraveném návrhu pro 1. opakované veřejné projednání tato část území 
vymezena jako plocha zahrádek (I) bez zahrnutí do vyznačené územní rezervy B-12. 
Námitce nebude vyhověno, rozvoj pro funkci bydlení ani územní rezerva pro bydlení 
nebudou v daném území vymezeny.   
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezeným územním systémem ekologické stability (ÚSES). 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury atd. Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo 
požadovaného způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a 
charakter území zejména z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a 
požadavků na uspořádání a využívání daného území. Pouze druh pozemku či způsob využití 
pozemku vyplývající z KN nejsou pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v 
územním plánu primárním a jediným kritériem. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě výše uvedeného a své odbornosti prověřil, 
vyhodnotil a navrhl nejvhodnější možné řešení funkčního využití pozemků předmětného 
území. Při tvorbě vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu 
ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání 
konaném dne 19. 6. 2018.  
V Návrhu ÚPmB je tak v předmětné lokalitě v k.ú. Žebětín zejména z důvodu zachování 
kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace (ve všech variantách Konceptu ÚPmB 
také vymezena plocha krajinné zeleně v prvky ÚSES) a v souladu s právními předpisy 
navržena plocha krajinné zeleně s vymezeným překryvným režimem územního systému 
ekologické stability (ÚSES) – lokálním biokoridorem LBK ZE 05. Návrh ÚSES je v předmětné 
lokalitě vymezen na základě aktuálně zpracovaného podkladu - "Plánu ÚSES pro katastrální 
území Žebětín, Bosonohy, Starý Lískovec, Nový Lískovec" (Ageris s.r.o., 2018), který je 
neopominutelným a legitimním podkladem pro zpracování územního plánu. Plán ÚSES 
prověřil komplexně celé katastrální území Žebětína (a dalších) z hlediska ekologicko-
stabilizační funkce a v konkrétním místě vymezil jednu z větví místního ÚSES, která má 
hydrofilní charakter a vymezený lokální biokoridor LBK ZE 05 jako občasný přítok 
Žebětínského potoka propojuje lokální biocentrum LBC ZE 04 "Žebětínská rákosina" a 
vložené lokální biocentrum RK 1474/C2  "Borovníky", a umožňuje tak v předmětné lokalitě 
migraci organismů (upozorňujeme, že je jedná o veškeré organismy, nejenom z živočišné 
říše, ale také jde o rostlinné druhy a mikroorganismy, které jsou důležité pro jakékoliv 
přirozené procesy v přírodě a krajině). Vymezení předmětného ÚSES je již navrženo v 
minimálních možných rozměrech předepsaných platnou Metodikou vymezování ÚSES 
Ministerstva životního prostředí ČR v souladu s § 2 vyhl. č. 395/1882 Sb., kterým se provádí 
§ 4 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Z hlediska 
zájmů chráněných pomocí ÚSES se přitom v dotčené lokalitě nenabízí jiné vhodnější řešení, 
které by umožňovalo kompenzovat snížení rozsahu předmětného biokoridoru z důvodu 
vyhovění námitce na jiném místě jeho trasy.  
Na základě uvedeného není účelné a opodstatněné měnit vymezený ochranný režim ÚSES, 
který jsou v lokalitě vymezeny zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně 
plánovací dokumentace a k zajištění veřejného zájmu na úseku ochrany přírody a krajiny 
(pozn.: dle § 4 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je totiž 
ochrana systému ekologické stability povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků 
tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci 
pozemků, obce i stát.. ). 
Nicméně uvádíme, že v rámci výše uvedených ochranných režimů, jsou na základě 
doplňujících podmínek využití území respektovány stávající objekty a využití, pokud neomezí 
funkčnost ÚSES. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje u předmětné plochy snížit výškovou úroveň zástavby z úrovně 5 
na úroveň 4. Stejný podnět podala také MČ Brno-Sever. 
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil 
v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 
ze dne 13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět 
na zohlednění místních zájmů MČ Brno-Sever a to snížit výškovou úroveň zástavby 
v předmětné ploše smíšené obytné C z úrovně 5 na úroveň 4. Městské části jsou dle Statutu 
města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno-Sever zohledněny 
a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven (u předmětné plochy dojde 
ke změně výškové úrovně zástavby z úrovně 5 na úroveň 4). Touto úpravou je reagováno také 
na požadavek podatele a plně se mu vyhovuje. 
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MMB/0346003/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí u předmětné rozvojové lokality s navrhovanou výškovou úrovní 3, která 
dle podatele představuje nepřiměřenou intenzitu zástavby v dané oblasti. Podnět na změnu 
regulativu u plochy bydlení v rámci předmětné lokality z B/k3 na B/r2 podala také 
MČ Brno-Řečkovice. Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) 
stavebního zákona uplatnil v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem 
č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané 
dne 1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno Řečkovice a to u plochy 
bydlení v lokalitě Díly (mezi areálem kasáren a zástavbou v ul. Žilkova) snížit výšku zástavby 
na 2; tj. na místo uvedené B/k3 změnit regulativ na B/r2. Městské části jsou dle Statutu 
města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno-Řečkovice zohledněny 
a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven (u předmětné plochy dojde 
ke změně regulativu z B/k3 na B/r2 a k vymezení plochy smíšené obytné C/k3 podél budoucí 
městské třídy). Touto úpravou je částečně reagováno také na požadavek podatele. 
Plochy smíšené obytné C/v3 (potažmo C/k3) zůstanou ovšem zachovány v původní podobě 
(nebude se měnit ani výška, ani uspořádání zástavby). Plochy smíšené obytné (C) jsou 
vymezeny podél plánovaných komunikací, respektive podél budoucí městské třídy. Vyšší 
úroveň zástavby i kompaktní uspořádání zástavby je u nich zvoleno záměrně, aby bylo 
zajištěno odclonění negativních vlivů dopravy od ploch, které se nachází za nimi. Jejich 
navrhování podél rušnějších komunikací a městských tříd je pravidlem v celém ÚPmB. 
Dále podatel namítá, že dle návrhu ÚPmB dojde k nedůvodné likvidaci zelených ploch, 
vysušení mokřadů a k ohrožení zdrojů vody v této oblasti. V rámci předmětné lokality 
je v aktuálním návrhu ÚPmB samostatně vymezena jedna plocha městské zeleně 
a o dalších se neuvažuje. Platí však to, že u ploch bydlení i ploch smíšených obytných je dle 
regulativu povinnost dodržet minimální plochu zeleně v rozsahu 30 % pro disponibilní 
pozemky stavebního záměru. Co se týče mokřadů a prameniště, tak předmětné rozvojové 
lokalitě je uložena územní studie (ÚS-05 Řečkovické kasárny), která se má mimo jiné 
zabývat také ochranou mokřadů a prameniště studánky západně od ul. Jezerůvky. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Opatření protipovodňové ochrany(PPO) byla navržena na základě základního koncepčního 
dokumentu Generelu odvodnění města Brna – část Vodní toky (Pöyry Environment, DHI, 
BVK/2009) a podrobnější Studie přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace 
údolních niv hlavních brněnských toků – pořizovatel Povodí Moravy, s.p., zpracovatel 
Aquatis, 2015). Liniové protipovodňové opatření je navrženo za účelem ochrany zastavěných 
ploch,tzn. ochrany obyvatel a jejich majetku, navržený systém působí jako celek a je 
navržena v kontextu celého povodí (vč. oblasti Židlochovic). Pokud má město Brno chránit 
svoje obyvatele před ničivou povodní, je třeba takové řešení, které nezhorší průtokové 
poměry níže směrem po toku. Návrh je zpracován v souladu s Krajskou koncepcí PPO z r. 
2007 (podklad pro Generel odvodnění města Brna - část Vodní toky - 2009), vychází z 
platného Uzemního plánu města Brna  (podle zadání chrání platné návrhové plochy a 
stávající zástavbu), z konceptu nového územního plánu a řady dalších do té doby 
zpracovaných podkladů.  Koncepce protipovodňové ochrany byla schválena Zastupitelstvem 
města Brna v roce 2008.  
Úkolem územního plánu je vytvořit na základě zpracovaných podkladů podmínky pro 
možnost vybudování protipovodňové ochrany.  
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. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí u předmětné rozvojové lokality s navrhovanou výškovou úrovní 3, která 
dle podatele představuje nepřiměřenou intenzitu zástavby v dané oblasti. Podnět na změnu 
regulativu u plochy bydlení v rámci předmětné lokality z B/k3 na B/r2 podala také 
MČ Brno-Řečkovice. Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) 
stavebního zákona uplatnil v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem 
č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané 
dne 1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno Řečkovice a to u plochy 
bydlení v lokalitě Díly (mezi areálem kasáren a zástavbou v ul. Žilkova) snížit výšku zástavby 
na 2; tj. na místo uvedené B/k3 změnit regulativ na B/r2. Městské části jsou dle Statutu 
města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno-Řečkovice zohledněny 
a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven (u předmětné plochy dojde 
ke změně regulativu z B/k3 na B/r2 a k vymezení plochy smíšené obytné C/k3 podél budoucí 
městské třídy). Touto úpravou je částečně reagováno také na požadavek podatele. 
Plochy smíšené obytné C/v3 (potažmo C/k3) zůstanou ovšem zachovány v původní podobě 
(nebude se měnit ani výška, ani uspořádání zástavby). Plochy smíšené obytné (C) jsou 
vymezeny podél plánovaných komunikací, respektive podél budoucí městské třídy. Vyšší 
úroveň zástavby i kompaktní uspořádání zástavby je u nich zvoleno záměrně, aby bylo 
zajištěno odclonění negativních vlivů dopravy od ploch, které se nachází za nimi. Jejich 
navrhování podél rušnějších komunikací a městských tříd je pravidlem v celém ÚPmB. 
Dále podatel namítá, že dle návrhu ÚPmB dojde k nedůvodné likvidaci zelených ploch, 
vysušení mokřadů a k ohrožení zdrojů vody v této oblasti. V rámci předmětné lokality 
je v aktuálním návrhu ÚPmB samostatně vymezena jedna plocha městské zeleně 
a o dalších se neuvažuje. Platí však to, že u ploch bydlení i ploch smíšených obytných je dle 
regulativu povinnost dodržet minimální plochu zeleně v rozsahu 30 % pro disponibilní 
pozemky stavebního záměru. Co se týče mokřadů a prameniště, tak předmětné rozvojové 
lokalitě je uložena územní studie (ÚS-05 Řečkovické kasárny), která se má mimo jiné 
zabývat také ochranou mokřadů a prameniště studánky západně od ul. Jezerůvky. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zařazením původní návrhové plochy V/-/h vymezené v Konceptu ÚPmB do územní rezervy 
V-5 v Návrhu ÚPmB (2020) byl alespoň částečně naplněn úkol vyplývající ze zadání, který 
měl stanoveno variantně prověřit možnost umístění veřejného pohřebiště v MČ Bystrc a 
v Soběšicích.  Správa hřbitovů vymezení nadále požaduje, rozšíření stávajícího lesního 
hřbitova v Soběšicích neřeší  situaci s nedostatkem míst v tomto sektoru města.      
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu 
s doporučením RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města 
stěžejního charakteru.  
I přesto, že bylo možné odborně doporučit řešení uvedené výše, pořizovatel dal pokyn 
územní rezervu V-5 z upraveného Návrhu ÚPmB (2021) vypustit v souladu s podnětem 
určeného zastupitele a předmětné území ponechat vymezené jako plochu zemědělskou "A", 
z čehož také vyplývá, že plocha zemědělská je v předmětné lokalitě vymezena odůvodněně 
a v aktuální fázi pořizování nové územně plánovací dokumentace není žádoucí a účelné 
vymezovat v lokalitě nové zastavitelné plochy na úkor volné krajiny.  
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky jsou dle platného ÚPmB součástí nestavební volné plochy s objekty pro 
individuální rekreaci. Požadavek změny na plochu rekreace není akceptovatelný, neboť 
rozsah vymezení ploch rekreace v návrhu ÚP vychází ze schváleného (dle §30 odst.6 
stavebního zákona) územně plánovacího podkladu: Územní studie Rekreační oblast 
Přehrada – výsledný návrh (zpracovatel Ateliér ERA, 8/2013) a je v souladu se schválenými 
Pokyny pro dopracování návrhu nového ÚP. Územní studie komplexně vyhodnotila rekreační 
potenciál rekreační oblasti, rozsah a kvalitu přírodního zázemí pro rekreační aktivity, 
stanovila udržitelnou míru jejich exploatace a navrhla úpravu regulativů pro způsob využití 
ploch a prostorového uspořádání rekreační oblasti.  
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MMB/0346013/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel zásadně požaduje zredukovat intenzitu využití předmětné rozvojové lokality 
a to formou nastavení limitů maximální míry zastavění a stanovením vyššího minimálního 
podílu zeleně.  
De facto celá plocha předmětné rozvojové lokality je v platném ÚPmB vymezena jako plocha 
zastavitelná (vyjma menších ploch zeleně a veřejných prostranství). Zároveň je převážná 
část parcel vlastnictvím soukromých vlastníků (vyjma plochy V/a2, části ploch D/a3 a většiny 
veřejných prostranství). Není tudíž možné v návrhu ÚPmB vymezit větší nezastavěné plochy 
zeleně a tím snížit intenzitu využití území, jelikož v případě, že by došlo ke změně plochy 
stavební (viz platný ÚPmB) na plochu nestavební, tak hrozí náhrada škody za změnu využití 
území dle § 102 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
Zároveň se v návrhu ÚPmB nevymezují ani menší plochy zeleně, tak jak jsou vymezeny 
v platném ÚPmB. Z důvodu zvoleného měřítka výkresů a podrobnosti ÚPmB byla pro návrh 
ÚP 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. Návrh ÚPmB řeší 
zastoupení zeleně u funkčních ploch nastavením minimálního zastoupení zeleně, které 
je u ploch B a C 30 % pro disponibilní pozemky stavebního záměru, u ploch W pak 20 % 
pro disponibilní pozemky stavebního záměru. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti předmětné 
plochy nachází velké plochy krajinné i městské zeleně, tak zpracovatel nepovažuje za nutné 
tyto podíly navyšovat. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje, aby výšková úroveň zástavby v severní části předmětné lokality byla 
stanovena na úroveň 2 (v části pod rozvodnou úroveň 3) a ve zbývající části předmětné 
lokality, aby byla stanovena maximálně 3. výšková úroveň zástavby. 
V severní části předmětné lokality bude pod rozvodnou zachována výšková úroveň 3. 
Ve zbylé části bude rozšířena plocha bydlení s výškovou úrovní 2. Podél pozemní 
komunikace spojující ulice Hudcova a Purkyňova však zůstane zachován úzký pás plochy 
smíšené obytné (C) s výškovou úrovní 3. Smyslem stanovení vyšší úrovně zástavby u této 
plochy je ochrana nižší rezidentní zástavby, která se nachází za ní, od potenciálně rušnější 
pozemní komunikace (odclonění negativních vlivů dopravy). Stanovování vyšší úrovně 
zástavby podél městských tříd a rušnějších pozemních komunikacích je pravidlem v celém 
ÚPmB.   
Ve zbývající části předmětné lokality bude u ploch smíšených obytných zachována výšková 
úroveň zástavby 5. Snížení výškové úrovně zástavby dle požadavků podatele není 
z městotvorného hlediska možné. Zintenzivnění využití předmětné plochy je krok, v jehož 
důsledku by mělo dojít k omezení suburbanizace, což je jeden z hlavních cílů nového ÚPmB. 
U ostatních ploch je zachována výšková úroveň zástavby 3. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje, aby byl v předmětné rozvojové lokalitě zachován původní záměr 
dobudování Technologického parku Brno a tím bylo zabráněno možnosti přeměnit celou 
lokalitu na rezidenční bydlení. Podatel tedy požaduje na předmětných plochách nastavit 



MMB/0346013/2021 MMB/0346013/2021 
Námitky Námitky 

 

funkční plochy komerční vybavenosti (W) s výškovou úrovní 3. Dále podatel požaduje v 
severní části rozvojové lokality změnit vymezení plochy na C/v2, plochy městské zeleně (Z) 
a plochy bydlení B/r2. Podatel taktéž požaduje zachování povinnosti zpracovat 
pro předmětnou lokalitu územní studii. 
Zpracovatel prověřil nutnost doplnit v rámci předmětné lokality plochy komerční 
vybavenosti (W) v návaznosti na realizované areály při ulici Purkyňova. Dle jeho posouzení 
není v lokalitě nutné vymezovat další plochy W (vyjma ploch v jihozápadní a severozápadní 
části předmětné lokality, které doplňují souvislý pás ploch komerční vybavenosti a byl u nich 
ponechám způsob využití W a nově vymezené plochy W v severní části – viz níže). 
Přeměnou původně plánovaných ploch W na plochy smíšené obytné (C) je reagováno 
na deficitní funkci bydlení, což je jeden z hlavních problémů současné doby. Zvýšení 
možnosti stavět objekty pro bydlení, resp. pro smíšenou funkci, je základním požadavkem 
města a jde o jednu z hlavních úloh územního plánu. Předmětná lokalita přirozeně propojuje 
městské části Královo Pole a Medlánky v oblasti Technologického parku, který dle návrhu 
ÚPmB doplní o rezidenční využití v kombinaci s občanskou vybaveností a službami a tím 
zajistí chybějící mísení funkcí v území.   
Severní část předmětné rozvojové lokality bude částečně upravena, nikoliv však zcela 
dle požadavků podatele. Část plochy občasné vybavenosti bude zachována dle aktuálního 
návrhu ÚPmB. Ve střední části dojde k rozšíření plochy bydlení na úkor plochy smíšené 
obytné, která bude v této severní části zachována pouze podél pozemní komunikace. 
Část plochy bezprostředně pod rozvodnou bude změněna z plochy C/v3 na plochu W/v3. 
Tato plocha bude mít za úkol odclonit případné negativní působení technického zařízení 
na plochy bydlení. Z toho důvodu není možné v této části vymezit plochy městské zeleně (Z), 
jak požaduje podatel. 
Nadále platí, že v předmětné lokalitě je předepsána územní studie (ÚS-08 Technologický 
park). Jde o studii, která prověří doplnění komerční vybavenosti v jižní a severní části lokality 
v návaznosti na realizované areály při ulici Purkyňově, doplnění bydlení v návaznosti 
na zástavbu bydlení v Medlánkách v ul. Za Parkem, vymezení veřejného prostranství 
a prověření jeho charakteru, potřebu umístění občanského vybavení, možnost umístění 
mateřské školy, prověří vnitřní komunikační síť, vymezení pozemků pro obslužné 
komunikace s ohledem na jejich návaznost na stávající zástavbu, navrhne další dopravní 
napojení na stávající komunikace, řešení pěší průchodnosti lokalitou i k okolním plochám 
zeleně, napojení rozšířené vozovny a začlenění prodloužené tramvajové tratě včetně 
způsobu křížení s ostatní dopravou a řešením smyčky, návrh krajinné zeleně jako přechodu 
mezi Medláneckým kopcem a zástavbou a také napojení na technickou infrastrukturu. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Proces tvorby územního plánu obce není řízením, v němž by bylo možno namítat podobné 
procesní skutečnosti. Otázku případných tvrzených zásahů samosprávy do podoby Návrhu 
územního plánu není možno řešit, rozhodovat či v rámci námitky podjatosti procesovat v 
rámci projednání věcného řešení. 
 
Námitka č.5 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na vypuštění návrhových ploch komunikací O-5 a O-6 
z důvodu zbytečnosti, přivedení tranzitní dopravy do území, narušení přírodního zázemí 
v k.ú. Medlánky a je konstatováno, že je komunikace nerealizovatelná. 
Koridory ploch dopravní infrastruktury D nejsou v namítaném území navrženy. 
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Návrh pro opakované veřejné projednání byl upraven v souvislosti s nesouhlasem vedení 
trasy záměru R/1 především na medláneckém katastru s ohledem na problematické 
propojení na ulici V Újezdech. Současně byla prověřena trasa vedoucí ve vzdálenější poloze 
od stávající zástavby a mimo území volnočasových aktivit v okolí Medláneckého potoka. 
Vzhledem k nesouhlasu s původním vedením koridoru územní rezervy O-5 centrem 
Medlánek byla následně naznačena možnost změny jejího trasování. Tuto úpravu však 
z časových důvodů nebylo možné prověřit v potřebné podrobnosti a s podrobnějším 
vyhodnocením dopadů a vlivů na území.  
Aby bylo možné podrobněji prověřit toto území jednak z hlediska koncepce dopravy (Odboru 
dopravy MMB) a z hlediska územních dopadů (Odboru územního plánování a rozvoje MMB), 
bylo rozhodnuto z pozice pořizovatele o jejich vymezení. 
Z tohoto důvodu je v území územní rezerva O-6 ponechána beze změny a územní rezerva 
O-5 je upravena do koridoru v návaznosti od územní rezervy O-6 po propojení se záměrem 
R/1. 
Po zpracování podrobnějších prověřovacích studiích budou vyhodnoceny dopady do území 
a až následně na základě doporučení bude rozhodnuto o těchto územních rezervách. Tedy 
v tuto chvíli je předčasné předjímat výsledky prověření. 
Z územního hlediska se nejedná o návrhy konkrétních záměrů komunikací, ale o prvky, které 
budou ve větší podrobnosti teprve prověřeny a následně až rozhodnuto o jejich případné 
aktivaci. 
Území dotčené překryvným koridorem územních rezerv je možné využívat dle současného 
využití nebo v souladu s podmínkami využití území plochy s rozdílným způsobem využití. 
Využití území pod koridory územních rezerv O-5 a O-6 je ponecháno z větší části obdobné 
jako v současném územním plánu, tedy v plochách s rozdílným způsobem využití: plochy 
zahrádek I, plochy zemědělské A nebo plochy krajinné zeleně K.  
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky v současné době zohlednit. 
 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pořizovatel se neztotožňuje s tvrzením podatele, že došlo k procesnímu pochybení v rámci 
procesu tvorby nového územního plánu tím, že byl na základě výsledků vyhodnocení 
předešlého veřejného projednání zpracován upravený Návrh. Stavební zákon výslovně 
předpokládá, že může být návrh územního plánu upraven, podstatně či nepodstatně, a jedná 
se tak o zcela legální a legitimní postup. 
Současně není nijak podateli znemožněno uplatnit proti upravenému návrhu územního plánu 
svou připomínku či námitku. 
Rovněž tak je chybným předpokladem podatele tvrzení, že jím uplatněné námitky či 
připomínky jsou v zásadě "bezcenné", protože město "nepočítá" s dalším projednáním. 
Postoj města je sice v procesu tvorby územního plánu důležitý, ale vyhodnocení výsledků 
veřejných projednání zpracovává úřad územního plánování ve spolupráci s určeným 
zastupitelem a je na pořizovateli, aby po vyhodnocení správně určil další procesní postup; 
toto rozhodnutí nespadá do výlučné pravomoci samosprávných orgánů obce, a proto nelze 
podatelova tvrzení považovat za právně relevantní. 
Jeho možnost vstoupit aktivně do procesu přípravy nového územního plánu nebyla nijak 
omezena a uplatněním své námitky to dokazuje; rovněž je nutné upozornit, že samotné 
uplatnění podání ještě nezakládá automatický nárok na to, že musí být námitce vyhověno - 
tím by byl popřen naopak proces vyhodnocení podání. 
Chybnost závěrů podatele lze dokladovat tím, že úřad územního plánování na základě 
vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání zajistil úpravu Návrhu nového 
územního plánu města Brna a oznámil konání dalšího opakovaného veřejného projednání. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Námitka obsahuje nesouhlas s funkčním využitím plochy W/v3 v lokalitě Zy-4 a požaduje 
tvorbu nových ploch zeleně. 
Funkční využití návrhové plochy malého rozsahu typu W/v3 obsažené v Návrhu pro 
opakované veřejné projednání mělo za cíl zejména další rozvoj drobných služeb s místní 
poptávkou (jako přechod a clonu mezi VMO a bydlením) – možné využití např. rehabilitace, 
soukromé ordinace, soukromé sociální služby pro seniory. Dopravní zátěž v ulici Luční je 
většinově generována stávajícím nájezdem na VMO, budoucí využití nezastavěné části plochy 
W tuto intenzitu dopravy zásadně nezmění. 
Věcně shodnou připomínku v lokalitě Zy-4 uplatnila také MČ Brno-Žabovřesky, městské části 
jsou dle Statutu města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém 
režimu prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím 
dokumentacím.  Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního 
zákona, na základě doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021, uplatnil v procesu 
vyhodnocování výsledků projednání podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-
Žabovřesky a doporučil připomínku řešit jiným způsobem, změnou funkčního využití plochy 
W/v3 na funkční typ C/v3 a vymezením nové plochy městské zeleně Z. Na základě výsledků 
projednání bude v Návrhu pro druhé veřejné opakované projednání plocha komerční 
vybavenosti změněna na plochu smíšenou obytnou, která umožní rozvoj drobných služeb s 
místní poptávkou a dále připouští umístění stávajícího RD, který byl v minulosti nesystémově 
umístěn v ploše veřejné vybavenosti (plocha OV podle platného ÚPmB) do přímého kontaktu 
s trasou VMO. Na území se vzrostlou zelení u radnice bude vymezena nová plocha Z. Ve 
spolupráci s určeným zastupitelem zformuloval pořizovatel pokyn k úpravě grafické i textové 
části Návrhu pro druhé opakované veřejné projednání, touto úpravou je přiměřeně reagováno 
také na tuto námitku, vyhovuje se požadavku na podporu opatření vedoucích ke zmírnění 
efektu klimatické změny a proto nebude formulován další pokyn k úpravě Návrhu. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadavkům na snížení výškové úrovně z „3“ na „2“ podaným k ploše B/v3 v severní části 
lokality R-3 při prvním veřejném projednání v 06/2020 pořizovatel nevyhověl s tím, že 
navržené výškové hladiny odpovídají významu dané lokality a reagují na stávající i budoucí 
charakter území. Pro Návrh ÚP sloužilo jako podklad v lokalitě R-3 řešení prověřené v 
Urbanistické studii Ivanovice - Řečkovice - Medlánky, viz odkaz na US v kartě lokality R-3  v 
textové části Odůvodnění u položky Použité podklady.  Úroveň 3 (do 16 m) pro městskou 
zástavbu odpovídá očekávanému charakteru zástavby i plánovaným investicím do 
infrastruktury v podobě prodloužení tramvajové trati a rozvoji obslužných komunikací.  
K požadavku MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na snížení výškové úrovně z „2“ na „3“ 
uplatněnému při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 se připojila samospráva 
města:  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,  a to na změnu specifikace prostorové 
specifikace struktury zástavby u ploch bydlení v rozvojové v části rozvojové lokality R-3, 
místní lokalitě Díly z B/v3 na B/r2. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny 
uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno - Řečkovice a Mokrá 
Hora zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven: 
přijatelným řešením pro MČ je změna funkčního využití B/k3 v pásu podél budoucí městské 
třídy na plochu smíšenou obytnou C/k3 (tj. s ponecháním výšky zástavby na původní úrovni 
„3“), zbývající část plochy B/k3 bude vymezena jako plocha B se strukturou a požadovanou 
výškovou úrovní B/r2. 
Tímto je námitce vyhověno částečně - na území lokality R-3, severně západního úseku ulice 
Terezy Novákové dojde ke snížení výškové úrovně v ploše bydlení z "3" na "2", plocha bude 
mít specifikaci B/r2.   
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zařazením původní návrhové plochy V/-/h vymezené v Konceptu ÚPmB do územní rezervy 
V-5 v Návrhu ÚPmB (2020) byl alespoň částečně naplněn úkol vyplývající ze zadání, který 
měl stanoveno variantně prověřit možnost umístění veřejného pohřebiště v MČ Bystrc a 
v Soběšicích.  Správa hřbitovů vymezení nadále požaduje, rozšíření stávajícího lesního 
hřbitova v Soběšicích neřeší  situaci s nedostatkem míst v tomto sektoru města.      
Nicméně na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB 
č.R8/127 zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, 
radní pro územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného 
Územního plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 
odst. (1) zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění 
pozdějších předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu 
s doporučením RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města 
stěžejního charakteru.  
I přesto, že bylo možné odborně doporučit řešení uvedené výše, pořizovatel dal pokyn 
územní rezervu V-5 z upraveného Návrhu ÚPmB (2021) vypustit v souladu s podnětem 
určeného zastupitele a předmětné území ponechat vymezené jako plochu zemědělskou "A", 
z čehož také vyplývá, že plocha zemědělská je v předmětné lokalitě vymezena odůvodněně 
a v aktuální fázi pořizování nové územně plánovací dokumentace není žádoucí a účelné 
vymezovat v lokalitě nové zastavitelné plochy na úkor volné krajiny.  
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel zásadně požaduje zredukovat intenzitu využití předmětné rozvojové lokality 
a to formou nastavení limitů maximální míry zastavění a stanovením vyššího minimálního 
podílu zeleně.  
De facto celá plocha předmětné rozvojové lokality je v platném ÚPmB vymezena jako plocha 
zastavitelná (vyjma menších ploch zeleně a veřejných prostranství). Zároveň je převážná 
část parcel vlastnictvím soukromých vlastníků (vyjma plochy V/a2, části ploch D/a3 a většiny 
veřejných prostranství). Není tudíž možné v návrhu ÚPmB vymezit větší nezastavěné plochy 
zeleně a tím snížit intenzitu využití území, jelikož v případě, že by došlo ke změně plochy 
stavební (viz platný ÚPmB) na plochu nestavební, tak hrozí náhrada škody za změnu využití 
území dle § 102 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
Zároveň se v návrhu ÚPmB nevymezují ani menší plochy zeleně, tak jak jsou vymezeny 
v platném ÚPmB. Z důvodu zvoleného měřítka výkresů a podrobnosti ÚPmB byla pro návrh 
ÚP 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. Návrh ÚPmB řeší 
zastoupení zeleně u funkčních ploch nastavením minimálního zastoupení zeleně, které 
je u ploch B a C 30 % pro disponibilní pozemky stavebního záměru, u ploch W pak 20 % 
pro disponibilní pozemky stavebního záměru. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti předmětné 
plochy nachází velké plochy krajinné i městské zeleně, tak zpracovatel nepovažuje za nutné 
tyto podíly navyšovat. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje, aby výšková úroveň zástavby v severní části předmětné lokality byla 
stanovena na úroveň 2 (v části pod rozvodnou úroveň 3) a ve zbývající části předmětné 
lokality, aby byla stanovena maximálně 3. výšková úroveň zástavby. 
V severní části předmětné lokality bude pod rozvodnou zachována výšková úroveň 3. 
Ve zbylé části bude rozšířena plocha bydlení s výškovou úrovní 2. Podél pozemní 
komunikace spojující ulice Hudcova a Purkyňova však zůstane zachován úzký pás plochy 
smíšené obytné (C) s výškovou úrovní 3. Smyslem stanovení vyšší úrovně zástavby u této 
plochy je ochrana nižší rezidentní zástavby, která se nachází za ní, od potenciálně rušnější 
pozemní komunikace (odclonění negativních vlivů dopravy). Stanovování vyšší úrovně 
zástavby podél městských tříd a rušnějších pozemních komunikacích je pravidlem v celém 
ÚPmB.   
Ve zbývající části předmětné lokality bude u ploch smíšených obytných zachována výšková 
úroveň zástavby 5. Snížení výškové úrovně zástavby dle požadavků podatele není 
z městotvorného hlediska možné. Zintenzivnění využití předmětné plochy je krok, v jehož 
důsledku by mělo dojít k omezení suburbanizace, což je jeden z hlavních cílů nového ÚPmB. 
U ostatních ploch je zachována výšková úroveň zástavby 3. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje, aby byl v předmětné rozvojové lokalitě zachován původní záměr 
dobudování Technologického parku Brno a tím bylo zabráněno možnosti přeměnit celou 
lokalitu na rezidenční bydlení. Podatel tedy požaduje na předmětných plochách nastavit 
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funkční plochy komerční vybavenosti (W) s výškovou úrovní 3. Dále podatel požaduje v 
severní části rozvojové lokality změnit vymezení plochy na C/v2, plochy městské zeleně (Z) 
a plochy bydlení B/r2. Podatel taktéž požaduje zachování povinnosti zpracovat 
pro předmětnou lokalitu územní studii. 
Zpracovatel prověřil nutnost doplnit v rámci předmětné lokality plochy komerční 
vybavenosti (W) v návaznosti na realizované areály při ulici Purkyňova. Dle jeho posouzení 
není v lokalitě nutné vymezovat další plochy W (vyjma ploch v jihozápadní a severozápadní 
části předmětné lokality, které doplňují souvislý pás ploch komerční vybavenosti a byl u nich 
ponechám způsob využití W a nově vymezené plochy W v severní části – viz níže). 
Přeměnou původně plánovaných ploch W na plochy smíšené obytné (C) je reagováno 
na deficitní funkci bydlení, což je jeden z hlavních problémů současné doby. Zvýšení 
možnosti stavět objekty pro bydlení, resp. pro smíšenou funkci, je základním požadavkem 
města a jde o jednu z hlavních úloh územního plánu. Předmětná lokalita přirozeně propojuje 
městské části Královo Pole a Medlánky v oblasti Technologického parku, který dle návrhu 
ÚPmB doplní o rezidenční využití v kombinaci s občanskou vybaveností a službami a tím 
zajistí chybějící mísení funkcí v území.   
Severní část předmětné rozvojové lokality bude částečně upravena, nikoliv však zcela 
dle požadavků podatele. Část plochy občasné vybavenosti bude zachována dle aktuálního 
návrhu ÚPmB. Ve střední části dojde k rozšíření plochy bydlení na úkor plochy smíšené 
obytné, která bude v této severní části zachována pouze podél pozemní komunikace. 
Část plochy bezprostředně pod rozvodnou bude změněna z plochy C/v3 na plochu W/v3. 
Tato plocha bude mít za úkol odclonit případné negativní působení technického zařízení 
na plochy bydlení. Z toho důvodu není možné v této části vymezit plochy městské zeleně (Z), 
jak požaduje podatel. 
Nadále platí, že v předmětné lokalitě je předepsána územní studie (ÚS-08 Technologický 
park). Jde o studii, která prověří doplnění komerční vybavenosti v jižní a severní části lokality 
v návaznosti na realizované areály při ulici Purkyňově, doplnění bydlení v návaznosti 
na zástavbu bydlení v Medlánkách v ul. Za Parkem, vymezení veřejného prostranství 
a prověření jeho charakteru, potřebu umístění občanského vybavení, možnost umístění 
mateřské školy, prověří vnitřní komunikační síť, vymezení pozemků pro obslužné 
komunikace s ohledem na jejich návaznost na stávající zástavbu, navrhne další dopravní 
napojení na stávající komunikace, řešení pěší průchodnosti lokalitou i k okolním plochám 
zeleně, napojení rozšířené vozovny a začlenění prodloužené tramvajové tratě včetně 
způsobu křížení s ostatní dopravou a řešením smyčky, návrh krajinné zeleně jako přechodu 
mezi Medláneckým kopcem a zástavbou a také napojení na technickou infrastrukturu. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Proces tvorby územního plánu obce není řízením, v němž by bylo možno namítat podobné 
procesní skutečnosti. Otázku případných tvrzených zásahů samosprávy do podoby Návrhu 
územního plánu není možno řešit, rozhodovat či v rámci námitky podjatosti procesovat v 
rámci projednání věcného řešení. 
 
Námitka č.5 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na vypuštění návrhových ploch komunikací O-5 a O-6 
z důvodu zbytečnosti, přivedení tranzitní dopravy do území, narušení přírodního zázemí 
v k.ú. Medlánky a je konstatováno, že je komunikace nerealizovatelná. 
Koridory ploch dopravní infrastruktury D nejsou v namítaném území navrženy. 
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Návrh pro opakované veřejné projednání byl upraven v souvislosti s nesouhlasem vedení 
trasy záměru R/1 především na medláneckém katastru s ohledem na problematické 
propojení na ulici V Újezdech. Současně byla prověřena trasa vedoucí ve vzdálenější poloze 
od stávající zástavby a mimo území volnočasových aktivit v okolí Medláneckého potoka. 
Vzhledem k nesouhlasu s původním vedením koridoru územní rezervy O-5 centrem 
Medlánek byla následně naznačena možnost změny jejího trasování. Tuto úpravu však 
z časových důvodů nebylo možné prověřit v potřebné podrobnosti a s podrobnějším 
vyhodnocením dopadů a vlivů na území.  
Aby bylo možné podrobněji prověřit toto území jednak z hlediska koncepce dopravy (Odboru 
dopravy MMB) a z hlediska územních dopadů (Odboru územního plánování a rozvoje MMB), 
bylo rozhodnuto z pozice pořizovatele o jejich vymezení. 
Z tohoto důvodu je v území územní rezerva O-6 ponechána beze změny a územní rezerva 
O-5 je upravena do koridoru v návaznosti od územní rezervy O-6 po propojení se záměrem 
R/1. 
Po zpracování podrobnějších prověřovacích studiích budou vyhodnoceny dopady do území 
a až následně na základě doporučení bude rozhodnuto o těchto územních rezervách. Tedy 
v tuto chvíli je předčasné předjímat výsledky prověření. 
Z územního hlediska se nejedná o návrhy konkrétních záměrů komunikací, ale o prvky, které 
budou ve větší podrobnosti teprve prověřeny a následně až rozhodnuto o jejich případné 
aktivaci. 
Území dotčené překryvným koridorem územních rezerv je možné využívat dle současného 
využití nebo v souladu s podmínkami využití území plochy s rozdílným způsobem využití. 
Využití území pod koridory územních rezerv O-5 a O-6 je ponecháno z větší části obdobné 
jako v současném územním plánu, tedy v plochách s rozdílným způsobem využití: plochy 
zahrádek I, plochy zemědělské A nebo plochy krajinné zeleně K.  
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky v současné době zohlednit. 
 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pořizovatel se neztotožňuje s tvrzením podatele, že došlo k procesnímu pochybení v rámci 
procesu tvorby nového územního plánu tím, že byl na základě výsledků vyhodnocení 
předešlého veřejného projednání zpracován upravený Návrh. Stavební zákon výslovně 
předpokládá, že může být návrh územního plánu upraven, podstatně či nepodstatně, a jedná 
se tak o zcela legální a legitimní postup. 
Současně není nijak podateli znemožněno uplatnit proti upravenému návrhu územního plánu 
svou připomínku či námitku. 
Rovněž tak je chybným předpokladem podatele tvrzení, že jím uplatněné námitky či 
připomínky jsou v zásadě "bezcenné", protože město "nepočítá" s dalším projednáním. 
Postoj města je sice v procesu tvorby územního plánu důležitý, ale vyhodnocení výsledků 
veřejných projednání zpracovává úřad územního plánování ve spolupráci s určeným 
zastupitelem a je na pořizovateli, aby po vyhodnocení správně určil další procesní postup; 
toto rozhodnutí nespadá do výlučné pravomoci samosprávných orgánů obce, a proto nelze 
podatelova tvrzení považovat za právně relevantní. 
Jeho možnost vstoupit aktivně do procesu přípravy nového územního plánu nebyla nijak 
omezena a uplatněním své námitky to dokazuje; rovněž je nutné upozornit, že samotné 
uplatnění podání ještě nezakládá automatický nárok na to, že musí být námitce vyhověno - 
tím by byl popřen naopak proces vyhodnocení podání. 
Chybnost závěrů podatele lze dokladovat tím, že úřad územního plánování na základě 
vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání zajistil úpravu Návrhu nového 
územního plánu města Brna a oznámil konání dalšího opakovaného veřejného projednání. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V podání je požadováno v lokalitě KP-4 vypuštění vymezeného předkupního práva P/Z/033. 
P/Z/033 není součástí lokality KP-4, je vymezeno pro plochu městské zeleně, pro kterou lze 
uplatnit předkupní právo ve prospěch statutárního města Brna ve veřejném zájmu. Plocha pro 
předkupní právo je tvořena pozemky ve vlastnictví statutárního města Brna a právnické osoby.  
Dále je vyjádřen nesouhlas s rozšířením sportovního areálu na úkor zahrádek, s likvidací ploch 
zeleně a zahrádek pro příjezdovou komunikaci a přestavby na park. Je požadován hlavní vstup 
do areálu od SZ z ulice Purkyňova, ne přes plochu zeleně. Předmětné území (lokalita KP-4) 
je dlouhodobě v platném ÚPmB navrženo pro sport a plocha v nároží Purkyňova-Červinkova 
pro městský park. Plocha pro sportovní využití je v platném ÚPmB vymezena jako zvláštní 
plocha pro rekreaci- R, které z hlediska vymezování ploch s rozdílným způsobem využití 
odpovídá v Návrhu nového ÚPmB plocha sportu-S. Plocha sportu je vymezena tak, aby 
vytvářela logický funkční celek. Plocha, která je v současné době využívaná pro zahrádky je v 
platném ÚPmB vymezena jako plocha městské zeleně - plocha parků a v Návrhu nového 
ÚPmB jako plocha městské zeleně. Z hlediska územního plánování tedy nedochází v Návrhu 
nového ÚPmB k rozšíření ploch pro sportovní využití na úkor zahrádek. Současné využití 
území pro zahrádky je dočasné do doby realizace městské zeleně ve veřejném zájmu. 
Stávající a nově pořizovaná územně plánovací dokumentace je tedy konzistentní. V areálu  
nedochází oproti platnému ÚPmB z hlediska vymezování ploch s rozdílným způsobem využití 
ke změnám.  Dle obecných podmínek využití území v závazné textové části je možné stavby 
a zařízení dopravní infrastruktury umístit dle podmínek uvedených v kap. 6.2 ve všech typech 
ploch s rozdílným způsobem využití. Vstup do areálu z ulice Purkyňova byl prověřován v 
územní studie "Areál Purkyňova - Vodova - Srbska" (zpracovatel ARCHIKA - architektonická 
projekční kancelář, 11/2019).   
 
 

Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V podání je vyjádřen nesouhlas s vymezením plochy změn a rozšířením sportovního areálu 
na úkor garážového dvora. V Návrhu nového ÚPmB nedochází ke změně spočívající v 
rozšiřování sportovního areálu na úkor garážového dvora Červinkova neboť již v platném 
ÚPmB byly garáže součástí zvláštní plochy pro rekreaci- R. Této ploše v Návrhu ÚPmB 
odpovídá z hlediska vymezování ploch s rozdílným způsobem využití plocha sportu- S, která 
již byla ve všech variantách konceptu. Z hlediska územně plánovacího je tedy zachován 
současný stav.  V případě zrušení garážového dvora navrhla nové umístění parkovacích stání 
při ulici Červinkova územní studie "Areál Purkyňova - Vodova - Srbska" (zpracovatel ARCHIKA 
- architektonická projekční kancelář, 11/2019).   
V rámci podání je vznesen také požadavek na účinné chránění stávajících stabilizovaných 
ploch bydlení. Územní plán vymezuje plochy s rozdílným způsobem využití a stanovuje pro ně 
prostorové regulace. Nepředjímá konkrétní záměry v předmětné ploše. Plocha sportu v areálu 
Vodovo - lokalita KP-4 vychází z platného ÚPmB. V Návrhu nového ÚPmB oproti platnému 
ÚPmB není ochrana stabilizované plochy bydlení měněna. 
V rámci podání je vznesen dále požadavek na prostupnost a obslužnost areálu Purkyňova - 
Srbská od Technického muzea z ulice Purkyňovy a od zastávky Srbská. Územní plán obecně 
stanovuje podmínky využití funkčních ploch. Základní prostupnost a obsluha území je 
zajištěna v rámci obecných podmínek využití území, konkrétní podoba a poloha je předmětem 
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podrobnějších projektových dokumentací konkrétních záměrů. Územním plánem jsou 
vytvořeny obecné podmínky pro jakékoliv pěší propojení. 
 
 
 
Námitka č.3 
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: 
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 vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí u předmětné rozvojové lokality s navrhovanou výškovou úrovní 3, která 
dle podatele představuje nepřiměřenou intenzitu zástavby v dané oblasti. Podnět na změnu 
regulativu u plochy bydlení v rámci předmětné lokality z B/k3 na B/r2 podala také 
MČ Brno-Řečkovice. Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) 
stavebního zákona uplatnil v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem 
č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané 
dne 1.9.2021 podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno Řečkovice a to u plochy 
bydlení v lokalitě Díly (mezi areálem kasáren a zástavbou v ul. Žilkova) snížit výšku zástavby 
na 2; tj. na místo uvedené B/k3 změnit regulativ na B/r2. Městské části jsou dle Statutu 
města Brna oprávněny uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu 
prostřednictvím vyjádření k projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno-Řečkovice zohledněny 
a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven (u předmětné plochy dojde 
ke změně regulativu z B/k3 na B/r2 a k vymezení plochy smíšené obytné C/k3 podél budoucí 
městské třídy). Touto úpravou je částečně reagováno také na požadavek podatele. 
Plochy smíšené obytné C/v3 (potažmo C/k3) zůstanou ovšem zachovány v původní podobě 
(nebude se měnit ani výška, ani uspořádání zástavby). Plochy smíšené obytné (C) jsou 
vymezeny podél plánovaných komunikací, respektive podél budoucí městské třídy. Vyšší 
úroveň zástavby i kompaktní uspořádání zástavby je u nich zvoleno záměrně, aby bylo 
zajištěno odclonění negativních vlivů dopravy od ploch, které se nachází za nimi. Jejich 
navrhování podél rušnějších komunikací a městských tříd je pravidlem v celém ÚPmB. 
Dále podatel namítá, že dle návrhu ÚPmB dojde k nedůvodné likvidaci zelených ploch, 
vysušení mokřadů a k ohrožení zdrojů vody v této oblasti. V rámci předmětné lokality 
je v aktuálním návrhu ÚPmB samostatně vymezena jedna plocha městské zeleně 
a o dalších se neuvažuje. Platí však to, že u ploch bydlení i ploch smíšených obytných je dle 
regulativu povinnost dodržet minimální plochu zeleně v rozsahu 30 % pro disponibilní 
pozemky stavebního záměru. Co se týče mokřadů a prameniště, tak předmětné rozvojové 
lokalitě je uložena územní studie (ÚS-05 Řečkovické kasárny), která se má mimo jiné 
zabývat také ochranou mokřadů a prameniště studánky západně od ul. Jezerůvky. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Tento pozemek je navržen na plochu městské zeleně z původní plochy zemědělského 
půdního fondu, která slouží pro zemědělské hospodaření a činnosti s ním související. 
Z územního hlediska má tedy dojít k vývoji tohoto území a změně na jinou, přesto však stále 
nestavební funkci, což je vzhledem k lokalitě, která sousedí s maloplošně zvláště chráněným 
územím, navrženým biokoridorem a pásmem hygienické ochrany logické a je ve veřejném 
zájmu. Pro tuto plochu zeleně a váš pozemek však není ve Výkrese veřejně prospěšných 
staveb, asanací a opatření (M 1:10 000) vymezena veřejně prospěšná stavba ani opatření. 
Z toho lze odvodit, že městská zeleň zde může být realizována v dlouhodobém časovém 
horizontu a předpokládá se majetkové vypořádání. Do té doby lze na základě obecných 
podmínek využití území (kapitola 6.2 závazné textové části) pozemek užívat současným 
způsobem. Námitce se tedy nevyhovuje. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Lokalita Žlutý kopec byla v Návrhu nového ÚPmB po prvním veřejném projednání (6/2020) 
upravena na základě podnětu určeného zastupitele RNDr. Filipa Chvátala, Ph.D., který byl 
uplatněn u pořizovatele dopisem č.j. MMB/0094779/2021 dne 28.2.2021 na základě 
doporučení Rady města Brna, které přijala na své schůzi č. R8/127. 
Řešení upraveného Návrhu nového ÚPmB pro opakované veřejné projednání vycházelo z ÚS 
Žlutý kopec (zpracovatel EA architekti s.r.o, rok 2021), tedy tak, jak bylo v zájmu místní 
samosprávy MČ Brno-střed i samosprávy města Brna. MČ i město tím vyjádřily vůli rozvoj 
Žlutého kopce - území dlouhodobě vymezeného v dosud platné ÚPD pro rozvoj bydlení - 
založit na aktuálním prověřeném řešení, které vzešlo z vítězného návrhu urbanisticko-
architektonické soutěže, podrobněji dopracovaného ve výše uvedené územní studii. Také 
rozsah ploch městské zeleně vychází z územní studie.  
Zachování zahrádek v plochách zeleně v majetku města je v oblasti Žlutého kopce navrženo 
v návrhové ploše Z severně areálu starobrněnského kláštera: pro plochu je vyznačena 
podmínka pořídit  územní studii ÚS-37/8, tj. jednu z dílčích územních studií s cílem prověřit v 
ploše zahrádkářskou činnost, viz výkres č. 1.0 Základní využití území a kap. 12 v textové části 
Výroku. ÚS  37/1 až 37/8 jsou výsledkem jednání "kulatých stolů", které při vyhodnocování 
podání týkajících se zahrádkářů uplatněných při veřejném projednání proběhly mezi 
pořizovatelem, zpracovatelem a zástupci zahrádkářů   
Námitce bylo vyhověno částečně - v rozsahu požadavku na využití území pro zahrádkářskou 
činnost.  
Požadavku na rozšíření ploch zeleně vyhověno nebude a upravený Návrh nového ÚP bude 
ponechán bez pokynu k úpravě. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Plocha bydlení na pozemku p.č. 3579/6 v k.ú. Kohoutovice byla rozšířena na základě 
námitky vlastníka, kterou uplatnil po prvním veřejném projednání. Určený zastupitel RNDr. 
Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona ale uplatnil v procesu 
vyhodnocování výsledků projednání na základě doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 
podnět na zohlednění místních zájmů MČ Brno-Kohoutovice. A to upravit hranici mezi 
stabilizovanou plochou bydlení B/v5 a plochou krajinné zeleně podle platného ÚPmB a 
pořizovatel mu na základě četných námitek občanů vyhověl. Námitce se tedy částečně 
vyhovuje. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadavkům na snížení výškové úrovně z „3“ na „2“ podaným k ploše B/v3 v severní části 
lokality R-3 při prvním veřejném projednání v 06/2020 pořizovatel nevyhověl s tím, že 
navržené výškové hladiny odpovídají významu dané lokality a reagují na stávající i budoucí 
charakter území. Pro Návrh ÚP sloužilo jako podklad v lokalitě R-3 řešení prověřené v 
Urbanistické studii Ivanovice - Řečkovice - Medlánky, viz odkaz na US v kartě lokality R-3  v 
textové části Odůvodnění u položky Použité podklady.  Úroveň 3 (do 16 m) pro městskou 
zástavbu odpovídá očekávanému charakteru zástavby i plánovaným investicím do 
infrastruktury v podobě prodloužení tramvajové trati a rozvoji obslužných komunikací.  
K požadavku MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na snížení výškové úrovně z „2“ na „3“ 
uplatněnému při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 se připojila samospráva 
města:  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,  a to na změnu specifikace prostorové 
specifikace struktury zástavby u ploch bydlení v rozvojové v části rozvojové lokality R-3, 
místní lokalitě Díly z B/v3 na B/r2. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny 
uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno - Řečkovice a Mokrá 
Hora zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven: 
přijatelným řešením pro MČ je změna funkčního využití B/k3 v pásu podél budoucí městské 
třídy na plochu smíšenou obytnou C/k3 (tj. s ponecháním výšky zástavby na původní úrovni 
„3“), zbývající část plochy B/k3 bude vymezena jako plocha B se strukturou a požadovanou 
výškovou úrovní B/r2. 
Tímto je námitce vyhověno částečně - na území lokality R-3, severně západního úseku ulice 
Terezy Novákové dojde ke snížení výškové úrovně v ploše bydlení z "3" na "2", plocha bude 
mít specifikaci B/r2.   
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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. 
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. 
 
Námitka č.3 
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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 
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na základě prověření a v souladu s právními předpisy, kontinuitou pořizované územně 
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. 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
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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: 
Podatel požaduje uvedení návrhu ÚPmB do souladu s připravovaným záměrem na pozemku 
parc. č. 465, 466, 464/4, 464/1, k. ú. Mokrá Hora. Předně je však nutné konstatovat, že 
bude-li vydáno do doby nabytí účinnosti nového ÚPmB rozhodnutí, kterým se stavba 
umisťuje, je takovýto záměr v souladu s novým ÚPmB na základě ustanovení návrhu ÚPmB, 
že 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 nedojde k podstatnému narušení nebo 
znemožnění využití stanoveného hlavního nebo přípustného využití, nebo 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 ( viz kapitola 6.2, str. 60 závazné textové části). Taktéž platí, že 
jestliže bylo do doby účinnosti tohoto územního plánu vydáno územní rozhodnutí (popř. jiný 
správní akt, kterým je stavba nebo záměr umísťován nebo povolován), ke kterému bylo 
vydáno kladné závazné stanovisko orgánu územního plánování o souladu s územně 
plánovací dokumentací, jsou tyto záměry přípustné. To neplatí, pokud dojde ke zrušení 
podkladového stanoviska úřadu územního plánování opravnými či jinými přezkumnými 
postupy. Na tyto záměry se rovněž vztahují pravidla pro práci s integrovanými jevy (viz 
kapitola 6.2, str. 60 závazné textové části). Upravený návrh tedy dostatečně zajišťuje 
ochranu investorů před majetkovou újmou způsobenou změno podmínek v území 
způsobenou vydáním nového územního plánu. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas se záměrem HH/4 komunikační propojení Bohunická - 
Ořechovská.  
V Návrhu pro opakované veřejné projednání nedošlo ke změně řešení. Jedná se o 
dlouhodobý záměr, který je vymezen již v současném územním plánu, tedy zástavba při ulici 
Bohunické není v území stabilizována.  
Nejedná se tedy o nový záměr, ale novým územním plánem bylo potvrzeno jeho sledování.  
To, že zatím nedošlo k jeho realizaci není záležitostí územního plánu, ale přípravy stavby. 
Totéž se týká případného majetkoprávního vypořádání a kompenzací spojených s výkupy 
pozemků pro konkrétní záměr. 
S ohledem k blízkosti dálnice a železničních tratí, kde by v budoucnu měla být vedena i 
vysokorychlostní doprava nejsou v této lokalitě vytvořeny podmínky pro stabilizaci bydlení. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavek zohlednit. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadavkům na snížení výškové úrovně z „3“ na „2“ podaným k ploše B/v3 v severní části 
lokality R-3 při prvním veřejném projednání v 06/2020 pořizovatel nevyhověl s tím, že 
navržené výškové hladiny odpovídají významu dané lokality a reagují na stávající i budoucí 
charakter území. Pro Návrh ÚP sloužilo jako podklad v lokalitě R-3 řešení prověřené v 
Urbanistické studii Ivanovice - Řečkovice - Medlánky, viz odkaz na US v kartě lokality R-3  v 
textové části Odůvodnění u položky Použité podklady.  Úroveň 3 (do 16 m) pro městskou 
zástavbu odpovídá očekávanému charakteru zástavby i plánovaným investicím do 
infrastruktury v podobě prodloužení tramvajové trati a rozvoji obslužných komunikací.  
K požadavku MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na snížení výškové úrovně z „2“ na „3“ 
uplatněnému při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 se připojila samospráva 
města:  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,  a to na změnu specifikace prostorové 
specifikace struktury zástavby u ploch bydlení v rozvojové v části rozvojové lokality R-3, 
místní lokalitě Díly z B/v3 na B/r2. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny 
uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno - Řečkovice a Mokrá 
Hora zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven: 
přijatelným řešením pro MČ je změna funkčního využití B/k3 v pásu podél budoucí městské 
třídy na plochu smíšenou obytnou C/k3 (tj. s ponecháním výšky zástavby na původní úrovni 
„3“), zbývající část plochy B/k3 bude vymezena jako plocha B se strukturou a požadovanou 
výškovou úrovní B/r2. 
Tímto je námitce vyhověno částečně - na území lokality R-3, severně západního úseku ulice 
Terezy Novákové dojde ke snížení výškové úrovně v ploše bydlení z "3" na "2", plocha bude 
mít specifikaci B/r2.   
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozsah rozvojové plochy Kn-6 "Zoologická zahrada" zpracovatel vyhodnotil na základě II. 
varianty Konceptu, která byla upravena na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, 
které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném 
dne 19. 6. 2018; a vychází taktéž z Generelu rozvoje ZOO města Brna z roku 2006. Plocha 
je určená pro expozici Safari. V současné době je zde však místo nového vstupu do ZOO 
plánován pouze technický vjezd. Zahrnuto je i plánované lokální biocentrum s regionálním 
biokoridorem. Z toho důvodu nelze vyhovět námitce. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel určil klíčové pojmy jako dostačující pro orientaci v územním plánu. Vztahy jsou 
dle Zpracovatele dostatečně vysvětleny v odůvodnění. Z toho důvodu nelze vyhovět námitce. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vzhledem k cílům územního plánování (§ 18 odst. 1 SZ) určil zpracovatel prostorovou 
regulaci za dostačující. Z toho důvodu nelze vyhovět námitce. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel určil způsob a definici využití jednotlivých funkčních ploch jako dostačující. Z 
toho důvodu nelze vyhovět námitce. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plocha bydlení v rozvojové lokalitě Kn-8 je dlouhodobě vymezená již v platném ÚPmB. Plocha 
veřejných prostranství pro možné dopravní napojení této lokality podél severní strany hřbitova 
je vymezena na základě vydané změny č. B10/12-I/Z platného ÚPmB. Pořizovatel vědom si 
své zákonné povinnosti neustále sledovat a vyhodnocovat podmínky pro udržitelný rozvoj 
území a současně zachovávat již práva nabytá s ohledem na kontinuitu územního plánování 
potvrdil v Návrhu nového ÚPmB toto řešení, o kterém rozhodlo Zastupitelstvo města Brna v 
červnu 2020, čímž vytváří v území podmínky pro jeho hospodárný a udržitelný rozvoj a 
zajišťuje právní kontinuitu ve vymezování ploch s rozdílným způsobem využití. V územně 
plánovací dokumentaci je tak řešen požadavek, aby každá zastavitelná plocha měla zajištěno 
dopravní napojení. Plocha veřejných prostranství je vymezena v nezbytném rozsahu (tak, aby 
byl dodržen požadavek § 22 vyhlášky č. 501/2006 Sb.) Autorizovaný zpracovatel změny č. 
B10/12-I/Z uvedl, že dotčení plochy hřbitova je minimální, jednotlivá hrobová místa nejsou 
redukcí zasažena a pieta místa nebude narušena. V námitce uváděné připojení lokality 
prostřednictvím průjezdu mezi stávajícími garážemi není z hlediska platné legislativy možné. 
Pokud se jedná o případné kácení zeleně nebo přeložky stávajících kabelů atd., je toto 
předmětem řešení dalších podrobnějších stupňů projektové dokumentace a kompenzačních 
opatření, které vyplynou z podrobnějšího řešení. Závěrem lze konstatovat, že Návrh nového 
ÚPmB s ohledem na kontinuitu územního plánování vytváří v území předpoklady pro jeho další 
rozvoj, přičemž konkrétní realizace záměrů bude v území koordinována v dalších stupních 
povolovacích procesů, a to s ohledem na stávající hřbitov a jeho pietu, stejně tak zeleň. 
Námitce tedy nelze vyhovět.  
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas se záměrem HH/4 komunikační propojení Bohunická - 
Ořechovská.  
V Návrhu pro opakované veřejné projednání nedošlo ke změně řešení. Jedná se o 
dlouhodobý záměr, který je vymezen již v současném územním plánu, tedy zástavba při ulici 
Bohunické není v území stabilizována.  
Nejedná se tedy o nový záměr, ale novým územním plánem bylo potvrzeno jeho sledování.  
To, že zatím nedošlo k jeho realizaci není záležitostí územního plánu, ale přípravy stavby. 
Totéž se týká případného majetkoprávního vypořádání a kompenzací spojených s výkupy 
pozemků pro konkrétní záměr. 
S ohledem k blízkosti dálnice a železničních tratí, kde by v budoucnu měla být vedena i 
vysokorychlostní doprava nejsou v této lokalitě vytvořeny podmínky pro stabilizaci bydlení. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavek zohlednit. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky v k.ú. Jundrov jsou dle platného ÚPmB součástí nezastavěného území, 
pozemky 1650/2 a 1688/133 nestavební volné plochy s objekty pro individuální rekreaci, 
pozemek 1649 pak nestavební volné plochy určené k plnění funkce lesa. 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. 
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 přiléhajících lesů, a proto není účelné a opodstatněné toto vymezení 
měnit. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozsah rozvojové plochy Kn-6 "Zoologická zahrada" zpracovatel vyhodnotil na základě II. 
varianty Konceptu, která byla upravena na základě Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, 
které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 
19. 6. 2018; a vychází taktéž z Generelu rozvoje ZOO města Brna z roku 2006. Plocha je 
určená pro expozici Safari. V současné době je zde však místo nového vstupu do ZOO 
plánován pouze technický vjezd. Zahrnuto je i plánované lokální biocentrum s regionálním 
biokoridorem. Z následujících důvodů nelze vyhovět námitce. 
 
K jednotlivým bodům námitky: 
1. Namítáte, že plánovaná plocha rozšíření ZOO i nového východního vstupu je 
předimenzovaná ve vztahu k úkolům a cílům moderní ZOO i současným investičním snahám 
ZOO Brno. 
Územní plán se netvoří na období v řádech jednotek let, ale na období několika desetiletí. Z 
toho důvodu nelze k vymezování nových návrhových ploch přistupovat prizmatem aktuálních 
plánů a projektů, ale je nutné umožnit vhodné rozšíření předmětných záměrů (v našem případě 
ZOO) i v dlouhodobém časovém horizontu. Z toho důvodu bude rozvojová plocha Kn-6 
ponechána v nezměněném stavu. Bude však (jak je jíž výše zmíněno) upuštěno od zbudování 
východního vchodu spolu s parkovištěm (bude taktéž vypuštěno v kartě lokality) - realizován 
bude pouze technický vjezd pro ZOO. 
 
2. Namítáte, že navrhovaný rozvoj ZOO by nepřiměřeně zasahoval do krajinného rázu území 
významných krajinných prvků a funkci krajiny jako takové. Dále návrh taktéž nerespektuje mj. 
biokoridor RK 1471. 
K vlivům na prvky ÚSES (tj. biokoridor RK 1471) SEA konstatuje: "V místě řešených 
rozvojových lokalit není vymezen přírodní park ani území soustavy Natura 2000 či prvky ÚSES. 
Navazují prvky ÚSES v plochách krajinné zeleně a VKP V zátiší." Návrhová plocha se tedy 
těmto prvků vyhýbá, nadto, již biokoridor prochází stávajícím areálem ZOO. 
SEA k VKP – mokřad "V Zátiší" dochází k závěru, že: "Realizace řešených ploch by za 
předpokladu respektování území mokřadu s ohledem na sklon terénu a směr odvodnění 
nemělo dojít k jeho negativnímu ovlivnění." Z toho důvodu je navržená plocha přípustná. 
Jak je konstatováno výše, navrženým řešením dojde ke zmenšení ploch velkovýrobně 
obhospodařovaného půdního fondu, k jeho záboru však dojde s naprostým ohledem na 
přilehlé zemědělské plochy, u kterých nedojde ani ke snížení jejich prostupnosti ani ke ztížení 
jejich obhospodařování.  
Na fragmentaci území a vznik tepelného ostrova města bude mít návrhová plocha pouze mírně 
negativní vliv. 
 
3. Namítáte, že rozšíření ZOO Brno ve spojení s novým východním vstupem by vedlo k 
neúměrnému nárůstu dopravy a tím by došlo ke znehodnocení přilehlého rekreačního a 
volnočasového území. 
Dle Vyhodnocení vlivů návrhu územního plánu na životní prostředí (SEA) je však 
konstatováno, že navržené plochy jsou akceptovatelné bez dalších podmínek nad rámec 
podmínek stanovených v ÚP. A není potřeba přijmout opatření pro předcházení, snížení nebo 
kompenzaci závažných negativních vlivů na životní prostředí. 
 
4. Namítáte neaktuálnost podkladu (Generel ZOO z roku 2003) pro vymezení předmětného 
rozšíření plochy pro ZOO. Zpracovatel vyhodnotil tento podklad jako dostačující a je pouze v 
jeho gesci a odbornosti, jakým způsobem se s tímto podkladem vypořádá. 
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Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Všechna dosud uplatněná podání vůči Konceptu, Návrhu i upravenému Návrhu budou 
vyhodnocena v souladu se stavebním zákonem a návrh jejich vypořádání/rozhodnutí bude 
předložen spolu s materiálem pro vydání připravovaného ÚPmB zastupitelstvu města Brna k 
rozhodnutí v roce 2022. Ze zveřejněného oficiálního materiálu (v anonymizované podobě) se 
tedy bude jasně patrné, jak byl návrh vypořádání/rozhodnutí odůvodněn. Požadavku na 
nevymezení plochy veřejného prostranství severně lokality Kn-6 bylo v návrhu pro opakované 
veřejné projednání již vyhověno. Veřejné prostranství umožňující vedení obslužné komunikace 
však bude zachováno. Na území města jsou vymezovány plochy pro rozvoj města a klíčové 
stavby veřejné vybavenosti. Z územního hlediska nelze rozvojové lokality navrhovat bez 
zajištění příslušné dopravní obslužnosti. Námitce je tedy vyhověno pouze částečně. 







MMB/0346063/2021 MMB/0346063/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346063/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadavkům na snížení výškové úrovně z „3“ na „2“ podaným k ploše B/v3 v severní části 
lokality R-3 při prvním veřejném projednání v 06/2020 pořizovatel nevyhověl s tím, že 
navržené výškové hladiny odpovídají významu dané lokality a reagují na stávající i budoucí 
charakter území. Pro Návrh ÚP sloužilo jako podklad v lokalitě R-3 řešení prověřené v 
Urbanistické studii Ivanovice - Řečkovice - Medlánky, viz odkaz na US v kartě lokality R-3  v 
textové části Odůvodnění u položky Použité podklady.  Úroveň 3 (do 16 m) pro městskou 
zástavbu odpovídá očekávanému charakteru zástavby i plánovaným investicím do 
infrastruktury v podobě prodloužení tramvajové trati a rozvoji obslužných komunikací.  
K požadavku MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na snížení výškové úrovně z „2“ na „3“ 
uplatněnému při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 se připojila samospráva 
města:  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,  a to na změnu specifikace prostorové 
specifikace struktury zástavby u ploch bydlení v rozvojové v části rozvojové lokality R-3, 
místní lokalitě Díly z B/v3 na B/r2. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny 
uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno - Řečkovice a Mokrá 
Hora zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven: 
přijatelným řešením pro MČ je změna funkčního využití B/k3 v pásu podél budoucí městské 
třídy na plochu smíšenou obytnou C/k3 (tj. s ponecháním výšky zástavby na původní úrovni 
„3“), zbývající část plochy B/k3 bude vymezena jako plocha B se strukturou a požadovanou 
výškovou úrovní B/r2. 
Tímto je námitce vyhověno částečně - na území lokality R-3, severně západního úseku ulice 
Terezy Novákové dojde ke snížení výškové úrovně v ploše bydlení z "3" na "2", plocha bude 
mít specifikaci B/r2.   
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky v k.ú. Kníničky jsou dle platného ÚPmB součástí nestavební volné 
plochy s objekty pro individuální rekreaci, v návrhu ÚP pak plochy zahrádek. 
Požadavek na změnu na plochu rekreace není akceptovatelný, neboť rozsah vymezení ploch 
rekreace v návrhu ÚP vychází ze schváleného (dle §30 odst.6 stavebního zákona) územně 
plánovacího podkladu: Územní studie Rekreační oblast Přehrada – výsledný návrh 
(zpracovatel Ateliér ERA, 8/2013) a je v souladu se schválenými Pokyny pro dopracování 
návrhu nového ÚP. Územní studie komplexně vyhodnotila rekreační potenciál rekreační 
oblasti, rozsah a kvalitu přírodního zázemí pro rekreační aktivity, stanovila udržitelnou míru 
jejich exploatace a navrhla úpravu regulativů pro způsob využití ploch a prostorového 
uspořádání rekreační oblasti. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Na základě četných námitek a připomínek proti umístění plochy V pro záměr městské 
nemocnice v lokalitě Kraví hora a také z podnětu na zohlednění místních zájmů MČ určeného 
zastupitele RNDr. Filipa Chvátala, PhD., který dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil 
v procesu vyhodnocování výsledků projednání (dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021, na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021), zadá pořizovatel pokyn 
tuto plochu v návrhu nového ÚPmB v této lokalitě nevymezovat. 
Zahrádkářská kolonie na Kraví hoře je dočasným využitím území. Dlouhodobě je plánována 
pro veřejně přístupnou městskou zeleň a pro zahrádky jako cílovou funkci z hlediska územního 
plánu tato lokalita není a nebyla určena. Na základě uplatněných námitek a připomínek, byla 
do návrhu územního plánu k druhému veřejnému projednání (kap. 6.3.3.12 závazné textové 
části) doplněna specifická regulace pro spolkovou zahrádkářskou činnost v plochách městské 
zeleně, kdy je ji ve vybraných plochách Z možné provozovat za splnění určitých podmínek. 
Rozsah a prostorové uspořádání zahrádkářské činnosti na Kraví hoře má za úkol prověřit 
územní studie ÚS 37/6. Uplatněným námitkám a připomínkám tedy bylo tímto částečně 
vyhověno. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí se zařazením pozemku v k.ú. Bystrc v ploše lesní. 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury atd. Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo 
požadovaného způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a 
charakter území zejména z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a 
požadavků na uspořádání a využívání daného území. Pouze druh pozemku či způsob využití 
pozemku vyplývající z KN nejsou pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v 
územním plánu primárním a jediným kritériem. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě výše uvedeného a své odbornosti prověřil, 
vyhodnotil a navrhl nejvhodnější možné řešení funkčního využití jednotlivých pozemků resp. 
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. (Upraveným) Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny požadavky na 
zpracování nové územně plánovací dokumentace a předmětná lokalita v k.ú. Bystrc určeny 
jako plocha lesní, která reflektuje využití území a není účelné a důvodné jej měnit.  
Předmětný pozemek v k.ú. Bystrc je již v platném ÚPmB vymezen v ploše s objekty pro 
individuální rekreaci na pozemcích určených k plnění funkce lesa (tzv. PUPFL), kde toto 
zařazení nejlépe odráží funkční využití území jednak stávající, ale také požadované, protože 
v dané lokalitě, kde jsou stavební objekty určené pro rekreaci obklopeny hodnotným a 
kvalitním přírodním zázemím v podobě lesního komplexu "Podkomorských lesů", není 
žádoucí rozšiřovat zástavbu nebo zintenzivňovat využití území. Toto jedinečné krajinné a 
přírodní prostředí patří k nejvýznamnějším hodnotám města Brna, vytváří neopakovatelnou 
atmosféru obrazu města a jeho 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" (viz výkres U5 - urbánní a 
krajinná osnova platného ÚPmB), jsou v Návrhu ÚPmB vymezeny v podobě prostorově 
specifikovaného přírodního zázemí města (členěno na přírodní zázemí v krajině, přírodní 
zázemí v zástavbě, osy propojení přírodního zázemí a také pohledově významné plochy a 
chráněné pohledy na vedutu města). Předmětné přírodní zázemí je chráněno před 
nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. Tyto 
různorodé hodnoty jsou prostorově specifikovány tak, aby jejich územní rozsah byl 
prezentován jednoduchým, přehledným a srozumitelným způsobem (v Návrhu ÚPmB 
graficky vyjádřené ve výkrese 5.0 Principy uspořádání krajiny – schéma). Určení pro 
shodnou funkci tj. plochy lesní s přípustnými stávajícími stavbami pro individuální rekreaci s 
vymezenými překryvnými a ochrannými režimy bylo prověřeno i Konceptem ÚPmB a 
následně Návrhem ÚPmB potvrzeno, a proto není účelné a odůvodněné jej měnit.  
Na základě 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…", a také  "…Záměry na změny těchto staveb a zařízení (včetně případných úprav 
dosavadního způsobu využití) a doplňkové stavby ke stavbě hlavní jsou podmíněně 
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Námitky Námitky 

 

přípustné za podmínek stanovených v příslušné kapitole…". 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). 
Daná lokalita je zařazena do plochy lesní také v souladu s nejaktuálnějším podkladem 
"Návrh změn ÚPmB vyplývající z územní studie "Rekreační oblast Brněnská přehrada - 
výsledný návrh" (Pech, 2016)", který komplexně prověřil a vyhodnotil stávající, ale i 
požadované využití celého území Brněnské přehrady. 
Závěrem uvádíme, že předmětné lesní porosty jsou dle kategorizace lesů zařazeny do 
kategorie lesů zvláštního určení konkrétně příměstských lesů, kde je plnění 
mimoprodukčních funkcí lesa nadřazeno funkcím produkčním, v tomto případě z důvodu 
oprávněného zájmu zvýšené rekreační funkce, kterou v daném území historicky nabízí a 
poskytuje vymezená Rekreační oblast Brněnská přehrada. 
Na základě uvedeného, v souladu s charakterem území, právními předpisy a z důvodu 
zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace (tedy nového ÚPmB) bude 
i nadále předmětný pozemek v k.ú. Bystrc vymezen jako plocha lesní s přípustnými 
stávajícími stavbami pro individuální rekreaci (viz závazná textová část Návrhu ÚPmB - 
obecné podmínky využití a základní podmínky využití pro plochy lesní a rekreační oblast 
Přehrada). 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadavkům na snížení výškové úrovně z „3“ na „2“ podaným k ploše B/v3 v severní části 
lokality R-3 při prvním veřejném projednání v 06/2020 pořizovatel nevyhověl s tím, že 
navržené výškové hladiny odpovídají významu dané lokality a reagují na stávající i budoucí 
charakter území. Pro Návrh ÚP sloužilo jako podklad v lokalitě R-3 řešení prověřené v 
Urbanistické studii Ivanovice - Řečkovice - Medlánky, viz odkaz na US v kartě lokality R-3  v 
textové části Odůvodnění u položky Použité podklady.  Úroveň 3 (do 16 m) pro městskou 
zástavbu odpovídá očekávanému charakteru zástavby i plánovaným investicím do 
infrastruktury v podobě prodloužení tramvajové trati a rozvoji obslužných komunikací.  
K požadavku MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na snížení výškové úrovně z „2“ na „3“ 
uplatněnému při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 se připojila samospráva 
města:  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,  a to na změnu specifikace prostorové 
specifikace struktury zástavby u ploch bydlení v rozvojové v části rozvojové lokality R-3, 
místní lokalitě Díly z B/v3 na B/r2. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny 
uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno - Řečkovice a Mokrá 
Hora zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven: 
přijatelným řešením pro MČ je změna funkčního využití B/k3 v pásu podél budoucí městské 
třídy na plochu smíšenou obytnou C/k3 (tj. s ponecháním výšky zástavby na původní úrovni 
„3“), zbývající část plochy B/k3 bude vymezena jako plocha B se strukturou a požadovanou 
výškovou úrovní B/r2. 
Tímto je námitce vyhověno částečně - na území lokality R-3, severně západního úseku ulice 
Terezy Novákové dojde ke snížení výškové úrovně v ploše bydlení z "3" na "2", plocha bude 
mít specifikaci B/r2.   
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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. Kníničky jsou dle platného ÚPmB součástí nestavební volné 
plochy s objekty pro individuální rekreaci, v návrhu ÚP pak plochy zahrádek. 
Požadavek změny na plochu bydlení není akceptovatelný, neboť plocha zahrádek je v 
návrhu nového ÚPmB vymezena v souladu s projednaným konceptem ÚPmB, schváleným 
(dle §30 odst.6 stavebního zákona) územně plánovacím podkladem "Územní studie Návrh 
využití zahrádkářských lokalit na území města Brna, ERA, 4/2018", a je v souladu se 
schválenými Pokyny pro dopracování návrhu nového ÚP. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadavkům na snížení výškové úrovně z „3“ na „2“ podaným k ploše B/v3 v severní části 
lokality R-3 při prvním veřejném projednání v 06/2020 pořizovatel nevyhověl s tím, že 
navržené výškové hladiny odpovídají významu dané lokality a reagují na stávající i budoucí 
charakter území. Pro Návrh ÚP sloužilo jako podklad v lokalitě R-3 řešení prověřené v 
Urbanistické studii Ivanovice - Řečkovice - Medlánky, viz odkaz na US v kartě lokality R-3  v 
textové části Odůvodnění u položky Použité podklady.  Úroveň 3 (do 16 m) pro městskou 
zástavbu odpovídá očekávanému charakteru zástavby i plánovaným investicím do 
infrastruktury v podobě prodloužení tramvajové trati a rozvoji obslužných komunikací.  
K požadavku MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na snížení výškové úrovně z „2“ na „3“ 
uplatněnému při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 se připojila samospráva 
města:  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,  a to na změnu specifikace prostorové 
specifikace struktury zástavby u ploch bydlení v rozvojové v části rozvojové lokality R-3, 
místní lokalitě Díly z B/v3 na B/r2. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny 
uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno - Řečkovice a Mokrá 
Hora zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven: 
přijatelným řešením pro MČ je změna funkčního využití B/k3 v pásu podél budoucí městské 
třídy na plochu smíšenou obytnou C/k3 (tj. s ponecháním výšky zástavby na původní úrovni 
„3“), zbývající část plochy B/k3 bude vymezena jako plocha B se strukturou a požadovanou 
výškovou úrovní B/r2. 
Tímto je námitce vyhověno částečně - na území lokality R-3, severně západního úseku ulice 
Terezy Novákové dojde ke snížení výškové úrovně v ploše bydlení z "3" na "2", plocha bude 
mít specifikaci B/r2.   
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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 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 náročnou, PPO.  Odborně vyhodnotil a navrhl řešení PPO formou 
liniového protipovodňového opatření tvořeného terénními úpravami - zemní hrází místo 
celoplošného navýšení terénu a tyto promítl do výkresu 4.0 Koncepce protipovodňové 
ochrany. Toto opatření 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.  upravena VPS v souladu s 
vymezeným liniovým opatřením (zemní hráz) v území Žabovřeských luk.  
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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. 
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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. 
 







MMB/0346128/2021 MMB/0346128/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346128/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadavkům na snížení výškové úrovně z „3“ na „2“ podaným k ploše B/v3 v severní části 
lokality R-3 při prvním veřejném projednání v 06/2020 pořizovatel nevyhověl s tím, že 
navržené výškové hladiny odpovídají významu dané lokality a reagují na stávající i budoucí 
charakter území. Pro Návrh ÚP sloužilo jako podklad v lokalitě R-3 řešení prověřené v 
Urbanistické studii Ivanovice - Řečkovice - Medlánky, viz odkaz na US v kartě lokality R-3  v 
textové části Odůvodnění u položky Použité podklady.  Úroveň 3 (do 16 m) pro městskou 
zástavbu odpovídá očekávanému charakteru zástavby i plánovaným investicím do 
infrastruktury v podobě prodloužení tramvajové trati a rozvoji obslužných komunikací.  
K požadavku MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na snížení výškové úrovně z „2“ na „3“ 
uplatněnému při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 se připojila samospráva 
města:  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,  a to na změnu specifikace prostorové 
specifikace struktury zástavby u ploch bydlení v rozvojové v části rozvojové lokality R-3, 
místní lokalitě Díly z B/v3 na B/r2. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny 
uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno - Řečkovice a Mokrá 
Hora zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven: 
přijatelným řešením pro MČ je změna funkčního využití B/k3 v pásu podél budoucí městské 
třídy na plochu smíšenou obytnou C/k3 (tj. s ponecháním výšky zástavby na původní úrovni 
„3“), zbývající část plochy B/k3 bude vymezena jako plocha B se strukturou a požadovanou 
výškovou úrovní B/r2. 
Tímto je námitce vyhověno částečně - na území lokality R-3, severně západního úseku ulice 
Terezy Novákové dojde ke snížení výškové úrovně v ploše bydlení z "3" na "2", plocha bude 
mít specifikaci B/r2.   
 
 







































MMB/0346139/2021 MMB/0346139/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346139/2021 
 
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/0346147/2021 MMB/0346147/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346147/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadavkům na snížení výškové úrovně z „3“ na „2“ podaným k ploše B/v3 v severní části 
lokality R-3 při prvním veřejném projednání v 06/2020 pořizovatel nevyhověl s tím, že 
navržené výškové hladiny odpovídají významu dané lokality a reagují na stávající i budoucí 
charakter území. Pro Návrh ÚP sloužilo jako podklad v lokalitě R-3 řešení prověřené v 
Urbanistické studii Ivanovice - Řečkovice - Medlánky, viz odkaz na US v kartě lokality R-3  v 
textové části Odůvodnění u položky Použité podklady.  Úroveň 3 (do 16 m) pro městskou 
zástavbu odpovídá očekávanému charakteru zástavby i plánovaným investicím do 
infrastruktury v podobě prodloužení tramvajové trati a rozvoji obslužných komunikací.  
K požadavku MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na snížení výškové úrovně z „2“ na „3“ 
uplatněnému při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 se připojila samospráva 
města:  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,  a to na změnu specifikace prostorové 
specifikace struktury zástavby u ploch bydlení v rozvojové v části rozvojové lokality R-3, 
místní lokalitě Díly z B/v3 na B/r2. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny 
uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno - Řečkovice a Mokrá 
Hora zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven: 
přijatelným řešením pro MČ je změna funkčního využití B/k3 v pásu podél budoucí městské 
třídy na plochu smíšenou obytnou C/k3 (tj. s ponecháním výšky zástavby na původní úrovni 
„3“), zbývající část plochy B/k3 bude vymezena jako plocha B se strukturou a požadovanou 
výškovou úrovní B/r2. 
Tímto je námitce vyhověno částečně - na území lokality R-3, severně západního úseku ulice 
Terezy Novákové dojde ke snížení výškové úrovně v ploše bydlení z "3" na "2", plocha bude 
mít specifikaci B/r2.   
 
 









































MMB/0346148/2021 MMB/0346148/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346148/2021 
 
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/0346149/2021 MMB/0346149/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346149/2021 
 
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/0346153/2021 MMB/0346153/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346153/2021 
 
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/0346154/2021 MMB/0346154/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346154/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadavkům na snížení výškové úrovně z „3“ na „2“ podaným k ploše B/v3 v severní části 
lokality R-3 při prvním veřejném projednání v 06/2020 pořizovatel nevyhověl s tím, že 
navržené výškové hladiny odpovídají významu dané lokality a reagují na stávající i budoucí 
charakter území. Pro Návrh ÚP sloužilo jako podklad v lokalitě R-3 řešení prověřené v 
Urbanistické studii Ivanovice - Řečkovice - Medlánky, viz odkaz na US v kartě lokality R-3  v 
textové části Odůvodnění u položky Použité podklady.  Úroveň 3 (do 16 m) pro městskou 
zástavbu odpovídá očekávanému charakteru zástavby i plánovaným investicím do 
infrastruktury v podobě prodloužení tramvajové trati a rozvoji obslužných komunikací.  
K požadavku MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na snížení výškové úrovně z „2“ na „3“ 
uplatněnému při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 se připojila samospráva 
města:  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,  a to na změnu specifikace prostorové 
specifikace struktury zástavby u ploch bydlení v rozvojové v části rozvojové lokality R-3, 
místní lokalitě Díly z B/v3 na B/r2. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny 
uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno - Řečkovice a Mokrá 
Hora zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven: 
přijatelným řešením pro MČ je změna funkčního využití B/k3 v pásu podél budoucí městské 
třídy na plochu smíšenou obytnou C/k3 (tj. s ponecháním výšky zástavby na původní úrovni 
„3“), zbývající část plochy B/k3 bude vymezena jako plocha B se strukturou a požadovanou 
výškovou úrovní B/r2. 
Tímto je námitce vyhověno částečně - na území lokality R-3, severně západního úseku ulice 
Terezy Novákové dojde ke snížení výškové úrovně v ploše bydlení z "3" na "2", plocha bude 
mít specifikaci B/r2.   
 
 









































MMB/0346155/2021 MMB/0346155/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346155/2021 
 
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/0346167/2021 MMB/0346167/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346167/2021 
 
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/0346170/2021 MMB/0346170/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346170/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadavkům na snížení výškové úrovně z „3“ na „2“ podaným k ploše B/v3 v severní části 
lokality R-3 při prvním veřejném projednání v 06/2020 pořizovatel nevyhověl s tím, že 
navržené výškové hladiny odpovídají významu dané lokality a reagují na stávající i budoucí 
charakter území. Pro Návrh ÚP sloužilo jako podklad v lokalitě R-3 řešení prověřené v 
Urbanistické studii Ivanovice - Řečkovice - Medlánky, viz odkaz na US v kartě lokality R-3  v 
textové části Odůvodnění u položky Použité podklady.  Úroveň 3 (do 16 m) pro městskou 
zástavbu odpovídá očekávanému charakteru zástavby i plánovaným investicím do 
infrastruktury v podobě prodloužení tramvajové trati a rozvoji obslužných komunikací.  
K požadavku MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na snížení výškové úrovně z „2“ na „3“ 
uplatněnému při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 se připojila samospráva 
města:  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,  a to na změnu specifikace prostorové 
specifikace struktury zástavby u ploch bydlení v rozvojové v části rozvojové lokality R-3, 
místní lokalitě Díly z B/v3 na B/r2. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny 
uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno - Řečkovice a Mokrá 
Hora zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven: 
přijatelným řešením pro MČ je změna funkčního využití B/k3 v pásu podél budoucí městské 
třídy na plochu smíšenou obytnou C/k3 (tj. s ponecháním výšky zástavby na původní úrovni 
„3“), zbývající část plochy B/k3 bude vymezena jako plocha B se strukturou a požadovanou 
výškovou úrovní B/r2. 
Tímto je námitce vyhověno částečně - na území lokality R-3, severně západního úseku ulice 
Terezy Novákové dojde ke snížení výškové úrovně v ploše bydlení z "3" na "2", plocha bude 
mít specifikaci B/r2.   
 
 





































MMB/0346173/2021 MMB/0346173/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346173/2021 
 
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/0346174/2021 MMB/0346174/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346174/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadavkům na snížení výškové úrovně z „3“ na „2“ podaným k ploše B/v3 v severní části 
lokality R-3 při prvním veřejném projednání v 06/2020 pořizovatel nevyhověl s tím, že 
navržené výškové hladiny odpovídají významu dané lokality a reagují na stávající i budoucí 
charakter území. Pro Návrh ÚP sloužilo jako podklad v lokalitě R-3 řešení prověřené v 
Urbanistické studii Ivanovice - Řečkovice - Medlánky, viz odkaz na US v kartě lokality R-3  v 
textové části Odůvodnění u položky Použité podklady.  Úroveň 3 (do 16 m) pro městskou 
zástavbu odpovídá očekávanému charakteru zástavby i plánovaným investicím do 
infrastruktury v podobě prodloužení tramvajové trati a rozvoji obslužných komunikací.  
K požadavku MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na snížení výškové úrovně z „2“ na „3“ 
uplatněnému při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 se připojila samospráva 
města:  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,  a to na změnu specifikace prostorové 
specifikace struktury zástavby u ploch bydlení v rozvojové v části rozvojové lokality R-3, 
místní lokalitě Díly z B/v3 na B/r2. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny 
uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno - Řečkovice a Mokrá 
Hora zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven: 
přijatelným řešením pro MČ je změna funkčního využití B/k3 v pásu podél budoucí městské 
třídy na plochu smíšenou obytnou C/k3 (tj. s ponecháním výšky zástavby na původní úrovni 
„3“), zbývající část plochy B/k3 bude vymezena jako plocha B se strukturou a požadovanou 
výškovou úrovní B/r2. 
Tímto je námitce vyhověno částečně - na území lokality R-3, severně západního úseku ulice 
Terezy Novákové dojde ke snížení výškové úrovně v ploše bydlení z "3" na "2", plocha bude 
mít specifikaci B/r2.   
 
 







































MMB/0346176/2021 MMB/0346176/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346176/2021 
 
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/0346179/2021 MMB/0346179/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346179/2021 
 
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/0346183/2021 MMB/0346183/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346183/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadavkům na snížení výškové úrovně z „3“ na „2“ podaným k ploše B/v3 v severní části 
lokality R-3 při prvním veřejném projednání v 06/2020 pořizovatel nevyhověl s tím, že 
navržené výškové hladiny odpovídají významu dané lokality a reagují na stávající i budoucí 
charakter území. Pro Návrh ÚP sloužilo jako podklad v lokalitě R-3 řešení prověřené v 
Urbanistické studii Ivanovice - Řečkovice - Medlánky, viz odkaz na US v kartě lokality R-3  v 
textové části Odůvodnění u položky Použité podklady.  Úroveň 3 (do 16 m) pro městskou 
zástavbu odpovídá očekávanému charakteru zástavby i plánovaným investicím do 
infrastruktury v podobě prodloužení tramvajové trati a rozvoji obslužných komunikací.  
K požadavku MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora na snížení výškové úrovně z „2“ na „3“ 
uplatněnému při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 se připojila samospráva 
města:  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 konané dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno – Řečkovice a Mokrá Hora,  a to na změnu specifikace prostorové 
specifikace struktury zástavby u ploch bydlení v rozvojové v části rozvojové lokality R-3, 
místní lokalitě Díly z B/v3 na B/r2. Městské části jsou dle Statutu města Brna oprávněny 
uplatňovat právo na místní samosprávu ve specifickém režimu prostřednictvím vyjádření k 
projednávaným územně plánovacím dokumentacím.   
Na základě výsledků projednání byly místní zájmy městské části Brno - Řečkovice a Mokrá 
Hora zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven: 
přijatelným řešením pro MČ je změna funkčního využití B/k3 v pásu podél budoucí městské 
třídy na plochu smíšenou obytnou C/k3 (tj. s ponecháním výšky zástavby na původní úrovni 
„3“), zbývající část plochy B/k3 bude vymezena jako plocha B se strukturou a požadovanou 
výškovou úrovní B/r2. 
Tímto je námitce vyhověno částečně - na území lokality R-3, severně západního úseku ulice 
Terezy Novákové dojde ke snížení výškové úrovně v ploše bydlení z "3" na "2", plocha bude 
mít specifikaci B/r2.   









































MMB/0346186/2021 MMB/0346186/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346186/2021 
 
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/0346187/2021 MMB/0346187/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346187/2021 
 
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/0346189/2021 MMB/0346189/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346189/2021 
 
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/0346190/2021 MMB/0346190/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346190/2021 
 
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/0346192/2021 MMB/0346192/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346192/2021 
 
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/0346198/2021 MMB/0346198/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346198/2021 
 
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/0346205/2021 MMB/0346205/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346205/2021 
 
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/0346214/2021 MMB/0346214/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346214/2021 
 
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 náročnou, PPO.  Odborně vyhodnotil a navrhl řešení PPO formou liniového 
protipovodňového opatření tvořeného terénními úpravami - zemní hrází místo celoplošného 
navýšení terénu a tyto promítl do výkresu 4.0 Koncepce protipovodňové ochrany. Toto 
opatření 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.  upravena VPS v souladu s 
vymezeným liniovým opatřením (zemní hráz) v území Žabovřeských luk.  
 













MMB/0346219/2021 MMB/0346219/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346219/2021 
 
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/0346220/2021 MMB/0346220/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346220/2021 
 
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/0346224/2021 MMB/0346224/2021 
VERX0500351 VERX0500351 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346224/2021 
VERX0500351 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je vysloven nesouhlas s využitím jižní částí Kn-4 pro plochy komerční vybavenosti 
W, dále je namítáno vyčlenění rozsáhlého areálu bývalého JZD 1. máj v Komíně z rozvojové 
lokality Kn-4. 
V Návrhu ÚPmB (06/2020) byl areál bývalého JZD začleněn do lokality Kn-4 jako rozvojová 
plocha sportu S. Zpracovatel vycházel z dostupných podkladů (ÚS – Rekreační zóna 
Svratecké údolí a ÚS Mniší hora – Chochola, 2006). Vlastníci areálu v námitce k tomuto 
řešení deklarovali současné aktuální využití části areálu JZD pro zemědělskou prvovýrobu, 
areál je také veden v podkladech města jako brownfield s možností transformace na jiné 
využití s charakterem městského prostoru. MČ ve svých připomínkách považuje sport i 
výrobu za překonanou koncepci využití tohoto území, navrhuje transformaci na plochy 
smíšené, které umožní vedle moderních provozů výroby kombinaci využití pro obchod, 
služby, veřejnou vybavenost a také určitý podíl bydlení. Proto byl v upraveném Návrhu 
(06/2021) areál JZD ponechán ve stabilizované ploše lehké výroby E (v souladu s názorem 
vlastníků) a vyčleněn z rozvojové lokality Kn-4. Současně byl zohledněn požadavek MČ na 
stanovení budoucí rozvojové koncepce pro celé území, kde plocha areálu JZD zaujímá 
dominantní rozlohu a bude celé území výrazně ovlivňovat. Proto byl z důvodů koncepčních 
areál bývalého JZD 1. máj v Komíně začleněn do řešeného území ÚS-07. Rozsáhlý areál by 
i při současném funkčním využití v maximální přípustné intenzitě vyžadoval nové řešení 
technické infrastruktury a dopravního napojení, vedené mimo plochy bydlení a nedá se do 
budoucna předpokládat využití celého areálu pro zemědělskou výrobu. V kartě lokality Kn-4 
je proto uveden požadavek pořízení ÚS-07 a jeden z úkolů studie zmiňuje požadavek 
zohlednit rozsáhlou sousední plochu areálu JZD s vyhodnocením stávajícího stavu a 
možností dalšího využití, které bude mít dopad na celkovou koncepci Kn-4. 
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (usnesení RMB na schůzi RMB č.R8/127) 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, vzhledem k rozdílným námitkám a připomínkám 
k využití území, řešit lokalitu Kn-4 v části bývalého areálu JZD jako stabilizovanou plochu 
lehké výroby-E a zbývající jižní část lokality Kn-4 vymezit jako plochu komerčního využití-W, 
která v sobě zahrnuje široké spektrum využití od požadované veřejné vybavenosti (školství, 
domov po seniory apod.) po sport a či nerušící výrobu a služby a další přípustné využití 
(včetně bydlení).  Jako podklad pro další jednání a sjednocení názorů na možný rozvoj 
celého území Palcary-jih je v Návrhu vymezena ÚS-07, která podrobně prověří funkční 
využití všech dotčených ploch v území a navrhne pro novou koncepci optimální systém 
dopravní obsluhy. Pro informaci uvádíme, že je aktuálně pořizována „Územní studie Komín, 
Palcary – jih“, která zahrnuje i dotčené území bývalého areálu JZD. S ohledem na výše 
uvedené skutečnosti nelze požadavku 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: 
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: 
Předmětem námitky je zajištění přístupu k jednotlivým pozemkům - zahradám v předmětném 
území v k.ú. Komín.  
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. 
Celé řešené území města je rozděleno bezezbytku na jednotlivé plochy s rozdílným 
způsobem využití (dále též „RZV“) podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití. 
Plochy s rozdílným způsobem využití mají zpravidla v zastavěném území a zastavitelných 
plochách stanovenu specifikaci prostorového uspořádání a výjimečně i specifikaci způsobu 
využití. Z důvodů zvoleného měřítka výkresů a podrobnosti Územního plánu byla stanovena 
minimální velikost plochy RZV na 0,5 ha (5 000 m2) a odůvodněných případech na 0,2 ha (2 
000 m2) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Ve výjimečných 
případech, pokud si to vymezení a koncepce Územního plánu vyžaduje, jsou zobrazované 
plochy RZV menší. Takto zvolená velikost ploch RZV vychází z principu koncepce a měřítka 
výkresů, kde kresba nemůže zachycovat nepřiměřený detail. Pokud existují pozemky 
stejného účelu využití, ale tvoří plochu podměrečnou, tj menší než 0,5 ha, jsou zpravidla 
agregovány do jiných ploch RZV s jiným využitím. Vzhledem k měřítku výkresů nejsou 
zobrazovány jednotlivé pěší průchody a veřejná prostranství užší 6,5 m. 
Na základě uvedeného je zřejmé, že územní plán stanovuje v obecné rovině základní 
koncepci rozvoje území, zejména tedy napojení některých ploch s rozdílným způsobem 
využití v souladu s vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, 
na plochy dopravní infrastruktury. Požadované zajištění přístupu na jednotlivé pozemky v 
rámci jedné plochy s rozdílným způsobem využití je tak nad rámec podrobnosti ÚPmB, z 
tohoto důvodu nelze požadavkům námitky vyhovět.   
Nicméně pro informaci uvádíme, že dle obecných podmínek využití území Návrhu ÚPmB lze 
stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury a veřejná prostranství umístit ve všech 
typech ploch s rozdílným způsobem využití (viz "závazná textová část", kap. 6.2 Obecné 
podmínky využití území). 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s plochou zahrádek a požaduje vymezit plochu bydlení nebo 
rekreace.  
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. 
Celé řešené území je rozděleno bezezbytku na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem 
využití (dále též „RZV“) podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití. Z důvodů 
zvoleného měřítka výkresů a podrobnosti Územního plánu byla stanovena minimální velikost 
plochy RZV na 0,5 ha (5 000 m2) a v níže definovaných případech na 0,2 ha (2 000 m2) v 
souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Ve výjimečných případech, 
pokud si to vymezení a koncepce Územního plánu vyžaduje, jsou zobrazované plochy RZV 
menší. Takto zvolená velikost ploch RZV vychází z principu koncepce a měřítka výkresů, kde 
kresba nemůže zachycovat nepřiměřený detail. Pokud existují pozemky stejného účelu 
využití, ale tvoří plochu podměrečnou, tj menší než 0,5 ha, jsou zpravidla agregovány do 
jiných ploch RZV s jiným využitím. Vzhledem k měřítku výkresů nejsou zobrazovány 
jednotlivé pěší průchody a veřejná prostranství užší 6,5 m. 
Pro informaci také uvádíme, že v předmětné lokalitě je vymezený překryvný ochranný režim 
tzv. přírodní zázemí v krajině (vyjádřený již v platném ÚPmB v podobě zelených klínů a 
krajinných komplexů), který je vymezen zejména z důvodu ochrany, zachování či podpory 
přírodních hodnot a hodnot krajinného rázu. 
Na základě námitek vlastníků uplatněných v rámci projednávání Návrhu ÚPmB (6/2020) i 
přes "podměrečnost" dané lokality byly předmětné pozemky v souladu s kontinuitou platného 
ÚPmB a z důvodu legitimního očekávání vlastníků plynoucího z platného ÚPmB vymezeny v 
I. upraveném Návrhu ÚPmB dle stávajícího, ale také požadovaného využití území jako 
plocha zahrádek "I". 
Pro informaci uvádíme, že dle "Obecných podmínek využití území" Návrhu ÚPmB (viz 
kapitola 6.2 Závazné textové části) je pro případné stávající stavby stanoveno: "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 daných podmínek….." (viz "závazná textová část", kap. 6.2 
Obecné podmínky využití území). 
Nicméně k požadavku podatele uvádíme, že aktuálně není v dané lokalitě žádoucí 
zintenzivňovat využití území, které obklopuje cenné přírodní zázemí města vyjádřené v 
podobě lesního komplexu Kohoutovických lesů. Plocha bydlení by zde navíc vytvořila 
nevhodnou enklávu bez přímé návaznosti na zastavěné území. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadována změna způsobu využití námitkou dotčených pozemků, jež jsou 
součástí ploch lehké výroby E/a3 v rozvojové lokalitě Tu-10. Požadováno je zařazení do 
plochy výroby a skladování P. Požadavek námitky je zdůvodněn nutností, aby předmětné 
plochy byly kromě výroby určeny zejména pro skladování a redistribuci zboží, vzhledem k 
okolnímu dopravnímu potenciálu. 
V kap. 6.3.3.8 Závazné textové části Návrhu ÚP jsou stanoveny podmínky využití ploch 
lehké výroby E – jedním z hlavních způsobů využití těchto ploch je mimo jiné uvedeno 
skladování. Obecně lze říci, že územní plán vymezuje dvě plochy pro zátěžové funkce 
produkční, a to plochy výroby a skladování P a plochy lehké výroby E. Rozdíl mezi plochami 
je primárně v tom, že plochy P jsou vymezeny pro zátěžovější využití. Konkrétně je rozdíl ve 
vlivu záměrů na okolní plochy. Skladování a logistika je umožněna u obou funkčních ploch. 
Na základě výše uvedeného pořizovatel neshledává závažný a opodstatněný důvod pro 
změnu navrženého funkčního uspořádání v daném území; námitce je i daným řešením 
vyhověno. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pás krajinné zeleně byl v Návrhu ÚPmB resp. v I. upraveném Návrhu ÚPmB vymezen v 
předmětném místě z důvodu nového vedení cyklotrasy (viz výkres odůvodnění O.6 
Cyklistická doprava), která byla do daného místa přesunuta z původní trasy zejména, aby 
nekřižovala výjezd na dálnici z čerpací stanici a truckcentra, v nové trase plynule a 
jednodušeji naváže na nadjezd dálnice.  Pravděpodobně dojde ještě k upřesnění vedení 
cyklotrasy, nicméně na vymezení předmětného pásu krajinné zeleně toto nebude mít vliv. 
Z tohoto důvodu nebylo možné požadavek zohlednit. 
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na úpravu dopravní obsluhy území v rozvojové 
lokalitě Tu-10 a navazujícím území pro lepší využitelnost ploch. 
V rámci Návrhu pro opakované veřejné projednání bylo řešení upraveno v souvislosti 
s požadavkem Ministerstva dopravy ohledně rozvoje dálničních odpočívek.  
Koridor záměru BI/1 nebylo možné upravit, jelikož územím prochází trasa VTL plynovodu a 
komunikace je vedena v jeho souběhu. Jiné trasování komunikace by naopak znamenalo 
zavedení více koridorů v území, které by naopak více omezily využitelnost pozemků. 
Z tohoto důvodu nebylo možné požadavek zohlednit. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Připomínku k lokalitě R-4 Lacinova MČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora uplatnila při prvním 
veřejném projednán, vyjádřila zájem místní samosprávy na rozvoji části území v rozsahu 
redukované lokality R-4. MČ tímto výslovně podpořila vlastníky se zájmem o stavební využití 
v území nad ulicí Lacinova (viz její grafické značení v dílčí připomínce k R-4 uplatněné MČ 
Brno-Řečkovice a Mokrá Hora při veřejném projednání v 06/2020). 
Požadavku na nevymezení rozvojové lokality v celém rozsahu, ponechání lokality R-4 pouze 
v rozsahu nad ulicí Lacinova po areál vodojemu a ponechání severní části lokality pro 
funkční plochu zahrádek (I) bylo vyhověno. 
Návrh ÚP byl v předmětném území na základě Pokynu pořizovatele upraven a při 1. 
opakovaném veřejném projednání projednán v upravené podobě věcného řešení se 
zmenšeným rozsahem rozvojové lokality R-4, vymezenou plochou zahrádek a územní 
rezervou B-14 v severní části území. Vymezení územní rezervy bydlení nezakládá možnost 
takového využití, vyznačuje pouze potenciál území (dále také viz bod č. 3).  
Navržené řešení v upraveném návrhu ÚP zůstane ponecháno i do 2. opakovaného 
veřejného projednání, vyjadřuje soulad veřejného zájmu a zájmů soukromých vlastníků v 
území nad ulicí Lacinova 
 

Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pořizovatel se s uvedeným tvrzením, že Návrh řešení je v rozporu s Pokyny pro zpracování 
Návrhu ÚPmB schválenými ZMB, neztotožňuje. Územní plánování je neustále se vyvíjející 
proces, který reaguje na změny podmínek, které v území nastávají.  V 10/2018 bylo 
schváleno využití územní studie (ÚS) Lacinova – K Západi jako podkladu pro změnu 
Územního plánu města Brna, která byla projednávaná v souboru změn platného ÚPmB 43- 
pod ozn. B 108/15-0/Z. ÚS prověřovala nový záměr v území - možnost využití stávajících 
zahrádek na funkci bydlení. V kap. I.7.6. Pokynů je bylo uloženo, aby Návrh řešení nového 
ÚPmB byl koordinován s pořizovanými změnami či soubory změn, které mají ZMB schváleno 
zadání nebo Obsah; pořizovaná změna ÚPmB byla tedy komplexně prověřena, posouzena a 
zapracována do nového ÚPmB. Skutečnost, že změna ÚPmB pod ozn. B 108/15-0/Z 
nakonec nebyla ZMB v uvedeném souboru změn 43- vydána nevylučuje, aby nemohla být 
projednávaná v novém ÚPmB.    
Návrh ÚPmB byl na základě Pokynu pořizovatele upraven a při 1. opakovaném veřejném 
projednání návrhu ÚPmB projednán ve změněné podobě věcného řešení se zmenšeným 
rozsahem rozvojové lokality R-4, vymezenou plochou zahrádek a územní rezervou B-14 v 
severní části území. Podrobnější odůvodnění navrženého řešení je uvedeno zejména v bodě 
3 vypořádání. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Nesouhlas s vyznačením územní rezervy B-14 nad plochou zahrádek vyjádřila při 
opakovaném veřejném projednání v 06/2021 MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora. 
Připomínku k lokalitě R-4 Lacinova MČ uplatnila při prvním veřejném projednání. Požadavku 
na nevymezení rozvojové lokality v celém rozsahu, ponechání lokality R-4 pouze v rozsahu 
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nad ulicí Lacinova po areál vodojemu a ponechání severní části lokality pro funkční plochu 
zahrádek (I) bylo vyhověno. 
Návrh ÚP byl v předmětném území na základě Pokynu pořizovatele upraven a při 1. 
opakovaném veřejném projednání projednán v upravené podobě věcného řešení se 
zmenšeným rozsahem rozvojové lokality R-4, vymezenou plochou zahrádek a územní 
rezervou B-14 v severní části území.  
Vymezení územní rezervy bydlení nezakládá možnost takového využití, vyznačuje pouze 
potenciál území. Prokázání vymezení konkrétní funkční plochy (pro změnu v území) je nutno 
následně teprve prověřit a její potřebu v území prokázat. Neznamená, že po vydání nového 
ÚP k takové změně v území následně dojde. 
Území, která byla pro stavební využití pro bydlení v návrhu ÚP 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. Proto i územní 
rezerva B-14 zůstane ponechána.  
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Při posouzení návrhu ÚPmB nebyl zjištěn rozpor s judikaturou příslušných soudů. Dle § 43 
odst. 5 stavebního zákona je územní plán závazný mj. pro rozhodování v území, zejména 
pro vydávání územních rozhodnutí a ze svojí podstaty je tedy "nadřazen" rozhodnutím v 
územních a stavebních řízeních, z čehož plyne, že nelze dovozovat podobu územního plánu 
na základě možné podoby navazujících řízení. Řešení konkrétních stavebních záměrů je nad 
podrobnost územního plánu a bude předmětem posouzení teprve v případných budoucích 
územních a stavebních řízeních, jejichž charakter nelze dopředu predikovat. Důvody 
přijatého uspořádání daného území v návrhu nového ÚPmB jsou rozvedeny v dalších 
bodech. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚP vymezuje ve výkrese č. 5.0 Principy uspořádání krajiny, schéma v m 1:25.000, 
nad oblastí kopce Zápaď jev nazvaný "přírodní zázemí v zástavbě". Jde o jeden z principů 
uspořádání krajiny pro zajištění hlavních krajinných hodnot.  
S pojmy "přírodní zázemí města" a" významný nezastavěný vrch" výroková část nového ÚP 
nepracuje. Podatel neuvádí konkrétně, odkud použité informace čerpá; nový ÚP neobsahuje 
část vyloženě nazvanou "Zeleň". 
V textové části návrhu ÚP, kap. 5.2  Principy uspořádání krajiny, je popsán tento překryvný 
jev s tím, že k jeho v\mezení dochází i nad stavebními plochami v hlavním výkrese. Rozsah 
nezbytné ochrany přírodního zázemí kopce Zápaď byl prověřen v podrobnějším podkladu - 
Územní studii Lacinova - K Západi (2018), která sloužila pro návrh ÚP v oblasti původní celé 
lokality R-4 projednávané v 06/2020. Po úpravě návrhu pro opakované veřejné projednání v 
06/2021 došlo k redukci navrženého stavebního využití, jev přírodní zázemí v zástavbě 
zasahuje do ploch zahrádek s vymezenou územní rezervou.  
Vymezení jevu ve výkrese 5.0 nebylo a není v konfliktu s obsahem výkresu hlavního, 
námitce nelze vyhovět. 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
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Svoji biologickou hodnotu má každé přírodní zázemí, svoji hodnotu má samozřejmě o kopec 
Zápaď. Zalesněná část kopce je plochou lesa; k zastavění nebyla prověřena a není zde 
změna využití  sledována. ÚS Lacinova - K Západi prověřila stavební využití části kopce, 
využívaného pro zahrádky; ověřila komplexnost návrhu stavebního využití, soulad s cíli a 
úkoly územního plánování, proto řešení z ÚS nový ÚP převzal jako cílové řešení do lokality 
R-4. Na základě projednání návrh v 06/2020 byly navržený rozsah lokality R-4 a využití pro 
rozvoj bydlení redukovány. Lokalita R-4 zůstane vymezena.  
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zatížení navazujícího území a stávající komunikační sítě nově generovanou dopravou byla 
prověřena v ÚS jako možná. Potřeby na dopravu včetně dopravy v klidu byly ověřeny a 
navrženy v ÚS v parametrech dle ČSN. Konkrétní řešení dopravy v klidu v lokalitě bude 
předmětem v rámci územních řízení ve vazbě na konkrétní potřeby a zatížení území. 
Na základě projednání návrh v 06/2020 byly navržený rozsah lokality R-4 a využití pro rozvoj 
bydlení redukovány. Lokalita R-4 zůstane vymezena. 
Organizace dopravy a opatření pro zlepšení stavu využívání komunikací není věcí obsahu 
územního plánu, je věcí věcně příslušného odboru dopravy MMB.     
 
Námitka č.8 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Předmětem projednání byl Návrh nového územního plánu, který žádné vyvlastnění pozemků 
v dané lokalitě nevymezuje. Tím je částečně námitce vyhověno. 
Věcný obsah ÚS ani její závěry nejsou nyní předmětem projednání. ÚS byla podkladem pro 
návrh ÚP v lokalitě R-4, zabýval se jimi zpracovatel nového ÚP, který navrhl řešení na úrovni 
obsahu a podrobnosti územního plánu, tj. v m 1:10.000. 
Zájem na rozvoji části území v rozsahu redukované lokality R-4 vyjádřila místní samospráva 
na úrovni MČ, která tímto výslovně podpořila vlastníky se zájmem o stavební využití v území 
nad ulicí Lacinova (viz její grafické značení v dílčí připomínce k R-4 uplatněné MČ Brno-
Řečkovice a Mokrá Hora při veřejném projednání v 06/2020). Jasný soulad veřejného zájmu 
a zájmů soukromých vlastníků byl v území nad ulicí Lacinova tím byl doložen.      
 
Námitka č.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
OP lesa slouží pro ochranu zájmů lesa a uplatnit jej mohou jak správce lesa z pozice 
dotčeného orgánu, tak vlastník lesa u jakéhokoliv stavebního záměru v rámci územního 
řízení.  
Územní studie (podklad pro Návrh nového ÚP) prověřila zástavbu v blízkosti lesa, ve 
sníženém rozsahu OP. Po redukci rozsahu lokality R-4 pouze na území nad ulicí Lacinova 
dochází také k eliminaci souběhu návrhových ploch bydlení, které se dostávají do oblasti 
uplatnitelného OP lesa.  Pokud bude v následných povolovacích řízeních některým ze 
subjektů uplatněn větší rozsah OP, bude muset zůstat bez stavebního využití větší část 
území (část pozemků). Byť ÚP zde vymezuje plochu stavební, váže se na ni limit, který může 
být uplatněn v plném rozsahu, nebo ve zmenšeném rozsahu. Územní plán neumisťuje 
stavby, proto nemůže být limit uplatněn v rámci projednání Návrhu ÚP. 
 
Námitka č.10 
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Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání předkladatel zmiňuje stávající nadměrný hluk z pozemní dopravy z ulice 
Hradecké a ze železnice. Pořizovatel ÚP v této věci konstatuje, že pro každý nově 
umisťovaný záměr do území platí povinnost dodržení zákonných limitů (hluk, prašnost) v 
oblasti ochrany zdraví a životního prostředí. 
Měření hluku ani vypracování hlukové studie na úrovni zpracování územních plánů není 
prováděno vzhledem k neznalosti realizovaných záměrů v řešených plochách ani 
konkrétního projektového řešení uvažované zástavby v souvislostech. 
Vliv záměru na kvalitu ovzduší a hlukovou situaci je třeba vyhodnotit v následných správních 
řízení (např. v režimu posuzování vlivů záměru na životní prostředí – EIA, řízení o umístění a 
povolení stavby) předkládaných na příslušné správní úřady, a to ve fázi přípravy a 
povolování stavebních záměrů, kdy jsou již známy jejich konkrétní parametry. 
Předmětem projednání nebyla podrobnější územní studie, kterou podatel kriticky hodnotí, ale 
návrh ÚP, jehož obsahová stránka musí odpovídat měřítku ÚP. 
 
 
Námitka č.11 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Je namítáno v obecné rovině, že Návrh ÚPmB obsahuje velké množství neurčitých pojmů, 
v projednávané podobě pak nereguluje území dostatečně určitým způsobem,.  
Požadavek na větší flexibilitu a důraz na koncepční charakter ÚP jsou zakotveny v Zadání i 
v Pokynech pro zpracování Návrhu ÚP, které zákonným způsobem schválila samospráva 
města Brna. Tímto směrem se koncipují v současnosti ÚP větších obcí (od velikosti 
krajského města), protože v podobném městském prostředí dochází mnohem dynamičtěji 
k prostorovým změnám. Cílem současných moderních ÚP je tyto změny podporovat a 
současně chránit veřejný zájem. Proto nový Územní plán města Brna není tzv. doslovný, 
jeho použití musí být nutně podpořeno schopností velmi kvalifikovaného odborného úsudku 
příslušných orgánů státní správy v následných řízeních o záměrech a efektivností procesu 
povolování záměrů (včetně přezkumu sporných rozhodnutí). Správní orgány na území města 
Brna již nyní musí prokazovat zvýšenou odbornou zdatnost při posuzování záměrů podle 
platného ÚPmB, který byl vydán v roce 1994 a dnes již zdaleka nepokrývá současné 
požadavky na rozvoj města. Nový způsob regulace klade vyšší nároky na individuální 
vyhodnocení. Proto obsahuje podrobnější vysvětlení v kap. 5.10.6 textu Odůvodnění, které 
napomůže jednotnému chápání a interpretaci regulativů, i předvídatelnosti aplikace 
územního plánu.  
Jako opatření proti neúměrnému zneužívání „širší flexibility“ Návrh ÚPmB stanoví v textu 
Výroku rovněž obecné podmínky, které musí být při vyhodnocení přípustnosti konkrétního 
záměru posouzeny. Z uvedených pravidel je třeba zdůraznit zejména obecnou nepřípustnost 
záměrů na změnu v území, které by jinak byly v území přípustné, „pokud počtem staveb, 
kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou, typem nebo účelem odporují charakteru 
území“. Uvedené ustanovení bylo vloženo do regulativní části územního plánu jako institut 
jakési „záchranné brzdy“. Při poctivé aplikaci této obecné podmínky, je riziko obcházení 
regulativů ÚP eliminováno a další přehodnocování podrobnosti regulativů Návrhu se jeví 
z pohledu pořizovatele jako nadbytečné. Na základě výše uvedeného nelze požadavku 
vyhovět. 
 
 
Námitka č.12 
Výrok: 
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Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Je namítáno, že Návrh ÚPmB v projednávané podobě nereguluje dostatečně intenzitu 
zastavění území, nesprávná je prostorová regulace. 
Na rozdíl od platného ÚPmB, který stanovuje regulaci intenzity využití území pomocí indexů 
IZP a IPP a v grafické části používá podrobnější měřítko výkresů (M 5000), je metodika 
regulací v novém ÚP stanovena jiným způsobem. Návrh ÚPmB se vědomě vrací k 
zákonnému vymezení územního plánu jako dokumentu „základní koncepce“ (na rozdíl od 
regulačního plánu, který se může věnovat individuálně jednotlivým stavbám a pozemkům), 
při regulaci ploch RZV pracuje se základními jevy, kterými jsou způsob využití území, 
struktura zástavby, výška zástavby a povinný podíl zastoupení zeleně v ploše. Takto pojatá 
regulace je metodicky založena již v etapě Konceptu a upravený Návrh ji z důvodu kontinuity 
pořizovacího procesu pouze zpřesňuje a doplňuje podle vyhodnocení námitek a připomínek 
z projednání Návrhu ÚPmB (06/2020). Podrobně je vysvětlena v kap. 5.10.6 textu 
Odůvodnění. Při vymezování ploch v méně podrobném měřítku Návrhu (M 10 000) nutně 
dochází k určité integraci (grafické subsumpci, pohlcení) odlišných jevů v území, zejména u 
stabilizovaných ploch. Na základě výše uvedeného nelze požadavek zohlednit.. 
 
 
Námitka č.13 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Je namítáno, že Návrh ÚPmB nepředchází dostatečně vzniku konfliktních situací v území, 
když umožňuje mísení „protichůdných až odlišných“ způsobů využití. 
Návrh ÚPmB vychází z odborného názoru zpracovatele, že je nezbytné „odzoomovat“ 
měřítko nahlížení na regulaci územního plánu, rozvolnit regulativy a umožnit větší flexibilitu 
využívání území. Žádoucím prvkem na území velkoměsta je mísení slučitelných způsobů 
využití území. Město Brno dlouhodobě deklaruje jako jednu ze svých priorit stát se tzv. 
městem krátkých vzdáleností. Fakticky to znamená neseparovat funkce (nežádoucí zónování 
města, které vyvolává přemísťování uživatelů města ve větším měřítku i vzdálenostech) a 
podporovat zejména smíšenost využití území, ale s výjimkou těch způsobů využití, které je 
nutno z důvodu vyvolané zátěže na území vzájemně oddělit (od funkcí citlivých na 
nepřiměřená rušení). Zpracovatel Návrhu nepřistoupil k výčtovému způsobu vymezení 
přípustného využití, neboť zkušenost ukazuje, že se v reálném užívání obvykle nepodaří 
vyjmenovat ve výčtech všechny záměry, které jsou v území vhodné. Docházelo tak ke 
zbytečnému nepřipuštění racionálních záměrů v území (prakticky jen z důvodů 
administrativně nastavených omezení). Město Brno přistupuje v Návrhu ke způsobu 
regulace, který je postaven zejména na určení hlavního způsobu využití v jeho základní 
typové charakteristice (např. bydlení, výroba a skladování apod.) a na principu slučitelnosti 
s tímto hlavním využitím. Tento způsob regulace klade vyšší nároky na individuální 
vyhodnocení. Proto obsahuje podrobnější vysvětlení v kap. 5.10.6 textu Odůvodnění, které 
napomůže jednotnému chápání a interpretaci regulativů, i předvídatelnosti aplikace 
územního plánu.  
Jako opatření proti neúměrnému zneužívání „širší flexibility“ Návrh ÚPmB stanoví v textu 
Výroku rovněž obecné podmínky, které musí být při vyhodnocení přípustnosti konkrétního 
záměru posouzeny. Z uvedených pravidel je třeba zdůraznit zejména obecnou nepřípustnost 
záměrů na změnu v území, které by jinak byly v území přípustné, „pokud počtem staveb, 
kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou, typem nebo účelem odporují charakteru 
území“. Uvedené ustanovení bylo vloženo do regulativní části územního plánu jako institut 
jakési „záchranné brzdy“. Při poctivé aplikaci této obecné podmínky, je riziko vzniku 
konfliktních situací v území eliminováno. Na základě výše uvedeného nebude formulován 
pokyn k úpravě Návrhu. 
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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: 
Plocha bydlení byla v rozvojové lokalitě Zi-14 v návrhu pro opakované veřejné projednání na 
základě akceptování požadavku městské části vypuštěna. Ta nesouhlasila s dalším 
stavebním rozvojem v této lokalitě. I proto a vzhledem k sousedství pozemků s územím s 
přírodními a krajinnými hodnotami zde není v současné době účelné vymezovat další plochu 
bydlení. Legálně umístěné nebo povolené objekty lze dále užívat v souladu s obecnými 
podmínkami využití území (viz kapitola 6.2 závazné textové části). Pozemek p.č. 7617 v k.ú. 
Židenice a okolní byly stavební plochou pro bydlení již v aktuálně platném územním plánu, 
kde ji prověřila příslušná změna. Tento stav byl tedy s návrhem nového ÚPmB pro 
opakované veřejné projednání uveden do souladu. Nejedná se o nové vymezení.  Námitce 
se nevyhovuje. 
 







MMB/0346274/2021 MMB/0346274/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346274/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V upraveném návrhu nového ÚP je při ulici Průjezdní vymezením stabilizované plochy 
bydlení B/r1 umožněna výstavba RD. Z toho důvodu je předmětné námitce již vyhoveno. 
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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. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V upraveném návrhu nového ÚP je při ulici Průjezdní vymezením stabilizované plochy 
bydlení B/r1 umožněna výstavba RD. Z toho důvodu je předmětné námitce již vyhověno. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V upraveném návrhu nového ÚP je při ulici Průjezdní vymezením stabilizované plochy 
bydlení B/r1 umožněna výstavba RD. Z toho důvodu je předmětné námitce již vyhověno. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadována změna plochy sportu S/a2, jež je součástí rozvojové lokality By-1, 
na plochu lehké výroby E.  
V lokalitě je již ve stávajícím platném ÚPmB vymezena návrhová zvláštní plocha pro 
rekreaci-R, které z hlediska vymezování ploch s rozdílným způsobem využití v Návrhu 
nového ÚPmB odpovídá plocha sportu-S. V návrhu nového ÚPmB se tedy zachovává 
kontinuita ve vymezení funkčních ploch. Plocha sportu byla vymezena i ve všech třech 
variantách konceptu.  
Plocha sportu bude navazovat na přírodní prostředí podél vodního toku Leskavy. Plochu 
sportu lze využít tak, aby sportoviště nebyla zatížena hygienickými limity. 
Na základě výše uvedeného není možné 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 č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezeným vedením biokoridoru ÚSES. 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury atd. Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo 
požadovaného způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a 
charakter území zejména z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a 
požadavků na uspořádání a využívání daného území. Pouze druh pozemku či způsob využití 
pozemku vyplývající z KN nejsou pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v 
územním plánu primárním a jediným kritériem. 
Překryvný ochranný režim územního systému ekologické stability (dále "ÚSES") - lokální 
biokoridor LBK KN02 je v předmětné lokalitě vymezen na základě aktuálně zpracovaného 
podkladu - Plánu ÚSES pro k.ú. pro katastrální území Kníničky, Bystrc, Komín (Ageris, 
2017), který je neopominutelným a legitimním podkladem pro zpracování územního plánu. 
Plán ÚSES prověřil komplexně celé katastrální území Kníniček (a dalších) z hlediska 
ekologicko-stabilizační funkce a v konkrétním místě vymezil mezofilní lesní větev místního 
ÚSES, která propojuje severně od Kníniček komplexy Rozdrojovických lesů a Baby. 
Předmětný biokoridor tak umožní v předmětné lokalitě migraci organismů (upozorňujeme, že 
je jedná o veškeré organismy, nejenom vyšší organismy z živočišné říše, ale jde také o 
rostlinné druhy a mikroorganismy, které jsou důležité pro jakékoliv přirozené procesy 
v přírodě a krajině a jsou schopny migrovat v půdě či vzduchem). Daný biokoridor je v 
předmětné lokalitě veden koncovými částmi pozemků tak, aby v co nejmenším rozsahu 
zasáhl do jejich užívání, nadto může tvořit přirozenou hranici mezi obcemi. 
Nicméně uvádíme, že v rámci výše uvedeného ochranných režimů, jsou na základě 
doplňujících podmínek využití území respektovány stávající objekty a přípustné takové 
využití, které neomezí funkčnost ÚSES. 
Na základě uvedeného není účelné a odůvodněné měnit vedení závazně vymezeného 
skladebného prvku ÚSES – lokálního biokoridoru, který je v lokalitě vymezen zejména z 
důvodu aktuálně zpracovaného odborného oborového podkladu, 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.. ). 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezenou plochou 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 Kníniček mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno 
dle varianty II. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami. (Upraveným) Návrhem ÚPmB (2020, 
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2021) jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětné území je 
vymezeno jako plocha rekreace v rámci rozvojové lokality Ky-6. 
Také Územní studie Rekreační oblast Přehrada - výsledný návrh (2013), která byla pro dané 
území zpracována, prověřila předmětnou lokalitu jako vhodnou pro intenzivnější využití a 
navrhuje zde zejména plochy sportu komerčního charakteru. Na základě odborného 
posouzení zpracovatele se jeví vhodným řešením lokality rekreace, v rámci které jsou 
přípustné stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území pro účely veřejné 
rekreace -  tedy i sport (pozn. územní studie není pro zpracovatele podkladem závazným a 
lze se při zpracování návrhu od ní odchýlit).  
Také dokumentace "Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu města Brna na udržitelný 
rozvoj území" nehodnotí předmětnou plochu rekreace jako konfliktní: "…. Rozšíření možností 
zdravého trávení volného času a efektivního využití již částečně urbanizovaného prostoru. 
Úpravou vymezení ploch dojde k efektivnějšímu využití území v návaznosti na již intenzivně 
využité plochy rekreace a tím i prevence nekoncepčního rozšiřování zastavěného území do 
krajiny. Hodnoty území jsou respektovány a v této souvislosti je vhodně vymezen ÚSES….". 
Vzhledem k uvedenému, v souladu s právními předpisy, aktuálními podklady a z důvodu 
zajištění kontinuity pořizované územně-plánovací dokumentace je zřejmé, že aktuálně není 
opodstatněné měnit funkční využití předmětného pozemku z plochy rekreace na jakoukoliv 
jinou plochu s rozdílným způsobem využití.   
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel namítá nezajištění dostatečné dopravní obslužnosti dotčeného území.  
Dle vyhlášky 501/2006 Sb., vyhláška o obecných požadavcích na využívání území, se 
plochy dopravní infrastruktury obvykle samostatně vymezují v případech, kdy využití 
pozemků dopravních staveb a zařízení, zejména z důvodu intenzity dopravy a jejich 
negativních vlivů, vylučuje začlenění takových pozemků do ploch jiného způsobu využití, a 
dále tehdy, kdy je vymezení ploch dopravy nezbytné k zajištění dopravní přístupnosti, 
například ploch výroby, ploch občanského vybavení pro maloobchodní prodej, ploch těžby 
nerostů. 
Dále uvádíme, že na základě Obecných podmínek využití (kap. 6.2) Návrhu ÚPmB (2020, 
2021): "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 dotčeným plochám či 
navazujícímu území. 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." a dále také "Veřejná prostranství lze umístit ve všech typech ploch s 
rozdílným způsobem využití" a také "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." 
Z uvedeného je zřejmé, že Územní plán neřeší konkrétní připojení jednotlivých záměrů 
v ploše s rozdílným způsobem využití, ale vytváří pouze obecné podmínky využití území. To, 
jak budou konkrétní záměry dopravně obslouženy je předmětem podrobnějších stupňů 
projektové dokumentace, nikoliv územně-plánovací. 
Na základě uvedeného je prostorové a funkční využití daného území v (upraveném) Návrhu 
ÚPmB (2020, 2021) vymezeno korektně v souladu s právními předpisy a stanovenou 
koncepcí nového ÚPmB. 
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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 rámci podání je vysloven požadavek na vypuštění návrhových ploch komunikací O-5 a O-6 
z důvodu přivedení tranzitní dopravy do území a narušení přírodního zázemí v k.ú. 
Medlánky. 
Koridory ploch dopravní infrastruktury D nejsou v namítaném území navrženy. 
Návrh pro opakované veřejné projednání byl upraven v souvislosti s nesouhlasem vedení 
trasy záměru R/1 především na medláneckém katastru s ohledem na problematické 
propojení na ulici V Újezdech. Současně byla prověřena trasa vedoucí ve vzdálenější poloze 
od stávající zástavby a mimo území volnočasových aktivit v okolí Medláneckého potoka. 
Vzhledem k nesouhlasu s původním vedením koridoru územní rezervy O-5 centrem 
Medlánek byla následně naznačena možnost změny jejího trasování. Tuto úpravu však 
z časových důvodů nebylo možné prověřit v potřebné podrobnosti a s podrobnějším 
vyhodnocením dopadů a vlivů na území.  
Aby bylo možné podrobněji prověřit toto území jednak z hlediska koncepce dopravy (Odboru 
dopravy MMB) a z hlediska územních dopadů (Odboru územního plánování a rozvoje MMB), 
bylo rozhodnuto z pozice pořizovatele o jejich vymezení. 
Z tohoto důvodu je v území územní rezerva O-6 ponechána beze změny a územní rezerva 
O-5 je upravena do koridoru v návaznosti od územní rezervy O-6 po propojení se záměrem 
R/1. 
Po zpracování podrobnějších prověřovacích studiích budou vyhodnoceny dopady do území 
a až následně na základě doporučení bude rozhodnuto o těchto územních rezervách. Tedy 
v tuto chvíli je předčasné předjímat výsledky prověření. 
Z územního hlediska se nejedná o návrhy konkrétních záměrů komunikací, ale o prvky, které 
budou ve větší podrobnosti teprve prověřeny a následně až rozhodnuto o jejich případné 
aktivaci. 
Území dotčené překryvným koridorem územních rezerv je možné využívat dle současného 
využití nebo v souladu s podmínkami využití území plochy s rozdílným způsobem využití. 
Využití území pod koridory územních rezerv O-5 a O-6 je ponecháno z větší části obdobné 
jako v současném územním plánu, tedy v plochách s rozdílným způsobem využití: plochy 
zahrádek I, plochy zemědělské A nebo plochy krajinné zeleně K.  
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky v současné době zohlednit. 
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