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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, 
2021) jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětné území je 
vymezeno jako plocha rekreace v rámci rozvojové lokality Ky-6. 



MMB/0346320/2021 MMB/0346320/2021 
Námitky Námitky 

 

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 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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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka je souhlasná. 
Návrh ÚP byl v předmětné části lokality bývalého areálu JZD 1. máj Brno-Komín upraven a 
při 1. opakovaném veřejném projednání v 06/2021 projednán v upravené podobě věcného 
řešení – přestavbová plocha sportu S/a2 byla převedena na stabilizovanou plochu lehké 
výroby E/a1. Podatel nyní k projednanému věcnému řešení s vymezením plochy lehké 
výroby na svém pozemku vyjádřil souhlas. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou je požadováno zvýšení výškové úrovně plochy E/a1, v níž jsou umístěny 
nemovitosti v majetku podatele, na výškovou úroveň 3 s rozpětím 6-16 m. 
Dotčené pozemky se nachází v areálu bývalého JZD 1. máj Brno-Komín při ulici Palcary a 
jsou součástí stabilizované plochy lehké výroby E/a1. U stabilizovaných ploch stanovené 
využití území vychází z jeho dosavadního charakteru a zpravidla jej potvrzuje. Pro 1. 
opakované veřejné projednání v 06/2021 byl původní Návrh ÚP upraven - přestavbová 
plocha sportu S/a2 byla převedena na stabilizovanou plochu lehké výroby E/a1. 
Jelikož se jedná o stabilizované území, stanovení výškové hladiny vychází ze současného 
stavu v území. Výšková úroveň zástavby 1 představuje výškové rozpětí 3–7 m (tj. 1-2 
podlaží), což plně odpovídá stavu zástavby v lokalitě, kde se nachází nejvýše dvoupodlažní 
objekty. Ve stabilizovaných plochách, které se vyznačují nestejnorodou výškovou úrovní 
zástavby v různých částech plochy, je rozhodující převládající charakteristická výška staveb. 
Pro informaci uvádíme, že je aktuálně pořizována „Územní studie Komín, Palcary – jih“, která 
zahrnuje i dotčené území bývalého areálu JZD. Jejím cílem je prověření městotvornějšího 
smíšeného využití území, návrh využití bývalého zemědělského areálu ve vazbě na navržení 
optimálního zohlednění navazujícího území a sledovaných záměrů v dané lokalitě. Navržené 
řešení bude podkladem pro změnu nového ÚPmB. 
Na základě výše uvedeného není možné námitce vyhovět. 
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Námitka je vznesena proti rozsahu prověření ÚS-07 Komín-Palcary jih, kde zcela absentuje 
podmínka respektování již existujícího areálu a jeho využití. 
Jedná se areál bývalého JZD 1. máj Brno-Komín při ulici Palcary. Toto území je dle Návrhu 
ÚP zahrnuto do územní studie ÚS-07 Komín-Palcary jih, jejíž zpracování podmiňuje 
rozhodování o změnách v daném území. Jednou z hlavních podmínek ÚS je zpřesnit nebo 
navrhnout nové využití bývalého zemědělského areálu a optimální využití navazujícího 
území a dále zohlednit existující záměry v území a jeho bezprostředním okolí. Areál 
bývalého JZD je městem Brnem veden jako brownfield, kde je žádoucí jeho revitalizace pro 
udržitelný rozvoj města. 
Pro informaci uvádíme, že je aktuálně pořizována „Územní studie Komín, Palcary – jih“, která 
zahrnuje i dotčené území bývalého areálu JZD. Jejím cílem je prověření městotvornějšího 
smíšeného využití území, návrh využití bývalého zemědělského areálu ve vazbě na navržení 
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optimálního zohlednění navazujícího území a sledovaných záměrů v dané lokalitě. Navržené 
řešení bude podkladem pro změnu nového ÚPmB. 
Pořizovatel má za to, že na základě výše uvedeného je podateli v jeho požadavku vyhověno. 
 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Je namítáno začlenění areálu bývalého JZD 1. máj v Komíně do řešeného území ÚS-07 
(v textu Výroku) jako nesoulad textu a grafiky Návrhu ÚPmB. Ve výkr. 2.1 - Hlavní výkres je 
areál JZD (zahrnutý ve stabilizované ploše E) zakreslený mimo území rozvojové lokality Kn-
4, ale v kartě lokality Kn-4 je mezi úkoly pro ÚS-07 stanoveno zpřesnění využití bývalého 
areálu JZD. 
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 v námitce k tomuto řešení 
deklarovali současné 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, přičemž stávající využití tímto není 
blokováno. 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. 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 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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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou zeleně. 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury atd. Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo 
požadovaného způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a 
charakter území zejména z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a 
požadavků na uspořádání a využívání daného území.  
Území Komína mělo být dle Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 
(zejména pak dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF, jejíž dohodnuté řešení je 
součástí předmětných "Pokynů") řešeno dle varianty I. Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami - 
v předmětné lokalitě vymezit plochu bydlení pouze v rozsahu dle platného ÚPmB, zbytek 
území ponechat jako nestavební plochu. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny Pokyny pro 
vypracování Návrhu ÚPmB.  
Návrh ÚPmB tak v dané lokalitě vymezil plochu zemědělskou, kterou je potvrzeno a 
stabilizováno stávající, ale prozatím také i požadované využití. Rozrůstání zástavby a 
zintenzivňování využití daného území je nežádoucí zejména z důvodu dalšího rozšiřování 
zastavěného území do volné krajině na úkor orné půdy s I. a II. třídou ochrany a 
vymezeného překryvného ochranného režimu přírodního zázemí v krajině, který je vymezen 
zejména z důvodu ochrany, zachování či podpory přírodních hodnot a krajinného rázu, a to 
především v případě dosud nevyčerpaných návrhových a zastavitelných ploch vymezených v 
rámci k.ú. Komín (již v současném ÚP jsou tyto hodnoty vyjádřeny "zelenými horizonty, klíny 
a krajinnými komplexy" (viz výkres U5 - urbánní a krajinná osnova platného ÚPmB). 
Pro informaci uvádíme, že přirozenou složkou zemědělských ploch je vedle produkčního 
zemědělství (jako je např. pěstování obilí, ale také chov dobytka/koní či sadařství), také 
mimoprodukční funkce zemědělství jako např. remízky či stromořadí/větrolamy nebo 
zatravněné plochy, které jsou velice důležitou součástí těchto území zejména z důvodu 
retence vody, úkrytu a migrace zvěře apod. 
Na základě uvedeného, z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a v souladu s právními předpisy není účelné a opodstatněné měnit funkční 
využití předmětného území tedy plochy zemědělské na plochy zde dosud neprověřeného 
bydlení. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezeným vedením biokoridoru ÚSES a požaduje zařazení lokality 
do plochy umožňující výstavbu rodinných domů. 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury atd. Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo 
požadovaného způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a 
charakter území zejména z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a 
požadavků na uspořádání a využívání daného území.  
Zpracovatel Návrhu ÚPmB 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. Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny 
Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětné území je tak vymezeno jako plocha 
nestavební plocha s vymezeným územním systémem ekologické stability (ÚSES). 
Předmětná plocha zemědělská v lokalitě reflektuje stávající, ale i požadované funkční využití 
území v souladu s právními předpisy. Překryvný ochranný režim územního systému 
ekologické stability (dále "ÚSES") - lokální biokoridor LBK KN04 je v předmětné lokalitě 
vymezen na základě aktuálně zpracovaného podkladu - Plánu ÚSES 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 umožní v dané 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). 
Z (upraveného) Návrhu ÚPmB je zřejmé, že plochy ÚSES mohou tvořit překryvný režim nad 
různými plochami s rozdílným způsobem využití, nicméně pokud to územní podmínky 
umožňují (např. dosud nestavební pozemky bez intenzivní zástavby), je žádoucí pro 
překryvný režim ÚSES primárně vymezovat právě plochy nestavební, které nejlépe reflektují 
požadavky pro existenci a optimální funkčnost skladebných částí ÚSES, protože jsou určeny 
pro ochranu, rozvoj a zachování přírodních a krajinných hodnot území.  
Předmětný pozemek je také součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v 
krajině (viz výkres 5.0 Principy uspořádání krajiny – schéma, + příslušná textová závazná 
část Návrhu ÚPmB), kterým je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot 
jakožto nezastavitelného zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních 
předpisy. Toto přírodní zázemí je chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který 
by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Plocha smíšená obytná resp. rozvojová lokalita Ky-5, která navazuje na předmětné území, je 
v lokalitě vymezena v logickém rozsahu, tak aby přirozeně navazovala (rozsahem 
kopírovala) na protější zástavbu a došlo tak k oboustrannému hospodárnému obestavění 
přiléhající komunikace. Další rozšiřování zastavitelných ploch do volné krajiny s vymezenými 
výše zmíněnými ochrannými režimy zde není žádoucí.  
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Na základě uvedeného není účelné a odůvodněné měnit plochu zemědělskou na 
předmětném pozemku v k.ú. Kníničky resp. závazně vymezený skladebný prvek ÚSES – 
lokální biokoridor, 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.. ). 
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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: 
Jedná se o požadavek vlastníka pozemku parc. č. 7359/1 v k.ú. Židenice, který je dle návrhu 
nového ÚPmB součástí stabilizované plochy zahrádek I v lokalitě při ul. Révová. Podatel 
navrhuje změnu na plochu bydlení B. 
Dle platného ÚPmB je předmětný pozemek součástí rozsáhlé (cca 25 ha) stabilizované 
nestavební – volné funkční plochy s objekty pro individuální rekreaci na zemědělském 
půdním fondu. Tomu odpovídá i reálné užívání území (individuální rekreace na zahradách – 
zahrádkaření, s drobnými stavbami pro rodinnou rekreaci). 
V Konceptu nového ÚPmB (2011) ve všech třech variantách je předmětná lokalita prověřena 
a navržena jako součást stabilizované plochy zahrádek – plochy výhradně se stavbami pro 
rodinnou rekreaci. 
Dotčené území bylo prověřeno územní studií Návrh využití zahrádkářských lokalit na území 
města Brna (atelier ERA, 2018), která byla schválená dne 26.09.2018 jako územně 
plánovací podklad pro nový ÚPmB a případné změny ÚPmB a je evidovaná v iLAS: 
55587404 (dále jen ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna). 
V analytické části je předmětné území vyhodnoceno dle skutečného stavu v území a je 
vymezeno jako zahrádkářská lokalita č. 346 – 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). 
Zpracovatel vycházel při zpracování Návrhu ÚPmB z Pokynů pro vypracování Návrhu 
ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání 
konaném dne 19. 6. 2018, a dalších aktuálních podkladů; v tomto případě zejména z ÚS 
Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna, která analyzovala stávající stav 
zahrádkářských lokalit na území města a potvrdila řešení Konceptu nového ÚPmB 
v předmětné lokalitě pro účel využití - plochy zahrádek (I); toto řešení návrh nového ÚPmB 
převzal. Jedná se o přírodní zázemí v zástavbě. Požadovaná změna na plochu bydlení u 
jednoho pozemku v takto rozsáhlé ploše je nekoncepční a nelze jí vyhovět. 
Celé území města Brna je rozděleno beze zbytku na jednotlivé plochy s rozdílným způsobem 
využití podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití. Jedním z cílů územního 
plánování je zajistit udržitelný rozvoj území, tudíž vyvážený rozvoj všech složek. V tomto 
případě bydlení i rekreace obyvatel. Návrh nového ÚPmB počítá s dostatečným rozšířením 
funkce bydlení v rámci návrhových ploch pro bydlení B a ploch smíšených obytných C. 
Potenciál těchto ploch činí zhruba 166 tisíc obyvatel. Komplexně je celá tato problematika, 
včetně problematiky suburbanizace, zpracována a odůvodněna v návrhu nového ÚPmB 
v textové části odůvodnění v kapitole 9 Vyhodnocení účelného využití zastavěného území a 
vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Zn-8 byla v Návrhu ÚP řešena v souladu s dílčím Pokynem pro zpracování 
Návrhu připravovaného ÚP, který schválilo ZMB dne 19.6.2018.  
Zastavitelné plochy bydlení B/r1 jsou v lokalitě navrženy pro doplnění stabilizovaného území 
pro bydlení v segmentu mezi ulicemi Kohoutovická a Hostislavova pro stejné funkční využití a 
obdobnou prostorovou strukturu zástavby. Ze severovýchodní strany bude lokalita ohraničena 
východním obchvatem Žebětína, proto je při této dopravní trase generující hlukové zatížení 
vymezeno využití pro vybavenost komerční W. 
Se záborem ZPF v lokalitě Zn-8 souhlasil dotčený orgán - MŽP. 
Doplňujeme informaci, že v upraveném návrhu ÚP projednávaném v roce 2021 byla návrhová 
plocha bydlení upravena - rozšířena na úkor části plochy komerční vybavenosti W, a to na 
základě Pokynu pořizovatele, který vyplynul z vypořádání připomínky samosprávy MČ Brno-
Žebětín uplatněné při veřejném projednání v roce 2020.  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Prostorová specifikace návrhových ploch bydlení v části rozvojové lokality Zn-10 (část území 
jihovýchodně ulice Jerlínova) vyplývá z platného ÚPmB, kde jsou vymezeny návrhová plocha 
bydlení BO s IPP 0,7 a návrhová plocha bydlení BC s IPP 0,5. Odlišná prostorová specifikace 
v návrhu nového ÚP reaguje na platný právní stav v území dle stávajícího ÚPmB. Proto je v 
lokalitě Zn-10 v daném místě vymezena plocha B/v3, která reflektuje hodnotu IPP 0,7  a plocha 
B/r2, která reflektuje hodnotu IPP 0,5.   
Změna platného ÚPmB byla vydána Opatřením obecné povahy č. 6/2020, s nabytím účinnosti 
23. 9. 2020. 
Návrhová plocha B/r2 v severní a západní části má prostorovou specifikaci nastavenu s 
ohledem navazující rozvojová území, tj. také plochu s charakteristikou B/r2. I stabilizovaná 
plocha B/r2 jihovýchodně při ulici Kamechy na k.ú. Bystrc má charakter zástavby rezidenční 
nízkopodlažní s výškovou hladinou "2", v lokalitě Zn-10 tak jde o přiměřenou prostorovou 
specifikaci pro pokračování zástavby. Není správné v tomto území, které navazuje na 
zástavbu úrovně "3" obytného souboru Kamechy, pro rezidenční nízkopodlažní zástavbu 
stanovit hladinu "1".  
Stabilizovaná plocha sportu S/a2 má výškovou úroveň odvozenu od skutečného stavu v 
území, tj. potvrzuje stav zástavby. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Z důvodu výrazného nárůstu obyvatel v městských částech Bystrc a Žebětín je Správou 
hřbitovů města Brna, která zajišťuje zákonem uložené služby pro město Brno, shledávána 
lokalita Zn-12 jako velmi potřebná (vyjádření z 03/2019). Oblast Bystrce nemá vlastní 
pohřebiště a nejbližší spádovou oblast je Žebětín a Komín, kde nárůstem obyvatel dochází k 
poměrně rychlému zaplňování. 
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona vzhledem k 
množství nesouhlasných námitek 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-Žebětín, a to vypustit 
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rozvojovou lokalitu Zn-12. 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-Žebětín zohledněny a 
Návrh pro druhé veřejné opakované projednání bude upraven. Touto úpravou je reagováno 
částečně na požadavky namítajícího. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
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 je námitce částečně vyhověno ve věci požadovaného funkčního využití území – 
plocha zemědělská (A). Je také vůlí samosprávy vymezit územní rezervu pro bydlení, proto 
zůstane její vymezení zachováno a upravený Návrh nového ÚP bude ponechán bez pokynu k 
úpravě. 
Vymezení územní rezervy B-15 nezakládá funkční využití území pro bydlení, pouze indikuje, 
jak by se vymezené území mohlo rozvíjet do budoucna. Promítnutí jiného funkčního využití 
(namísto současné plochy A) může nastat pouze na základě legislativního procesu změny ÚP. 
Územní rezerva (účel jejího vymezení) je specifikována v odst. 23b stavebního zákon, z. č. 
183/2006 Sb., v platném znění.   
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podáním je požadováno vymezit místo plochy S/o1 plochu krajinné zeleně. Plocha sportu v 
předmětné lokalitě nejlépe reflektuje požadované a částečně i stávající využití území (areál je 
využíván pro účely skautské základny a mateřské školy) a  je v souladu s charakterem okolního 
území. Možnost nové zástavby v ploše sportu je omezena navrženou strukturou zástavby. V 
této struktuře je přípustná výstavba budov do 10% rozlohy disponibilního pozemku a zároveň 
do 10 % rozlohy základní plochy. Tím je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a krajinných 
hodnot území.  
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s využitím plochy W/v3, která je součástí rozvojové lokality Zn-11 
Kamechy, jako plochy komerční vybavenosti a požaduje její změnu na plochu městské zeleně 
Z, příp. na plochu pro volnočasovou rekreaci.  
Stávající platný ÚPmB v této lokalitě vymezuje plochu pro průmysl PV, a proto i Návrh nového 
ÚP zde vymezil plochu pro lehkou výrobu za účelem umožnit vznik pracovních příležitostí pro 
obytný soubor Kamechy, který v současné době čítá okolo 5.000 obyvatel, kteří denně 
dojíždějí do zaměstnání mimo tento obytný soubor. Záměrem tedy bylo i nadále ponechat v 
území funkční využití, které může k vytvoření pracovních příležitostí přispět či sanovat 
chybějící vybavenost tohoto obytného souboru, např. možnost umístit zde zařízení sociální 
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péče. Již po prvním veřejném projednání bylo vyhověno připomínce MČ Žebětín, která pro 
účely možnosti umístění potřebné vybavenosti pro MČ požadovala změnu funkčního využití 
plochy lehké výroby a tato byla zařazena do ploch komerční vybavenosti W. 
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. nyní dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil 
v procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno-Žebětín ve věci změny funkčního určení předmětné plochy z 
komerční vybavenosti W na plochu občanské vybavenosti V. Na základě výsledků projednání 
byly místní zájmy městské části zohledněny a Návrh pro druhé veřejné opakované projednání 
bude upraven. Zařazení do ploch veřejné vybavenosti V bude lépe odpovídat návaznosti na 
stávající bytovou zástavbu, kvalitní přírodní okolí a cílové využití plochy. 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Je namítáno, že Návrh ÚPmB v projednávané podobě nereguluje území dostatečně určitým 
způsobem. 
V kap. 3.1 a kap. 3.2 textu Odůvodnění zpracovatel provedl vyhodnocení souladu Návrhu s cíli 
a úkoly územního plánování podle platného znění Stavebního zákona. Je třeba zmínit, že 
požadavek na větší flexibilitu a důraz na koncepční charakter ÚP jsou zakotveny v Zadání i 
v Pokynech pro zpracování Návrhu ÚP, 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. I 
pro nový ÚP platí, že efektivní a spravedlivou aplikaci regulativů ÚP zajistí jen vysoce 
kvalifikovaný výkon statní správy v navazujících řízeních, při posouzení jednotlivých záměrů 
na změnu v území.  
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.8 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Je namítáno, že Návrh ÚPmB v projednávané podobě nereguluje dostatečně intenzitu 
zastavění území, nesprávná je regulace přípustné výšky staveb, nedostatečný je podíl zeleně 
v plochách RZV. 
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 
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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. Podrobně je regulace 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.  
Výšková hladina v Návrhu ÚPmB vyjadřuje, jaké je možné hmotové řešení zástavby v dané 
ploše RZV (v případě sklonitých střech hmotové řešení po střešní římsu, v případě rovného 
zastřešení po střešní atiku). Tímto je výškově regulován zejména hlavní hmotový objem 
objektů typický pro dotčené území. U objektů se sklonitou střechou pak reguluje max. výšku 
hřebene střechy nad římsou objektu (další navýšení o 7m) nebo max. výšku ustoupeného 
podlaží (další navýšení max.3,5). Tímto způsobem je ve dvou krocích regulována celková 
výška zástavby. Takto rozdělená výšková regulace má svoje urbanistické důvody a to 
regulovat hmotové řešení zástavby tak, jak je vnímáno z ulice či jiného veřejného prostranství, 
z pohledu běžného uživatele městského prostoru. Nejde tedy o prosté matematické 
porovnávání absolutní výšky objektu od vstupu po hřeben střechy. Žádoucí je regulovat 
návaznost výšky říms či atiky jako podstatný sjednocující prvek pro zástavbu. Principy a 
specifická pravidla pro určení přípustné výšky zástavby jsou podrobně vysvětlena v kap. 5.6 
textu Odůvodnění.  
Na základě námitek a připomínek doručených ve veřejném projednání v 06/2020 ve věci 
textového regulativu na zastoupení zeleně ve stavebních plochách došlo k úpravě znění 
podmínky využití stavební plochy bydlení (B) vztahující se k zastoupení zeleně v ploše B; a to 
do podoby uvedené v kapitole 6.3.3.1, která byla předmětem projednání v 06/2021. 
Zpracovatel se po odborné stránce problematikou opakovaně zabýval, a výsledná předložená 
podoba reflektuje přijatelné možnosti uplatnění zeleně v ploše B, včetně ponechání číselného 
údaje 30 %. Bližší popis upraveného regulativu a jeho správná aplikace byl popsán v textové 
části Odůvodnění, kap. 5.10.6.3.  
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). Na základě výše uvedeného 
nebude formulován pokyn k další úpravě Návrhu. 
 
Námitka č.9 
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 
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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: 
Z námitky není zcela zřejmé, ke kterému území resp. pozemku konkrétně vztáhl podatel 
požadavek na vymezení plochy bydlení, protože pozemek p.č. 2083 k.ú. Holásky se v 
Návrhu ÚPmB nachází v ploše krajinné zeleně a ploše zemědělské s vymezeným 
ochranným režimem retenčního prostoru a aktivní zónou záplavového území, pozemek p.č. 
2136 k.ú. Holásky v ploše krajinné zeleně a ploše lesní s vymezeným ochranným režimem 
retenčního prostoru, aktivní zónou záplavového území a částečně také plochou řízeného 
rozlivu - poldru Chrlice a pozemek p.č. 2324 v k.ú. Holásky v ploše zahrádek, plocha 
veřejných prostranství není vymezena ani na jednom z uvedených pozemků.  
Nicméně v obecné rovině tedy k námitce uvádíme následující: 
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, dle kterých mělo být předmětné území k.ú. Holásek řešeno dle 
varianty I. Konceptu ÚPmB, a proto je v předmětné lokalitě vymezena plocha krajinné zeleně 
příp. zemědělská či lesní s režimem retenčního prostoru, částečně také plochou řízeného 
rozlivu - poldru Chrlice. (Upraveným) Návrhem ÚPmB jsou tak v předmětné lokalitě naplněny 
Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB.  
Na tocích Svratka, Svitava a Leskava v Dolních Heršpicích byl návrh lineárních 
protipovodňových staveb a rozsah rozlivu - retenčního prostoru tj. ploch, na kterých bude 
zachováno záplavové území a nebudou z rozlivu vyjímány, stanoven studií Přírodě blízká 
protipovodňová opatření a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků (2015) jako 
součást přírodě blízkých protipovodňových opatření. Studie navázala na hlavní podklad, 
kterým je Generel odvodnění města Brna – část C. Vodní toky (2009). Na zbývající části 
území města rozsah rozlivu odpovídá návrhovému průtoku Q100, případně rozsahu 
maximální hladiny retenčních nádrží. 
Pro transformaci povodňového průtoku v jižní části města je navržen poldr Chrlice. Opatření 
jsou navržena tak, aby po dobudování protipovodňové ochrany vyloučením zástavby z 
inundace nedošlo ke zhoršení povodňové situace v úsecích pod městem Brnem. 
V plochách retenčního prostoru a řízeného rozlivu mohou být umístěny pouze stavby a 
zařízení podle podmínek využití, které neovlivní odtokové poměry během povodně. Při 
potřebě prokazovat vyloučení nepříznivého ovlivnění odtokových poměrů během povodně 
bude doloženo odborné posouzení (týká se změn stávajících objektů a volnočasového 
vybavení). Více viz zejména příslušné textové části (upraveného) Návrhu ÚPmB (2020, 
2021) k předmětné problematice. 
Na základě uvedeného je vymezení pozemků v k.ú. Holásky opodstatněné a je také zcela 
zřejmý důvod vymezení rozsahu rozlivu - retenčního prostoru a poldru Chrlice, který není 
vzhledem k naplňování veřejného zájmu - zajištění plnohodnotné protipovodňové ochrany 
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žádoucí měnit a ani rozšiřovat další zastavitelné plochy zejména v případě dosud 
nevyčerpaných zastavitelných ploch v rámci k.ú. Holásky; nadto také není účelné vymezovat 
neprověřenou plochu bydlení na úkor volné krajiny s ochrannými režimy resp. orné půdy s I. 
a II. třídou ochrany ZPF, na které se stále intenzivně zemědělsky hospodaří. 
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MMB/0346368/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezením stabilizované plochy zahrádek (I) v zahrádkářské 
lokalitě při ulicích Za Kněžským hájkem, Prokopův kopec, Za hřbitovem, v k.ú. Žebětín. 
Podatel navrhuje změnu na plochu rekreace R/r1/i. 
Předmětná zahrádkářská lokalita je dle platného ÚPmB součástí stabilizované nestavební-
volné funkční plochy s objekty pro individuální rekreaci na ZPF, kde jsou mimo jiné přípustné 
stávající objekty pro individuální rekreaci o zastavěné ploše max. 25 m2 včetně verand, 
vstupů a teras, s obestavěným prostorem části stavby nad upraveným terénem, který nesmí 
překročit 110 m3. Dotčená lokalita není součástí rekreační oblasti. Pozemky v této ploše mají 
být užívány v souladu s platným ÚPmB.  
V Konceptu nového ÚPmB (2011) je předmětná zahrádkářská lokalita ve všech třech 
variantách prověřena a navržena jako součást stabilizované plochy zahrádek – plochy 
výhradně se stavbami pro rodinnou rekreaci a není součástí žádné vymezené rekreační 
oblasti. 
Předmětná zahrádkářská lokalita byla dále prověřena územní studií Návrh využití 
zahrádkářských lokalit na území města Brna (atelier ERA, 2018), která byla schválená dne 
26.09.2018 jako územně plánovací podklad pro nový ÚPmB a případné změny ÚPmB a je 
evidovaná v iLAS: 55587404 (dále jen ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území 
města Brna). V analytické části je předmětná lokalita vyhodnocena dle skutečného stavu v 
území jako zahrádkářská lokalita č. 336 – plochy s objekty pro individuální rekreaci. 
V návrhové části je předmětná zahrádkářská lokalita zařazena do plochy transformace 
s poznámkou, že má přímou návaznost na plochu bydlení. Nicméně předmětná 
zahrádkářská lokalita nebyla přímo navržena jako plocha s objekty pro rekreaci pobytovou 
rodinnou (IRR), tak jak tomu bylo v případě zahrádkářských lokalit č. 332 a č. 341 (nazývané 
také „Nad rybníkem“ a „Kopce“), které jsou v Návrhu nového územního plánu zařazeny do 
ploch R/r1/i. U ploch transformace se předpokládá změna využití především na plochy 
bydlení, plochy s objekty pro rodinnou rekreaci nebo plochy městské a krajinné zeleně. 
Konkrétní změna však není stanovena závazně a může podléhat dalšímu posouzení. 
Zpracovatel při zpracování Návrhu nového ÚPmB vycházel z platného ÚPmB, Konceptu 
nového ÚPmB, Pokynů pro zpracování Návrhu územního plánu města Brna, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, a 
dalších aktuálních podkladů, např. i ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města 
Brna. Zpracovatel posoudil a vyhodnotil, že předmětná zahrádkářská lokalita není vhodná 
pro převod na stabilizovanou plochu rekreace R/r1/i. Proto je předmětná lokalita v Návrhu 
nového ÚPmB navržena jako stabilizovaná plocha zahrádek I. 
Stávající funkční využití navazuje na sousedící lesní plochu, která je zároveň součástí 
lokálního biocentra (ve výkrese 6.0. Územní systém ekologické stability označeno 
K 139MB/C6), které je zároveň součástí nadregionálního biokoridoru (viz. ZÚR JMK, 
označen K 139MB). Plocha zahrádek I tvoří přirozený přechod mezi plochou bydlení a 
plochou lesní. Zároveň ve výkrese č. 5.0. Principy uspořádání krajiny je předmětné území 
zařazeno do přírodního zázemí v krajině. Proto je další intenzifikace využití této předmětné 
plochy zahrádek, a tedy její převod na plochu rekreace R, nežádoucí. 
Přesto, navržené řešení vychází vstříc zvyšujícím se požadavkům na individuální rekreaci a 
obecně na trávení volného času. Byla zvýšena přípustná zastavěná plocha staveb – 
zahradních chat z 25 m2 až na 40 m2 (v katastru nemovitostí zapisovány jako stavby pro 
rodinnou rekreaci, viz. Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů), přičemž je možná i výstavba objemově adekvátního příslušenství, např: kůlna, 
bazén, altán, při dodržení stanovených podmínek. To bude poskytovat dostatečné zázemí 
pro kvalitní individuální rekreaci. 
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Skutečnost, že do předmětné funkční plochy byly v minulosti umístěny i stavby větší, než 
umožňují regulativy platného ÚPmB, není důvodem změny na plochu R/r1/i. Tato změna by 
znamenala významné zvýšení intenzity stavebního využití dotčené zahrádkářské lokality. 
Regulativy pro plochy R/r1/i by umožnily realizaci staveb o zastavěné ploše až 80 m2, až se 
dvěma nadzemními podlažími (max. 7 m), plus podkroví nebo ustoupené nadzemní podlaží. 
Legálních staveb těchto parametrů je v lokalitě umístěno jen několik. 
Je třeba si uvědomit, že Nový územní plán umožní nejen přístavby a nástavby stávajících 
legálních staveb do velikostí staveb omezených regulativy pro danou plochu RZV, ale 
umožní i umisťování nových staveb, což současný platný ÚPmB v této zahrádkářské lokalitě 
neumožňoval. To povede také ke zvýšení intenzity stavebního využití území. Není tedy 
vhodné tuto intenzifikaci ještě více umocňovat změnou předmětné plochy I na plochu R/r1/i. 
Stávajících legální stavby, které dle regulativů Návrhu nového ÚPmB neodpovídají hlavnímu, 
přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití základní plochy, nebo prostorové 
parametry neodpovídají stanoveným prostorovým regulativům, budou dle Návrhu nového 
ÚPmB přípustné (nestanou se nepřípustnými), a jsou označovány a řešeny jako tzv. 
integrované jevy v území. Jak se bude s těmito jevy pracovat je popsáno v Návrh nového 
ÚPmB v Závazné textové části v kapitole 6.2. Obecné podmínky využití území. 
Plochy rekreace se specifikací R (také R/-/i, R/r1/i) jsou na území města vymezovány pouze 
výjimečně, a to zejména v rekreačních oblastech, např. v rekreační oblasti Přehrada, 
Mariánské údolí – Říčky anebo na území bývalých rekreačních oblastí, kde tomu odpovídá 
již stávající převažující stav v území. Návrhem nového ÚPmB vymezené rekreační oblasti 
jsou územími, které mají velmi vysoký rekreační potenciál, umožňují velmi různorodé formy 
veřejné rekreace, hromadné rekreace a sportovního využití. Tyto oblasti mají již nyní větší 
koncentraci rekreačních a sportovních aktivit, hromadných veřejných aktivit a služeb, 
podporujících veřejnou rekreaci. Předmětná zahrádkářská lokalita tento rekreační potenciál 
nemám, je prakticky v celé své ploše historicky užívána převážně pro soukromou individuální 
rekreaci na oplocených pozemcích (zahrádkaření), zejména s menšími stavbami pro 
rodinnou rekreaci – zahradními chatami. 
Není cílem územního plánování, potažmo návrhu nového ÚPmB, převést všechny plochy 
zahrádek na plochy rekreace. Jedním z cílů územního plánování je zajistit udržitelný rozvoj 
území, tudíž vyvážený rozvoj všech složek. V tomto případě méně intenzivní individuální 
rekreace formou zahrádkaření (plochy zahrádek I) a intenzivní rekreace pobytové a 
hromadné (plochy rekreace R, R/-/i, R/r1/i). 
Z výše uvedených důvodů nelze vyhovět námitce. Předmětnou zahrádkářskou lokalitu nelze 
vymezit jako plochu rekreace R, případně přímo R/r1/i nebo R/-/i. 
Mimo výše uvedené je třeba poznamenat, že jakýkoliv vlastník pozemku nemá v obecné 
rovině právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy, zahrnující pozemky v 
jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly jeho soukromoprávním zájmům, neboť cílem 
územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé 
rovnováhy mezi soukromým zájmem a zájmem veřejným. Uvedený závěr vyplývá např. také 
z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2008, č. j. 2 Ao 1/2008-51, ve kterém 
je mimo jiné uvedeno, že „z žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit 
existenci subjektivního práva vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací 
dokumentace byla tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití.“ 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
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: 
Z námitky není zcela zřejmé, ke kterému území resp. pozemku konkrétně vztáhl podatel 
požadavek na vymezení plochy bydlení, protože pozemek p.č. 2026 k.ú. Holásky se v 
Návrhu ÚPmB nachází v ploše krajinné zeleně s vymezeným ochranným režimem 
retenčního prostoru, aktivní zónou záplavového území a územním systémem ekologické 
stability, pozemek p.č. 2398 k.ú. Holásky v ploše městské zeleně s vymezeným ochranným 
režimem retenčního prostoru, aktivní zónou záplavového území a plochou řízeného rozlivu - 
poldru Chrlice a pozemek p.č. 2302 v k.ú. Holásky v ploše zahrádek, plocha veřejných 
prostranství není vymezena ani na jednom z uvedených pozemků.  
Nicméně v obecné rovině tedy k námitce uvádíme následující: 
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, dle kterých mělo být předmětné území k.ú. Holásek řešeno dle 
varianty I. Konceptu ÚPmB, a proto je v předmětné lokalitě vymezena plocha krajinné zeleně 
příp. zemědělská či lesní s režimem retenčního prostoru, také plochou řízeného rozlivu - 
poldru Chrlice. (Upraveným) Návrhem ÚPmB jsou tak v předmětné lokalitě naplněny Pokyny 
pro vypracování Návrhu ÚPmB.  
Na tocích Svratka, Svitava a Leskava v Dolních Heršpicích byl návrh lineárních 
protipovodňových staveb a rozsah rozlivu - retenčního prostoru tj. ploch, na kterých bude 
zachováno záplavové území a nebudou z rozlivu vyjímány, stanoven studií Přírodě blízká 
protipovodňová opatření a revitalizace údolní nivy hlavních brněnských toků (2015) jako 
součást přírodě blízkých protipovodňových opatření. Studie navázala na hlavní podklad, 
kterým je Generel odvodnění města Brna – část C. Vodní toky (2009). Na zbývající části 
území města rozsah rozlivu odpovídá návrhovému průtoku Q100, případně rozsahu 
maximální hladiny retenčních nádrží. 
Pro transformaci povodňového průtoku v jižní části města je navržen poldr Chrlice. Opatření 
jsou navržena tak, aby po dobudování protipovodňové ochrany vyloučením zástavby z 
inundace nedošlo ke zhoršení povodňové situace v úsecích pod městem Brnem. 
V plochách retenčního prostoru a řízeného rozlivu mohou být umístěny pouze stavby a 
zařízení podle podmínek využití, které neovlivní odtokové poměry během povodně. Při 
potřebě prokazovat vyloučení nepříznivého ovlivnění odtokových poměrů během povodně 
bude doloženo odborné posouzení (týká se změn stávajících objektů a volnočasového 
vybavení). Více viz zejména příslušné textové části (upraveného) Návrhu ÚPmB (2020, 
2021) k předmětné problematice. 
Na základě uvedeného je vymezení pozemků v k.ú. Holásky opodstatněné a je také zcela 
zřejmý důvod vymezení rozsahu rozlivu - retenčního prostoru a poldru Chrlice, který není 
vzhledem k naplňování veřejného zájmu - zajištění plnohodnotné protipovodňové ochrany 



MMB/0346373/2021 MMB/0346373/2021 
Námitky Námitky 

 

žádoucí měnit a ani rozšiřovat další zastavitelné plochy zejména v případě dosud 
nevyčerpaných zastavitelných ploch v rámci k.ú. Holásky; nadto také není účelné vymezovat 
neprověřenou plochu bydlení na úkor volné krajiny s ochrannými režimy resp. orné půdy s I. 
a II. třídou ochrany ZPF, na které se stále intenzivně zemědělsky hospodaří. 
 
 
 









MMB/0346375/2021 MMB/0346375/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346375/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezením stabilizované plochy zahrádek (I) v zahrádkářské 
lokalitě při ulicích Za Kněžským hájkem, Prokopův kopec, Za hřbitovem, v k.ú. Žebětín. 
Podatel navrhuje změnu na plochu rekreace R/r1/i. 
Předmětná zahrádkářská lokalita je dle platného ÚPmB součástí stabilizované nestavební-
volné funkční plochy s objekty pro individuální rekreaci na ZPF, kde jsou mimo jiné přípustné 
stávající objekty pro individuální rekreaci o zastavěné ploše max. 25 m2 včetně verand, 
vstupů a teras, s obestavěným prostorem části stavby nad upraveným terénem, který nesmí 
překročit 110 m3. Dotčená lokalita není součástí rekreační oblasti. Pozemky v této ploše mají 
být užívány v souladu s platným ÚPmB.  
V Konceptu nového ÚPmB (2011) je předmětná zahrádkářská lokalita ve všech třech 
variantách prověřena a navržena jako součást stabilizované plochy zahrádek – plochy 
výhradně se stavbami pro rodinnou rekreaci a není součástí žádné vymezené rekreační 
oblasti. 
Předmětná zahrádkářská lokalita byla dále prověřena územní studií Návrh využití 
zahrádkářských lokalit na území města Brna (atelier ERA, 2018), která byla schválená dne 
26.09.2018 jako územně plánovací podklad pro nový ÚPmB a případné změny ÚPmB a je 
evidovaná v iLAS: 55587404 (dále jen ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území 
města Brna). V analytické části je předmětná lokalita vyhodnocena dle skutečného stavu v 
území jako zahrádkářská lokalita č. 336 – plochy s objekty pro individuální rekreaci. 
V návrhové části je předmětná zahrádkářská lokalita zařazena do plochy transformace 
s poznámkou, že má přímou návaznost na plochu bydlení. Nicméně předmětná 
zahrádkářská lokalita nebyla přímo navržena jako plocha s objekty pro rekreaci pobytovou 
rodinnou (IRR), tak jak tomu bylo v případě zahrádkářských lokalit č. 332 a č. 341 (nazývané 
také „Nad rybníkem“ a „Kopce“), které jsou v Návrhu nového územního plánu zařazeny do 
ploch R/r1/i. U ploch transformace se předpokládá změna využití především na plochy 
bydlení, plochy s objekty pro rodinnou rekreaci nebo plochy městské a krajinné zeleně. 
Konkrétní změna však není stanovena závazně a může podléhat dalšímu posouzení. 
Zpracovatel při zpracování Návrhu nového ÚPmB vycházel z platného ÚPmB, Konceptu 
nového ÚPmB, Pokynů pro zpracování Návrhu územního plánu města Brna, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, a 
dalších aktuálních podkladů, např. i ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města 
Brna. Zpracovatel posoudil a vyhodnotil, že předmětná zahrádkářská lokalita není vhodná 
pro převod na stabilizovanou plochu rekreace R/r1/i. Proto je předmětná lokalita v Návrhu 
nového ÚPmB navržena jako stabilizovaná plocha zahrádek I. 
Stávající funkční využití navazuje na sousedící lesní plochu, která je zároveň součástí 
lokálního biocentra (ve výkrese 6.0. Územní systém ekologické stability označeno 
K 139MB/C6), které je zároveň součástí nadregionálního biokoridoru (viz. ZÚR JMK, 
označen K 139MB). Plocha zahrádek I tvoří přirozený přechod mezi plochou bydlení a 
plochou lesní. Zároveň ve výkrese č. 5.0. Principy uspořádání krajiny je předmětné území 
zařazeno do přírodního zázemí v krajině. Proto je další intenzifikace využití této předmětné 
plochy zahrádek, a tedy její převod na plochu rekreace R, nežádoucí. 
Přesto, navržené řešení vychází vstříc zvyšujícím se požadavkům na individuální rekreaci a 
obecně na trávení volného času. Byla zvýšena přípustná zastavěná plocha staveb – 
zahradních chat z 25 m2 až na 40 m2 (v katastru nemovitostí zapisovány jako stavby pro 
rodinnou rekreaci, viz. Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších 
předpisů), přičemž je možná i výstavba objemově adekvátního příslušenství, např: kůlna, 
bazén, altán, při dodržení stanovených podmínek. To bude poskytovat dostatečné zázemí 
pro kvalitní individuální rekreaci. 
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Skutečnost, že do předmětné funkční plochy byly v minulosti umístěny i stavby větší, než 
umožňují regulativy platného ÚPmB, není důvodem změny na plochu R/r1/i. Tato změna by 
znamenala významné zvýšení intenzity stavebního využití dotčené zahrádkářské lokality. 
Regulativy pro plochy R/r1/i by umožnily realizaci staveb o zastavěné ploše až 80 m2, až se 
dvěma nadzemními podlažími (max. 7 m), plus podkroví nebo ustoupené nadzemní podlaží. 
Legálních staveb těchto parametrů je v lokalitě umístěno jen několik. 
Je třeba si uvědomit, že Nový územní plán umožní nejen přístavby a nástavby stávajících 
legálních staveb do velikostí staveb omezených regulativy pro danou plochu RZV, ale 
umožní i umisťování nových staveb, což současný platný ÚPmB v této zahrádkářské lokalitě 
neumožňoval. To povede také ke zvýšení intenzity stavebního využití území. Není tedy 
vhodné tuto intenzifikaci ještě více umocňovat změnou předmětné plochy I na plochu R/r1/i. 
Stávajících legální stavby, které dle regulativů Návrhu nového ÚPmB neodpovídají hlavnímu, 
přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití základní plochy, nebo prostorové 
parametry neodpovídají stanoveným prostorovým regulativům, budou dle Návrhu nového 
ÚPmB přípustné (nestanou se nepřípustnými), a jsou označovány a řešeny jako tzv. 
integrované jevy v území. Jak se bude s těmito jevy pracovat je popsáno v Návrh nového 
ÚPmB v Závazné textové části v kapitole 6.2. Obecné podmínky využití území. 
Plochy rekreace se specifikací R (také R/-/i, R/r1/i) jsou na území města vymezovány pouze 
výjimečně, a to zejména v rekreačních oblastech, např. v rekreační oblasti Přehrada, 
Mariánské údolí – Říčky anebo na území bývalých rekreačních oblastí, kde tomu odpovídá 
již stávající převažující stav v území. Návrhem nového ÚPmB vymezené rekreační oblasti 
jsou územími, které mají velmi vysoký rekreační potenciál, umožňují velmi různorodé formy 
veřejné rekreace, hromadné rekreace a sportovního využití. Tyto oblasti mají již nyní větší 
koncentraci rekreačních a sportovních aktivit, hromadných veřejných aktivit a služeb, 
podporujících veřejnou rekreaci. Předmětná zahrádkářská lokalita tento rekreační potenciál 
nemám, je prakticky v celé své ploše historicky užívána převážně pro soukromou individuální 
rekreaci na oplocených pozemcích (zahrádkaření), zejména s menšími stavbami pro 
rodinnou rekreaci – zahradními chatami. 
Není cílem územního plánování, potažmo návrhu nového ÚPmB, převést všechny plochy 
zahrádek na plochy rekreace. Jedním z cílů územního plánování je zajistit udržitelný rozvoj 
území, tudíž vyvážený rozvoj všech složek. V tomto případě méně intenzivní individuální 
rekreace formou zahrádkaření (plochy zahrádek I) a intenzivní rekreace pobytové a 
hromadné (plochy rekreace R, R/-/i, R/r1/i). 
Z výše uvedených důvodů nelze vyhovět námitce. Předmětnou zahrádkářskou lokalitu nelze 
vymezit jako plochu rekreace R, případně přímo R/r1/i nebo R/-/i. 
Mimo výše uvedené je třeba poznamenat, že jakýkoliv vlastník pozemku nemá v obecné 
rovině právní nárok na stanovení takových podmínek rozvoje plochy, zahrnující pozemky v 
jeho vlastnictví, které by plně vyhovovaly jeho soukromoprávním zájmům, neboť cílem 
územního plánování je dosáhnout obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých 
zájmů na rozvoji území (§ 18 odst. 2 stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé 
rovnováhy mezi soukromým zájmem a zájmem veřejným. Uvedený závěr vyplývá např. také 
z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 3. 2008, č. j. 2 Ao 1/2008-51, ve kterém 
je mimo jiné uvedeno, že „z žádné zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit 
existenci subjektivního práva vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací 
dokumentace byla tato nemovitost zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití.“ 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se 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 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: 
Jedná se o požadavek vlastníka pozemku parc. č. 40/7 v k.ú. Útěchov u Brna, který je dle 
návrhu nového ÚPmB součástí plochy zahrádek I v lokalitě při ul. Ve vilkách. Podatel 
navrhuje změnu na plochu bydlení B. 
Dle platného ÚPmB je předmětná lokalita součástí stabilizované nestavební – volné funkční 
plochy s objekty pro individuální rekreaci na zemědělském půdním fondu.  
V Konceptu nového ÚPmB (2011) ve všech třech variantách je předmětná lokalita prověřena 
a navržena jako součást stabilizované plochy zahrádek – plochy výhradně se stavbami pro 
rodinnou rekreaci. 
Dotčené území bylo prověřeno územní studií Návrh využití zahrádkářských lokalit na území 
města Brna (atelier ERA, 2018), která byla schválená dne 26.09.2018 jako územně 
plánovací podklad pro nový ÚPmB a případné změny ÚPmB a je evidovaná v iLAS: 
55587404 (dále jen ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna). 
V analytické části je předmětné území vyhodnoceno dle skutečného stavu v území a je 
vymezeno jako zahrádkářská lokalita č. 318 – 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). 
Zpracovatel vycházel při zpracování Návrhu ÚPmB z Pokynů pro vypracování Návrhu 
ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání 
konaném dne 19. 6. 2018, a dalších aktuálních podkladů; v tomto případě zejména z ÚS 
Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna, která analyzovala stávající stav 
zahrádkářských lokalit na území města a potvrdila řešení Konceptu nového ÚPmB 
v předmětné lokalitě pro účel využití - plochy zahrádek (I); toto řešení návrh nového ÚPmB 
převzal. 
V současnosti jsou pro rozvoj funkce bydlení na území Útěchova stále disponibilní, stavebně 
nevyužité, návrhové plochy bydlení. Celé území města Brna je rozděleno beze zbytku na 
jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití podle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití. Jedním z cílů územního plánování je zajistit udržitelný rozvoj území, tudíž 
vyvážený rozvoj všech složek. V tomto případě bydlení i rekreace obyvatel. Návrh nového 
ÚPmB počítá s dostatečným rozšířením funkce bydlení v rámci návrhových ploch pro bydlení 
B a ploch smíšených obytných C. Potenciál těchto ploch činí zhruba 166 tisíc obyvatel. 
Komplexně je celá tato problematika, včetně problematiky suburbanizace, zpracována a 
odůvodněna v návrhu nového ÚPmB v textové části odůvodnění v kapitole 9 Vyhodnocení 
účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením v podání uvedených pozemků v k.ú. Maloměřice do 
plochy lehké výroby E/v2. 
Jedná se o lokalitu vymezenou ulicemi Hády a Podzimní. Jde o stabilizovanou plochu, ve 
které je umístěn objekt ubytovny a menší průmyslový areál. Stávající platný ÚPmB řadí 
plochu do smíšených ploch výroby a služeb, Návrh nového ÚP pak do stabilizované plochy 
lehké výroby E - jedná se o produkční plochy bez negativního vlivu na okolí, tzn. plochy E v 
Návrhu nového ÚP odpovídají původnímu funkčnímu využití ploch SV ve stávajícím platném 
ÚPmB. 
Objekty a pozemky v uvedené ploše lehké výroby nejsou v majetku města Brna, ale z 
většinové části v majetku právnických osob. 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. 
Z důvodu zachování zásady kontinuity územně plánovací dokumentace a také z důvodu 
zachování právní jistoty a legitimních očekávání majitelů nemovitostí v dané lokalitě není 
možné námitce vyhovět. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením v podání uvedených pozemků v k.ú. Maloměřice, jež jsou 
součástí plochy lehké výroby E, do výškové úrovně 2. 
Jelikož se jedná o stabilizované území, stanovení výškové hladiny vychází ze současného 
stavu v území. Výšková úroveň zástavby 2 představuje výškové rozpětí 3–10 m (tj. 1-3 
podlaží), což plně odpovídá stávajícímu stavu zástavby v lokalitě – nyní se zde nachází 2 a 3 
podlažní objekty.  
Stabilizované plochy jsou ty části území města, kde územním plánem stanovené využití 
území vychází z jeho dosavadního charakteru a zpravidla jej potvrzuje, nebo na něj 
bezprostředně navazuje. Jedná se o území, ve kterých se stávající účel využití území 
nebude zásadním způsobem měnit. 
Na základě výše uvedeného se námitce nevyhovuje. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vaše pozemky o výměře necelých 1800 m2 byly do plochy zeleně zařazeny na základě 
zvolené metodiky zpracování konceptu a následně návrhu nového územního plánu. Z 
důvodů zvoleného měřítka výkresů a podrobnosti Územního plánu byla stanovena minimální 
velikost plochy RZV na 0,5 ha (5 000 m2) a v určitých definovaných případech na 0,2 ha (2 
000 m2) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. 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.  
Pro tuto zeleň zde není vymezeno předkupní právo. Z toho lze odvodit, že vybudování 
zeleně zde není prioritní, ale jedná se o jev vyvolaný touto změnou metodiky vymezování 
ploch. Pozemek bude možné nadále využívat v souladu s obecnými podmínkami využití 
území. Především v tomto případě platí, že:“ jestliže způsob využití dosavadních staveb a 
zařízení (popř. způsob využití území), legálně umístěných nebo povolených ke dni účinnosti 
tohoto územního plánu, neodpovídají hlavnímu, přípustnému nebo podmíněně přípustnému 
využití základní plochy, nebo prostorové parametry neodpovídají stanoveným prostorovým 
regulativům jsou tyto stavby a zařízení (popř. způsob využití území) přípustné. Záměry na 
změny těchto staveb a zařízení (včetně případných úprav dosavadního způsobu využití) a 
doplňkové stavby ke stavbě hlavní jsou podmíněně přípustné za podmínky, že buď o 
nedojde k podstatnému narušení nebo znemožnění využití stanoveného hlavního nebo 
přípustného využití... (viz kapitola 6.2 závazné textové části). Námitce se tedy z výše 
uvedených důvodů nevyhovuje. 
 











































MMB/0346396/2021 MMB/0346396/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346396/2021 
 
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/0346400/2021 MMB/0346400/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346400/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí se zařazením pozemků v majetku podatele do plochy lehké výroby E a 
požaduje jeho zařazení do ploch komerční vybavenosti W. 
Jedná se o pozemky, které tvoří areál „Centrum KRÁLOVKA“ při ulici Kaštanové. Areál je 
využíván více firmami jako kancelářské, prodejní či skladové prostory a související zázemí, 
na jednom z pozemků je situována stavba skleníku. Podatel také plánuje stavbu další 
budovy, která by byla určena ke stejnému využití jako další budovy v areálu.  
Jedná se o plochy, které jsou ve stávajícím platném ÚPmB vymezeny jako návrhové 
smíšené plochy výroby a služeb SV. Nový Návrh ÚP předmětné plochy klasifikuje jako 
stabilizované plochy lehké výroby E. Podmínky využití ploch lehké výroby E odpovídají zcela 
stávajícímu i budoucímu plánovanému využití areálu – Návrh ÚP tak stávající stav v území 
potvrdil. Na předmětné pozemky navazuje rozsáhlé přestavbové území, v němž je do 
budoucna nutno koordinovat několik (zejména dopravních) záměrů. Jihovýchodně od 
předmětných pozemků je vymezena plocha dopravy určená pro vozovnu VHD, smyčku 
tramvajové tratě pro tramvaj jedoucí z Hněvkovského a záchytné parkoviště „P+R“ umístěné 
výhodně v návaznosti na dálniční přivaděč a zároveň tramvaj do centra města. Přesnější 
rozvržení ploch a konečné využití území nelze v současné době předjímat. Celkově je 
lokalita určena pro produkční funkci. 
Podotýkáme, že jakýkoliv vlastník pozemku nemá v obecné rovině právní nárok na stanovení 
takových podmínek rozvoje plochy, zahrnující pozemky v jeho vlastnictví, které by plně 
vyhovovaly jeho soukromoprávním zájmům, neboť cílem územního plánování je dosáhnout 
obecně prospěšného souladu veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území (§ 18 odst. 2 
stavebního zákona). Jde tedy o nalezení spravedlivé rovnováhy mezi soukromým zájmem a 
zájmem veřejným. Uvedený závěr vyplývá např. také z rozsudku Nejvyššího správního 
soudu ze dne 28. 3. 2008, č. j. 2 Ao 1/2008-51, ve kterém je mimo jiné uvedeno, že „z žádné 
zákonné normy či normy práva ústavního nelze dovodit existenci subjektivního práva 
vlastníka nemovitosti, aby v rámci územně plánovací dokumentace byla tato nemovitost 
zahrnuta do určitého konkrétního způsobu využití.“  
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 







MMB/0346401/2021 MMB/0346401/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346401/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Původní Návrh nového ÚP předložený k veřejnému projednání v 06/2020 byl pro opakované 
veřejné projednání v 06/2021 v lokalitě Žlutého kopce upraven z těchto důvodů: 
Pro oblast Žlutého kopce se dokončila Územní studie Žlutý kopec, převzetí jejího řešení do 
nového ÚP bylo požadavkem uplatněným v červnu 2020 samosprávou MČ Brno-střed a 
podpořila jej svým doporučením i samospráva města Brna. 
Proto byla lokalita Žlutý kopec v Návrhu nového ÚPmB po prvním veřejném projednání 
(6/2020) upraven mimo jiné i 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 proto 
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. 
Využití lokality se ve vztahu k dosud platnému ÚPmB nemění v zásadní míře, území je 
určeno zejména pro rozvoj bydlení, městské zeleně, dochází k jinému situování konkrétních 
ploch v území. Trasování komunikací pro systém dopravní obsluhy svahu Žlutého kopce 
vychází s ÚS a je základem organizace území - budoucího systému ulic a od něj se odvíjející 
zástavby. Území není sledováno z úrovně města ani městské části ke stabilizaci zahrádek, je 
určeno pro rozvoj zástavby. 
Limity památkové péče jsou zohledněny, Návrh i upravený návrh ÚP byl s dotčeným 
orgánem na úseku památkové péče projednán. 
ÚP není dokumentem, který postihuje možnosti výstavby jednotlivých věkových skupin  ani 
příjmových skupin obyvatelstva, zakládá pouze funkční využití území. Naplňování 
stavebního využití jednotlivými investory, stavebníky je nad rámec jeho věcného řešení. Tolik 
ke zdůvodnění, proč naznalo řešení lokality Žlutého kopce úpravu věcného řešení.  
   
 











































MMB/0346410/2021 MMB/0346410/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346410/2021 
 
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/0346418/2021 MMB/0346418/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346418/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením plochy C/k3 v ulici Pod nemocnicí 
v rozvojové lokalitě Be-4 u křižovatky Osová – Jihlavská a je požadováno vymezení jako 
plochy pro hromadné garáže.  
V tomto případě se jedná o smíšené využití území provozoven a staveb tří objektů 
parkovacích garáží, kde jednotlivé objekty mají zastavěnou plochu cca 775 m2.  
Vzhledem k měřítku zpracování již nový územní plán nevymezuje podrobnější účel využití 
funkčními typy jako současný územní plán, ale umožňuje řešení dopravy v klidu ve všech 
plochách. Pro území je vhodné vymezit cílové využití plochou umožňující koexistenci 
stávajícího využití a případným záměrem přestavby lokality. S ohledem na úpravu řešení 
rozvojové lokality je žádoucí objekty stávajících garáží agregovat do plochy C/k3. 
Navržená výšková úroveň 3 odpovídá možnosti území podél významné komunikace 
charakteru městské třídy a přestavbovému území, které může naopak vytvořit bariéru vůči 
stávající zástavbě jižně ulice Pod nemocnicí. 
Jedná o nabídku možnosti intenzifikace území, ovšem pouze za předpokladu shody 
vlastníků stávajících objektů. Žádný konkrétní záměr pro předmětné území není v současné 
době zpracován. 
Pokud nedojde ke shodě, bude území využíváno stávajícím způsobem a ve stejné intenzitě, 
tedy bez změny oproti stávajícímu stavu. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavek zohlednit. 
 









































MMB/0346479/2021 MMB/0346479/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346479/2021 
 
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/0346487/2021 MMB/0346487/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346487/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje zahrnutí plochy zeleně na pozemku 489/79, k.ú. Dolní Heršpice do přilehlé 
plochy komerční vybavenosti a tuto plochu komerční vybavenosti změnit na plochu 
návrhovou a začlenit do rozvojové lokality DH-3. Návrh územního plánu, u kterého požaduje 
podatel úpravu, byl takto projednán na veřejném projednání ve dnech 22. a 23. června 2020, 
přičemž v této lokalitě nedošlo k žádné úpravě. Vymezení plochy zeleně je vhodné, protože v 
celé širší lokalitě je nedostatek kvalitního veřejného prostranství ve formě veřejné zeleně. 
Plocha zeleně je navrhována v místě plánovaného centra lokality (škola, plocha C/v5, 
rozšířené veřejné prostranství).  

































MMB/0346565/2021 MMB/0346565/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346565/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením ploch v rozvojové lokalitě HH-5 
Sklenářská a je požadováno vymezení ploch komerční vybavenosti W místo plochy dopravní 
infrastruktury D/a2. 
K lokalitě uplatnilo shodné požadavky několik vlastníků pozemků v této oblasti, ovšem ne 
všem lze vyhovět. 
Návrh pro opakované veřejné projednání byl upraven tak, že zůstal zachován záměr HH/31 
a HH/7 a jižně tohoto záměru bylo upraveno rozhraní mezi plochou dopravní infrastruktury D 
a lehké výroby E, pokud možno se zohledněním parcelace a vlastnictví. A aby stávající 
obslužná komunikace na pozemku p.č. 904/17 v k.ú. Dolní Heršpice, která v současné době 
převážně obsluhuje západní část území, za předpokladu rozšíření, vytvořila podmínky pro 
možnou oboustrannou obestavbu. 
Zbývající část území zůstala ponechána v ploše dopravní infrastruktury D pro kapacitní 
parkování, terminál a odstavování vozidel hromadné dopravy. 
 
V tomto konkrétním případě se jedná o pozemky p.č. 905/1, 905/4, 905/15, 905/17, 905/18, 
905/21, 905/22, 905/23, 906/7, 908/3, 910/3, 913/3, 913/4, 913/5, 913/8, 913/14, 913/15, 
913/17, 904/5, 905/6, 905/16, 906/7, 907/3, 908/1 a 908/4 v k.ú. Horní Heršpice.  
 
Předmětné pozemky se nachází severně záměru HH-7, přičemž návrh pro opakované 
veřejné projednání v tomto konkrétním případě není upraven a požadavek nelze zohlednit.  
Pozemky podatele jsou dotčeny koridorem dopravní infrastruktury D, rezervovaným pro 
prodloužení tramvajové trati směrem do rozvojového území Brno-jih (Dolní Heršpice a 
Přízřenice), který nelze umístit v jiné poloze než za stávající čerpací stanicí.  V této 
souvislosti je nutné koridor dopravní infrastruktury D rozšířit, aby bylo možné zajistit rovněž 
navazující dopravní obsluhu území vedle tělesa tramvajové trati.   
Konkrétní podoba záměru a rozsah dotčení pozemků není v současné době znám a vyplyne 
až v rámci zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace. Přesnější rozvržení 
ploch nebo zúžení koridorů nelze v současné době předjímat. 
 
Z výše uvedených důvodů nebylo možné požadavky zohlednit. 
 
 

































MMB/0346570/2021 MMB/0346570/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346570/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením ploch v rozvojové lokalitě HH-5 
Sklenářská a je požadováno vymezení ploch komerční vybavenosti W místo plochy dopravní 
infrastruktury D/a2. 
K lokalitě uplatnilo shodné požadavky několik vlastníků pozemků v této oblasti, ovšem ne 
všem lze vyhovět. 
Návrh pro opakované veřejné projednání byl upraven tak, že zůstal zachován záměr HH/31 
a HH/7 a jižně tohoto záměru bylo upraveno rozhraní mezi plochou dopravní infrastruktury D 
a lehké výroby E, pokud možno se zohledněním parcelace a vlastnictví. A aby stávající 
obslužná komunikace na pozemku p.č. 904/17 v k.ú. Dolní Heršpice, která v současné době 
převážně obsluhuje západní část území, za předpokladu rozšíření, vytvořila podmínky pro 
možnou oboustrannou obestavbu. 
Zbývající část území zůstala ponechána v ploše dopravní infrastruktury D pro kapacitní 
parkování, terminál a odstavování vozidel hromadné dopravy. 
 
V tomto konkrétním případě se jedná o pozemky p.č. 905/1, 905/4, 905/15, 905/17, 905/18, 
905/21, 905/22, 905/23, 906/7, 908/3, 910/3, 913/3, 913/4, 913/5, 913/8, 913/14, 913/15 a 
913/17 v k.ú. Horní Heršpice.  
 
Předmětné pozemky se nachází severně záměru HH-7, přičemž návrh pro opakované 
veřejné projednání v tomto konkrétním případě není upraven a požadavek nelze zohlednit.  
Pozemky podatele jsou dotčeny koridorem dopravní infrastruktury D, rezervovaným pro 
prodloužení tramvajové trati směrem do rozvojového území Brno-jih (Dolní Heršpice a 
Přízřenice), který nelze umístit v jiné poloze než za stávající čerpací stanicí.  V této 
souvislosti je nutné koridor dopravní infrastruktury D rozšířit, aby bylo možné zajistit rovněž 
navazující dopravní obsluhu území vedle tělesa tramvajové trati.   
Konkrétní podoba záměru a rozsah dotčení pozemků není v současné době znám a vyplyne 
až v rámci zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace. Přesnější rozvržení 
ploch nebo zúžení koridorů nelze v současné době předjímat. 
 
Z výše uvedených důvodů nebylo možné požadavky zohlednit. 
 
 





































MMB/0346578/2021 MMB/0346578/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346578/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadované grafické řešení nelze akceptovat.  
Požadavek na snížení výškové úrovně v části lokality Li-15 s plochou B/v4 dle vydaného ÚR 
uplatnila v připomínce MČ Brno-Líšeň již při veřejném projednání v 06/2020.  
Požadavek na snížení výškové úrovně z 4 na 3 v návrhové ploše bydlení na pozemku parc. 
č. 5049/24 k. ú. Líšeň z důvodu vydaného územního rozhodnutí zpracovatel nového ÚPmB 
ověřil a došel ke zjištění, že výšková hladina B/v4 je nastavená správně, ke snížení není tedy 
důvod. Proto byl do opakovaného veřejného projednání v 06/2021 návrh ÚP předložen s 
vymezenou plochu B/v4 beze změny výškové úrovně. 
Na další části území vydal OÚPR MMB v 014/2021 závazné stanovisko na záměr Obytný 
soubor Podbělová, Brno-Líšeň, v souladu s dosavadním ÚPmB. Pořizovatel je vázán 
vydanými právními akty, snížení výškové úrovně provést nelze.  
 
Propojení do ulice Kubelíkova je uvedeno v kartě lokality Li-15 jako chodník pro zajištění 
průchodnosti mezi stávající a novou zástavbou, tj. propojení je určeno pro pěší prostupnost 
územím, kterou je nutno zajistit z rozvojové lokality k pozemku parc. č. 5049/96 k. ú. Líšeň.  
A to spolu s dalšími propojeními, uvedenými v KL. 
 
Dílčí připomínku k řešení lokality Li-15, části plochy veřejného prostranství zahrnující 
pozemek parc. č. 5049/38 k. ú. Líšeň v prodloužené ulici Houbařská MČ opakovaně uplatnila 
při 1. opakovaném veřejném projednání. Zpracovatel se na základě Pokynu pořizovatele 
vyplývajícího z vyhodnocení po 1. veřejném projednání požadavkem MČ na nepropojení 
staré a nové Líšně komunikací v ulici Houbařská zabýval a požadavku na vymezení plochy 
městské zeleně dle dosavadního ÚPmB nevyhověl. Ochranu území před nežádoucí 
průjezdnou dopravou zpracovatel vyřešil jiným způsobem: 
Do upraveného návrhu pro opakované veřejné projednání předložil upravené řešení v 
lokalitě Li-15, kde není komunikace propojující oblast staré a nové Líšně prodloužením ulice 
Houbařská vymezena konkrétní plochou veřejného prostranství, žádoucí průjezd mezi 
ulicemi Podbělová – Houbařská je ošetřen ve Výrokové části kartě lokality Li-15 u položky 
Doprava pro vozidla integrovaného záchranného systému (IZS). Možný způsob řešení 
průjezdu pro vozidla IZS je specifikován u položky Doprava v kartě lokality Li-15 v textové 
části Odůvodnění.  
Požadavek byl na základě Pokynu již jednou zpracovatelem prověřen, návrh ÚP upraven a 
proto nyní zůstane upravený Návrh nového ÚP bez pokynu k úpravě. 
Doplňujeme, že požadovaným vymezením plochy městské zeleně by stejně nebyl průjezd po 
komunikaci znemožněn; na základě obecných podmínek využití území mohou být 
komunikace součástí i ploch městské zeleně. 
 
 
 
 
 
 
 
 





































MMB/0346582/2021 MMB/0346582/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346582/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadované grafické řešení nelze akceptovat.  
Požadavek na snížení výškové úrovně v části lokality Li-15 s plochou B/v4 dle vydaného ÚR 
uplatnila v připomínce MČ Brno-Líšeň již při veřejném projednání v 06/2020.  
Požadavek na snížení výškové úrovně z 4 na 3 v návrhové ploše bydlení na pozemku parc. 
č. 5049/24 k. ú. Líšeň z důvodu vydaného územního rozhodnutí zpracovatel nového ÚPmB 
ověřil a došel ke zjištění, že výšková hladina B/v4 je nastavená správně, ke snížení není tedy 
důvod. Proto byl do opakovaného veřejného projednání v 06/2021 návrh ÚP předložen s 
vymezenou plochu B/v4 beze změny výškové úrovně. 
Na další části území vydal OÚPR MMB v 014/2021 závazné stanovisko na záměr Obytný 
soubor Podbělová, Brno-Líšeň, v souladu s dosavadním ÚPmB. Pořizovatel je vázán 
vydanými právními akty, snížení výškové úrovně provést nelze.  
 
Propojení do ulice Kubelíkova je uvedeno v kartě lokality Li-15 jako chodník pro zajištění 
průchodnosti mezi stávající a novou zástavbou, tj. propojení je určeno pro pěší prostupnost 
územím, kterou je nutno zajistit z rozvojové lokality k pozemku parc. č. 5049/96 k. ú. Líšeň.  
A to spolu s dalšími propojeními, uvedenými v KL. 
 
Dílčí připomínku k řešení lokality Li-15, části plochy veřejného prostranství zahrnující 
pozemek parc. č. 5049/38 k. ú. Líšeň v prodloužené ulici Houbařská MČ opakovaně uplatnila 
při 1. opakovaném veřejném projednání. Zpracovatel se na základě Pokynu pořizovatele 
vyplývajícího z vyhodnocení po 1. veřejném projednání požadavkem MČ na nepropojení 
staré a nové Líšně komunikací v ulici Houbařská zabýval a požadavku na vymezení plochy 
městské zeleně dle dosavadního ÚPmB nevyhověl. Ochranu území před nežádoucí 
průjezdnou dopravou zpracovatel vyřešil jiným způsobem: 
Do upraveného návrhu pro opakované veřejné projednání předložil upravené řešení v 
lokalitě Li-15, kde není komunikace propojující oblast staré a nové Líšně prodloužením ulice 
Houbařská vymezena konkrétní plochou veřejného prostranství, žádoucí průjezd mezi 
ulicemi Podbělová – Houbařská je ošetřen ve Výrokové části kartě lokality Li-15 u položky 
Doprava pro vozidla integrovaného záchranného systému (IZS). Možný způsob řešení 
průjezdu pro vozidla IZS je specifikován u položky Doprava v kartě lokality Li-15 v textové 
části Odůvodnění.  
Požadavek byl na základě Pokynu již jednou zpracovatelem prověřen, návrh ÚP upraven a 
proto nyní zůstane upravený Návrh nového ÚP bez pokynu k úpravě. 
Doplňujeme, že požadovaným vymezením plochy městské zeleně by stejně nebyl průjezd po 
komunikaci znemožněn; na základě obecných podmínek využití území mohou být 
komunikace součástí i ploch městské zeleně. 
 
 





































MMB/0346591/2021 MMB/0346591/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346591/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadované grafické řešení nelze akceptovat.  
Požadavek na snížení výškové úrovně v části lokality Li-15 s plochou B/v4 dle vydaného ÚR 
uplatnila v připomínce MČ Brno-Líšeň již při veřejném projednání v 06/2020.  
Požadavek na snížení výškové úrovně z 4 na 3 v návrhové ploše bydlení na pozemku parc. 
č. 5049/24 k. ú. Líšeň z důvodu vydaného územního rozhodnutí zpracovatel nového ÚPmB 
ověřil a došel ke zjištění, že výšková hladina B/v4 je nastavená správně, ke snížení není tedy 
důvod. Proto byl do opakovaného veřejného projednání v 06/2021 návrh ÚP předložen s 
vymezenou plochu B/v4 beze změny výškové úrovně. 
Na další části území vydal OÚPR MMB v 014/2021 závazné stanovisko na záměr Obytný 
soubor Podbělová, Brno-Líšeň, v souladu s dosavadním ÚPmB. Pořizovatel je vázán 
vydanými právními akty, snížení výškové úrovně provést nelze.  
 
Propojení do ulice Kubelíkova je uvedeno v kartě lokality Li-15 jako chodník pro zajištění 
průchodnosti mezi stávající a novou zástavbou, tj. propojení je určeno pro pěší prostupnost 
územím, kterou je nutno zajistit z rozvojové lokality k pozemku parc. č. 5049/96 k. ú. Líšeň.  
A to spolu s dalšími propojeními, uvedenými v KL. 
 
Dílčí připomínku k řešení lokality Li-15, části plochy veřejného prostranství zahrnující 
pozemek parc. č. 5049/38 k. ú. Líšeň v prodloužené ulici Houbařská MČ opakovaně uplatnila 
při 1. opakovaném veřejném projednání. Zpracovatel se na základě Pokynu pořizovatele 
vyplývajícího z vyhodnocení po 1. veřejném projednání požadavkem MČ na nepropojení 
staré a nové Líšně komunikací v ulici Houbařská zabýval a požadavku na vymezení plochy 
městské zeleně dle dosavadního ÚPmB nevyhověl. Ochranu území před nežádoucí 
průjezdnou dopravou zpracovatel vyřešil jiným způsobem: 
Do upraveného návrhu pro opakované veřejné projednání předložil upravené řešení v 
lokalitě Li-15, kde není komunikace propojující oblast staré a nové Líšně prodloužením ulice 
Houbařská vymezena konkrétní plochou veřejného prostranství, žádoucí průjezd mezi 
ulicemi Podbělová – Houbařská je ošetřen ve Výrokové části kartě lokality Li-15 u položky 
Doprava pro vozidla integrovaného záchranného systému (IZS). Možný způsob řešení 
průjezdu pro vozidla IZS je specifikován u položky Doprava v kartě lokality Li-15 v textové 
části Odůvodnění.  
Požadavek byl na základě Pokynu již jednou zpracovatelem prověřen, návrh ÚP upraven a 
proto nyní zůstane upravený Návrh nového ÚP bez pokynu k úpravě. 
Doplňujeme, že požadovaným vymezením plochy městské zeleně by stejně nebyl průjezd po 
komunikaci znemožněn; na základě obecných podmínek využití území mohou být 
komunikace součástí i ploch městské zeleně. 
 
 





































MMB/0346597/2021 MMB/0346597/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346597/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadované grafické řešení nelze akceptovat.  
Požadavek na snížení výškové úrovně v části lokality Li-15 s plochou B/v4 dle vydaného ÚR 
uplatnila v připomínce MČ Brno-Líšeň již při veřejném projednání v 06/2020.  
Požadavek na snížení výškové úrovně z 4 na 3 v návrhové ploše bydlení na pozemku parc. 
č. 5049/24 k. ú. Líšeň z důvodu vydaného územního rozhodnutí zpracovatel nového ÚPmB 
ověřil a došel ke zjištění, že výšková hladina B/v4 je nastavená správně, ke snížení není tedy 
důvod. Proto byl do opakovaného veřejného projednání v 06/2021 návrh ÚP předložen s 
vymezenou plochu B/v4 beze změny výškové úrovně. 
Na další části území vydal OÚPR MMB v 014/2021 závazné stanovisko na záměr Obytný 
soubor Podbělová, Brno-Líšeň, v souladu s dosavadním ÚPmB. Pořizovatel je vázán 
vydanými právními akty, snížení výškové úrovně provést nelze.  
 
Propojení do ulice Kubelíkova je uvedeno v kartě lokality Li-15 jako chodník pro zajištění 
průchodnosti mezi stávající a novou zástavbou, tj. propojení je určeno pro pěší prostupnost 
územím, kterou je nutno zajistit z rozvojové lokality k pozemku parc. č. 5049/96 k. ú. Líšeň.  
A to spolu s dalšími propojeními, uvedenými v KL. 
 
Dílčí připomínku k řešení lokality Li-15, části plochy veřejného prostranství zahrnující 
pozemek parc. č. 5049/38 k. ú. Líšeň v prodloužené ulici Houbařská MČ opakovaně uplatnila 
při 1. opakovaném veřejném projednání. Zpracovatel se na základě Pokynu pořizovatele 
vyplývajícího z vyhodnocení po 1. veřejném projednání požadavkem MČ na nepropojení 
staré a nové Líšně komunikací v ulici Houbařská zabýval a požadavku na vymezení plochy 
městské zeleně dle dosavadního ÚPmB nevyhověl. Ochranu území před nežádoucí 
průjezdnou dopravou zpracovatel vyřešil jiným způsobem: 
Do upraveného návrhu pro opakované veřejné projednání předložil upravené řešení v 
lokalitě Li-15, kde není komunikace propojující oblast staré a nové Líšně prodloužením ulice 
Houbařská vymezena konkrétní plochou veřejného prostranství, žádoucí průjezd mezi 
ulicemi Podbělová – Houbařská je ošetřen ve Výrokové části kartě lokality Li-15 u položky 
Doprava pro vozidla integrovaného záchranného systému (IZS). Možný způsob řešení 
průjezdu pro vozidla IZS je specifikován u položky Doprava v kartě lokality Li-15 v textové 
části Odůvodnění.  
Požadavek byl na základě Pokynu již jednou zpracovatelem prověřen, návrh ÚP upraven a 
proto nyní zůstane upravený Návrh nového ÚP bez pokynu k úpravě. 
Doplňujeme, že požadovaným vymezením plochy městské zeleně by stejně nebyl průjezd po 
komunikaci znemožněn; na základě obecných podmínek využití území mohou být 
komunikace součástí i ploch městské zeleně. 
 
 





MMB/0346601/2021 MMB/0346601/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346601/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky v k.ú. Jundrov při ulici Kopretinové jsou dle platného ÚPmB součástí 
nestavební volné plochy s objekty pro individuální rekreaci. V předmětné lokalitě není 
vybudována vyhovující dopravní a technická infrastruktura. Plocha zahrádek je v návrhu 
nového ÚPmB vymezena v souladu s projednaným konceptem ÚPmB a v souladu se 
schváleným (dle §30 odst.6 stavebního zákona) územně plánovacím podkladem "Územní 
studie Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna, ERA, 4/2018". 
Územní plán města Brna sleduje rovnováhu mezi zastavěným územím a jeho rozvojovým 
potenciálem a výjimečným přírodním zázemím města a jeho ochranou. Omezuje rozšiřování 
zastavěného území do ploch přírodního zázemí, které je základní podmínkou pro udržení 
ekologické stability města a je chráněno především právě vymezením přírodního zázemí. 
Celé předmětné území je součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v 
krajině a pohledově významného území, kterými je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města. Toto přírodní zázemí je chráněno 
před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB předmětné území důvodně určeno jako plocha 
zahrádek s vymezenými "překryvnými a ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a 
pohledově významné plochy), která tvoří postupný přechod mezi zastavěným a hodnotným 
nezastavěným územím Kohoutovických lesů, a proto není účelné a opodstatněné toto 
vymezení měnit 
 





MMB/0346606/2021 MMB/0346606/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346606/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky v k.ú. Jundrov při ulici Kopretinové jsou dle platného ÚPmB součástí 
nestavební volné plochy s objekty pro individuální rekreaci. V předmětné lokalitě není 
vybudována vyhovující dopravní a technická infrastruktura. Plocha zahrádek je v návrhu 
nového ÚPmB vymezena v souladu s projednaným konceptem ÚPmB a v souladu se 
schváleným (dle §30 odst.6 stavebního zákona) územně plánovacím podkladem "Územní 
studie Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna, ERA, 4/2018". 
Územní plán města Brna sleduje rovnováhu mezi zastavěným územím a jeho rozvojovým 
potenciálem a výjimečným přírodním zázemím města a jeho ochranou. Omezuje rozšiřování 
zastavěného území do ploch přírodního zázemí, které je základní podmínkou pro udržení 
ekologické stability města a je chráněno především právě vymezením přírodního zázemí. 
Celé předmětné území je součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v 
krajině a pohledově významného území, kterými je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města. Toto přírodní zázemí je chráněno 
před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB předmětné území důvodně určeno jako plocha 
zahrádek s vymezenými "překryvnými a ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a 
pohledově významné plochy), která tvoří postupný přechod mezi zastavěným a hodnotným 
nezastavěným územím Kohoutovických lesů, a proto není účelné a opodstatněné toto 
vymezení měnit. 
 









MMB/0346610/2021 MMB/0346610/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346610/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel navrhuje, aby v rámci předmětné plochy došlo k vymezení ploch městské zeleně, 
ploch občanské vybavenosti (dětská hřiště, odpočinkové zóny) a ploch pro sport. Vzhledem 
k tomu, že v aktuálním ÚPmB jsou předmětné plochy vymezeny jako plochy stavební (SJ – 
smíšené plochy centrálního charakteru; SV – smíšené plochy výroby a služeb; BO – 
všeobecné bydlení) a zároveň jsou převážně v soukromém vlastnictví, tak není možné 
zde vymezit plochy městské zeleně (plochy nestavební). V případě, kdy by došlo ke změně 
plochy stavební 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. 
Zastoupení zeleně na předmětných plochách je však ošetřeno v regulativu ploch smíšených 
obytných (C), které jsou zde vymezeny, a to v rozsahu minimálně 30 % na disponibilních 
pozemcích pro každý stavební záměr. Tento stanovený podíl zeleně není zamýšlen 
výhradně pro umístění „okrasných zahrad“, ale může mít celou řadu využití (např. může 
sloužit k volnočasovému využití – dětská či workoutová hřiště nebo odpočinkové zóny). 
Vymezovat zvlášť plochy sportu v předmětné lokalitě považuje zpracovatel za nadbytečné 
vzhledem k tomu, že lokalita navazuje na rozvojovou lokalitu Žabovřeských luk (Zy-1), která 
nabídne velké návrhové plochy sportu a městské zeleně.  
Dále podatel navrhuje do navrhovaného ÚP zahrnout napojení předmětné lokality chodníky 
pro pěší na okolní ulice. V návrhu ÚP je vyznačen systém veřejných prostranství, které jsou 
vymezeny za účelem nezbytné dopravní obsluhy a dopravního napojení lokality na stávající 
komunikace (jednou stopou na ulici Čichnovu, dvěma stopami na ulici Sochorovu a jednou 
stopou na ulici Štursovu). Tím je návrhu podatele alespoň částečně vyhověno. 
 





MMB/0346614/2021 MMB/0346614/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346614/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na vypuštění územních rezerv pro komunikace O-5 a 
O-6 a přeřazení namítaných pozemků v k.ú. Medlánky, které byly součástí územní rezervy 
B-6 přímo na plochy bydlení B v rodinných domech. 
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.  
 
Plochy územních rezerv byly přehodnoceny již v předchozí fázi projednání. Konkrétně plocha 
územní rezervy B-6 byla z Návrhu pro opakované veřejné projednání vyřazena na základě 
požadavku určeného zastupitele dle § 53 odst. (1) stavebního zákona, který byl 
uplatněn v procesu vyhodnocování výsledků projednání na základě doporučení Rady města 
Brna, tedy toto řešení již nebylo předmětem opakovaného veřejného projednání. 
Přeřazení předmětných pozemků do ploch bydlení B nebylo předmětem projednání a bez 
prověření a vymezení rozvojové lokality, způsobu dopravní obsluhy území není vymezení 
stavebních ploch většího rozsahu možné. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky v současné době zohlednit. 
 









MMB/0346618/2021 MMB/0346618/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346618/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel navrhuje, aby v rámci předmětné plochy došlo k vymezení ploch městské zeleně, 
ploch občanské vybavenosti (dětská hřiště, odpočinkové zóny) a ploch pro sport. Vzhledem 
k tomu, že v aktuálním ÚPmB jsou předmětné plochy vymezeny jako plochy stavební (SJ – 
smíšené plochy centrálního charakteru; SV – smíšené plochy výroby a služeb; BO – 
všeobecné bydlení) a zároveň jsou převážně v soukromém vlastnictví, tak není možné 
zde vymezit plochy městské zeleně (plochy nestavební). V případě, kdy by došlo ke změně 
plochy stavební 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. 
Zastoupení zeleně na předmětných plochách je však ošetřeno v regulativu ploch smíšených 
obytných (C), které jsou zde vymezeny, a to v rozsahu minimálně 30 % na disponibilních 
pozemcích pro každý stavební záměr. Tento stanovený podíl zeleně není zamýšlen 
výhradně pro umístění „okrasných zahrad“, ale může mít celou řadu využití (např. může 
sloužit k volnočasovému využití – dětská či workoutová hřiště nebo odpočinkové zóny). 
Vymezovat zvlášť plochy sportu v předmětné lokalitě považuje zpracovatel za nadbytečné 
vzhledem k tomu, že lokalita navazuje na rozvojovou lokalitu Žabovřeských luk (Zy-1), která 
nabídne velké návrhové plochy sportu a městské zeleně.  
Dále podatel navrhuje do navrhovaného ÚP zahrnout napojení předmětné lokality chodníky 
pro pěší na okolní ulice. V návrhu ÚP je vyznačen systém veřejných prostranství, které jsou 
vymezeny za účelem nezbytné dopravní obsluhy a dopravního napojení lokality na stávající 
komunikace (jednou stopou na ulici Čichnovu, dvěma stopami na ulici Sochorovu a jednou 
stopou na ulici Štursovu). Tím je návrhu podatele alespoň částečně vyhověno. 
 





MMB/0346626/2021 MMB/0346626/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346626/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na vypuštění územních rezerv pro komunikace O-5 a 
O-6 a přeřazení namítaných pozemků v k.ú. Medlánky, které byly součástí územní rezervy 
B-6 přímo na plochy bydlení B v rodinných domech. 
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.  
 
Plochy územních rezerv byly přehodnoceny již v předchozí fázi projednání. Konkrétně plocha 
územní rezervy B-6 byla z Návrhu pro opakované veřejné projednání vyřazena na základě 
požadavku určeného zastupitele dle § 53 odst. (1) stavebního zákona, který byl 
uplatněn v procesu vyhodnocování výsledků projednání na základě doporučení Rady města 
Brna, tedy toto řešení již nebylo předmětem opakovaného veřejného projednání. 
Přeřazení předmětných pozemků do ploch bydlení B nebylo předmětem projednání a bez 
prověření a vymezení rozvojové lokality, způsobu dopravní obsluhy území není vymezení 
stavebních ploch většího rozsahu možné. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky v současné době zohlednit. 
 









































MMB/0346631/2021 MMB/0346631/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346631/2021 
 
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/0346633/2021 MMB/0346633/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346633/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky v k.ú. Jundrov při ulici Kopretinové jsou dle platného ÚPmB součástí 
nestavební volné plochy s objekty pro individuální rekreaci. V předmětné lokalitě není 
vybudována vyhovující dopravní a technická infrastruktura. Plocha zahrádek je v návrhu 
nového ÚPmB vymezena v souladu s projednaným konceptem ÚPmB a v souladu se 
schváleným (dle §30 odst.6 stavebního zákona) územně plánovacím podkladem "Územní 
studie Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna, ERA, 4/2018". 
Územní plán města Brna sleduje rovnováhu mezi zastavěným územím a jeho rozvojovým 
potenciálem a výjimečným přírodním zázemím města a jeho ochranou. Omezuje rozšiřování 
zastavěného území do ploch přírodního zázemí, které je základní podmínkou pro udržení 
ekologické stability města a je chráněno především právě vymezením přírodního zázemí. 
Celé předmětné území je součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v 
krajině a pohledově významného území, kterými je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města. Toto přírodní zázemí je chráněno 
před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB předmětné území důvodně určeno jako plocha 
zahrádek s vymezenými "překryvnými a ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a 
pohledově významné plochy), která tvoří postupný přechod mezi zastavěným a hodnotným 
nezastavěným územím Kohoutovických lesů, a proto není účelné a opodstatněné toto 
vymezení měnit 







MMB/0346640/2021 MMB/0346640/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346640/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky v k.ú. Jundrov při ulici Kopretinové jsou dle platného ÚPmB součástí 
nestavební volné plochy s objekty pro individuální rekreaci. V předmětné lokalitě není 
vybudována vyhovující dopravní a technická infrastruktura. Plocha zahrádek je v návrhu 
nového ÚPmB vymezena v souladu s projednaným konceptem ÚPmB a v souladu se 
schváleným (dle §30 odst.6 stavebního zákona) územně plánovacím podkladem "Územní 
studie Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna, ERA, 4/2018". 
Územní plán města Brna sleduje rovnováhu mezi zastavěným územím a jeho rozvojovým 
potenciálem a výjimečným přírodním zázemím města a jeho ochranou. Omezuje rozšiřování 
zastavěného území do ploch přírodního zázemí, které je základní podmínkou pro udržení 
ekologické stability města a je chráněno především právě vymezením přírodního zázemí. 
Celé předmětné území je součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v 
krajině a pohledově významného území, kterými je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města. Toto přírodní zázemí je chráněno 
před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB předmětné území důvodně určeno jako plocha 
zahrádek s vymezenými "překryvnými a ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a 
pohledově významné plochy), která tvoří postupný přechod mezi zastavěným a hodnotným 
nezastavěným územím Kohoutovických lesů, a proto není účelné a opodstatněné toto 
vymezení měnit 
 



















MMB/0346643/2021 MMB/0346643/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346643/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Stávající objekty MŠ a ZŠ ve stabilizovaných plochách jsou v novém ÚP vymezovány pouze 
obecným kódem pro veřejnou vybavenost "V" bez specifikace pro školství "s". Z toho důvodu 
nelze vyhovět námitce. 









































MMB/0346644/2021 MMB/0346644/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346644/2021 
 
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/0346650/2021 MMB/0346650/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346650/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky v k.ú. Jundrov při ulici Kopretinové jsou dle platného ÚPmB součástí 
nestavební volné plochy s objekty pro individuální rekreaci. V předmětné lokalitě není 
vybudována vyhovující dopravní a technická infrastruktura. Plocha zahrádek je v návrhu 
nového ÚPmB vymezena v souladu s projednaným konceptem ÚPmB a v souladu se 
schváleným (dle §30 odst.6 stavebního zákona) územně plánovacím podkladem "Územní 
studie Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna, ERA, 4/2018". 
Územní plán města Brna sleduje rovnováhu mezi zastavěným územím a jeho rozvojovým 
potenciálem a výjimečným přírodním zázemím města a jeho ochranou. Omezuje rozšiřování 
zastavěného území do ploch přírodního zázemí, které je základní podmínkou pro udržení 
ekologické stability města a je chráněno především právě vymezením přírodního zázemí. 
Celé předmětné území je součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v 
krajině a pohledově významného území, kterými je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města. Toto přírodní zázemí je chráněno 
před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB předmětné území důvodně určeno jako plocha 
zahrádek s vymezenými "překryvnými a ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a 
pohledově významné plochy), která tvoří postupný přechod mezi zastavěným a hodnotným 
nezastavěným územím Kohoutovických lesů, a proto není účelné a opodstatněné toto 
vymezení měnit 
 









































MMB/0346651/2021 MMB/0346651/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346651/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Navržená plocha B/v3 existenci vzrostlé zeleně nevylučuje. Z územního hlediska má tato 
plocha sjednotit území do uceleného celku s převažující funkční náplní. Dle metodiky a 
vzhledem k měřítku zpracování hlavního výkresu (M1:10000) jsou totiž v novém územním 
plánu vymezovány plochy s rozdílným způsobem využití o nejnižší výměře 5000 m2. Jedná 
se o plochu stabilizovanou, tudíž o území, ve kterých se stávající účel využití území nebude 
zásadním způsobem měnit. Tato plocha je navíc chráněna i jako veřejné prostranství. 
Kapitola 4.4. závazné textové části uvádí: Součástí veřejných prostranství je veřejně 
přístupná zeleň, zejména vzrostlé stromy, a další vegetační prvky; změny podoby 
uspořádání veřejného prostranství a jiné úpravy jsou přípustné, přičemž musí být minimálně 
zachovány, lépe však zlepšovány podmínky pro růst vegetačních prvků stromového patra v 
této veřejně přístupné zeleni. Významnou kvalitou veřejných prostranství jsou existující i 
nově zakládaná stromořadí, která mají důležitou urbanistickou funkci a významně se podílejí 
na obrazu městské krajiny. Zároveň jsou důležitou součástí modrozelené infrastruktury 
města. Veškeré záměry na změny v území musí být také posouzeny ve vztahu k charakteru 
plochy (viz obecné podmínky využití území kap. 6.2 závazné textové části). Stabilizovaná 
plocha bydlení, v rámci které je integrována i funkce hřiště a sportoviště, lépe odpovídá 
skutečnému využití území, než původní plocha městské zeleně, která umožňovala zejména 
parkově upravená veřejná prostranství, liniovou zeleň, uliční stromořadí a izolační a 
ochrannou zeleň.  Námitce se tedy nevyhovuje. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V upraveném návrhu nového ÚPmB jsou nad ulicí Netroufalky navrženy stabilizované a 
zastavitelné plochy smíšené obytné C/v3. V platném ÚPmB jsou zde navrženy návrhové 
plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení čistého a 
stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Při východní části předmětného území byla 
rozšířena rozvojová funkční plocha Be-7. Zpracovatel dospěl k názoru, že předmětné území 
navazuje na stávající zastavěné území a bude vhodné jej zcelit a celek zařadit do této 
zastavitelné plochy. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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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 č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou podatel nesouhlasí s výškovou úrovní v rámci rozvojové lokality Ky-3. Lze 
konstatovat, že výšková úroveň 2 (3 až 10 m) odpovídá pro účely hromadné rekreace 
charakteru lokality. Výšková úroveň tedy přibližně odpovídá charakteru již dnes odstraněné 
stavby hotelu Družba. Výšková úroveň 2 je, i v porovnání s ostatními plochami, pro plochy 
rekreace bez specifického způsobu využití typická a vhodná a stanovení výškové úrovně 
zástavby 1 by bylo diskriminační. V rámci připomínek a námitek k návrhu ÚPmB nelze 
posuzovat přípustnost konkrétních záměrů. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s výstavbou dálnice R43 přes Bystrc, Kníničky a 
rekreační oblast přehrady. 
Řešení území bylo upraveno v souvislosti s vymezením záměrů dle aktuálního právního 
stavu nadřazené územně plánovací dokumentace Zásad územního rozvoje Jihomoravského 
kraje. 
Poloha záměru Bc/1 je v Návrhu územního plánu pro opakované veřejné projednání 
zpřesněna na základě vymezení záměru DS-40 v nadřazené územně plánovací 
dokumentaci. 
V oblasti Kníniček je předpokládáno vedení trasy v podpovrchovém úseku. Konkrétní 
technické řešení nelze v současné době předjímat. 
Vzhledem k výše uvedenému nelze požadavek zohlednit. 
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitkou patrně směřuje podatel proti možnosti zahušťování rekreačních lokalit stavbami. 
Ve vztahu k této námitce lze odkázat na § 25 odst. 3 vyhlášky 501/2006 Sb., který stanoví, 
že mezi stavbami pro rekreaci, vytváří-li mezi sebou volný prostor, musí být vzdálenost 
minimálně 10 m. Taktéž je nutné, aby záměr naplnil návrhem ÚPmB stanovené procentuální 
zastoupení zeleně na disponibilním pozemku, a to bez ohledu na jeho velikost, čímž je 
zajištěna poměrnost velikosti stavby a velikost disponibilního pozemku v případě pozemků 
malé rozlohy. Z výše uvedeného je patrné, že návrh při zohlednění právního rámce, vytváří 
dostatečné podmínky pro zabránění nadměrnému zahušťování rekreačních lokalit a námitce 
se nevyhovuje.  
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V upraveném návrhu nového ÚPmB jsou nad ulicí Netroufalky navrženy stabilizované a 
zastavitelné plochy smíšené obytné C/v3. V platném ÚPmB jsou zde navrženy návrhové 
plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení čistého a 
stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Při východní části předmětného území byla 
rozšířena rozvojová funkční plocha Be-7. Zpracovatel dospěl k názoru, že předmětné území 
navazuje na stávající zastavěné území a bude vhodné jej zcelit a celek zařadit do této 
zastavitelné plochy. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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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 č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadované grafické řešení nelze akceptovat.  
Požadavek na snížení výškové úrovně v části lokality Li-15 s plochou B/v4 dle vydaného ÚR 
uplatnila v připomínce MČ Brno-Líšeň již při veřejném projednání v 06/2020.  
Požadavek na snížení výškové úrovně z 4 na 3 v návrhové ploše bydlení na pozemku parc. 
č. 5049/24 k. ú. Líšeň z důvodu vydaného územního rozhodnutí zpracovatel nového ÚPmB 
ověřil a došel ke zjištění, že výšková hladina B/v4 je nastavená správně, ke snížení není tedy 
důvod. Proto byl do opakovaného veřejného projednání v 06/2021 návrh ÚP předložen s 
vymezenou plochu B/v4 beze změny výškové úrovně. 
Na další části území vydal OÚPR MMB v 014/2021 závazné stanovisko na záměr Obytný 
soubor Podbělová, Brno-Líšeň, v souladu s dosavadním ÚPmB. Pořizovatel je vázán 
vydanými právními akty, snížení výškové úrovně provést nelze.  
 
Propojení do ulice Kubelíkova je uvedeno v kartě lokality Li-15 jako chodník pro zajištění 
průchodnosti mezi stávající a novou zástavbou, tj. propojení je určeno pro pěší prostupnost 
územím, kterou je nutno zajistit z rozvojové lokality k pozemku parc. č. 5049/96 k. ú. Líšeň.  
A to spolu s dalšími propojeními, uvedenými v KL. 
 
Dílčí připomínku k řešení lokality Li-15, části plochy veřejného prostranství zahrnující 
pozemek parc. č. 5049/38 k. ú. Líšeň v prodloužené ulici Houbařská MČ opakovaně uplatnila 
při 1. opakovaném veřejném projednání. Zpracovatel se na základě Pokynu pořizovatele 
vyplývajícího z vyhodnocení po 1. veřejném projednání požadavkem MČ na nepropojení 
staré a nové Líšně komunikací v ulici Houbařská zabýval a požadavku na vymezení plochy 
městské zeleně dle dosavadního ÚPmB nevyhověl. Ochranu území před nežádoucí 
průjezdnou dopravou zpracovatel vyřešil jiným způsobem: 
Do upraveného návrhu pro opakované veřejné projednání předložil upravené řešení v 
lokalitě Li-15, kde není komunikace propojující oblast staré a nové Líšně prodloužením ulice 
Houbařská vymezena konkrétní plochou veřejného prostranství, žádoucí průjezd mezi 
ulicemi Podbělová – Houbařská je ošetřen ve Výrokové části kartě lokality Li-15 u položky 
Doprava pro vozidla integrovaného záchranného systému (IZS). Možný způsob řešení 
průjezdu pro vozidla IZS je specifikován u položky Doprava v kartě lokality Li-15 v textové 
části Odůvodnění.  
Požadavek byl na základě Pokynu již jednou zpracovatelem prověřen, návrh ÚP upraven a 
proto nyní zůstane upravený Návrh nového ÚP bez pokynu k úpravě. 
Doplňujeme, že požadovaným vymezením plochy městské zeleně by stejně nebyl průjezd po 
komunikaci znemožněn; na základě obecných podmínek využití území mohou být 
komunikace součástí i ploch městské zeleně. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky v k.ú. Jundrov při ulici Kopretinové jsou dle platného ÚPmB součástí 
nestavební volné plochy s objekty pro individuální rekreaci. V předmětné lokalitě není 
vybudována vyhovující dopravní a technická infrastruktura. Plocha zahrádek je v návrhu 
nového ÚPmB vymezena v souladu s projednaným konceptem ÚPmB a v souladu se 
schváleným (dle §30 odst.6 stavebního zákona) územně plánovacím podkladem "Územní 
studie Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna, ERA, 4/2018". 
Územní plán města Brna sleduje rovnováhu mezi zastavěným územím a jeho rozvojovým 
potenciálem a výjimečným přírodním zázemím města a jeho ochranou. Omezuje rozšiřování 
zastavěného území do ploch přírodního zázemí, které je základní podmínkou pro udržení 
ekologické stability města a je chráněno především právě vymezením přírodního zázemí. 
Celé předmětné území je součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v 
krajině a pohledově významného území, kterými je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města. Toto přírodní zázemí je chráněno 
před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB předmětné území důvodně určeno jako plocha 
zahrádek s vymezenými "překryvnými a ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a 
pohledově významné plochy), která tvoří postupný přechod mezi zastavěným a hodnotným 
nezastavěným územím Kohoutovických lesů, a proto není účelné a opodstatněné toto 
vymezení měnit 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje znemožnit v předmětné lokalitě další výstavbu bytových domů, 
a to nastavením nižší výškové úrovně u předmětných ploch. Podatel považuje za vhodné 
řešení rozšířit do předmětné lokality zástavbu „vesnického stylu“ (samostatně stojící rodinné 
domy) s výškovou úrovní zástavby 2 a s charakterem rezidenční nízkopodlažní zástavby (r). 
Hlavním důvodem je dle podatele vysoká dopravní zátěž v této lokalitě, která by se další 
intenzivní zástavbou ještě zvýšila. Podatel požaduje území nezahlcovat další dopravou. 
Předmětné plochy navrhnuté jako plochy C/v3 vytváří pás zástavby, který odděluje zbytek 
lokality (plochy bydlení) od dálnice D1. Záměrně je u nich stanovena vyšší úroveň zástavby, 
která má za cíl pomoct odclonit negativní vlivy dopravy na plochy čistého bydlení nacházející 
se za nimi. Stanovování vyšší úrovně zástavby podél městských tříd a rušnějších pozemních 
komunikacích je pravidlem v celém ÚPmB.  
Předmětné plochy navrhnuté jako plochy B/v3 jsou vymezeny v návaznosti na současnou 
vícepodlažní zástavbu, která se nachází podél ulice Za kostelem a taktéž je vymezena jako 
B/v3. Vymezením vyšší úrovně zástavby, která umožňuje stavbu dalších vícepodlažních 
objektů (bytových domů), je reagováno na deficitní funkci bydlení v městě Brně, což je jeden 
z hlavních problémů současné doby. Zvýšení možnosti stavět objekty pro bydlení, 
je základním požadavkem města a jde o jednu z hlavních úloh územního plánu. 
V lokalitě je zároveň předepsána územní studie (ÚS-24 Slatinské náměstí), která prověří 
podrobnější prostorové i funkční řešení v lokalitě, způsob a intenzitu zástavby v návaznosti 
na stávající zástavbu, potřebu a kapacitu občanského vybavení, umístění veřejného 
prostranství Slatinského náměstí a jeho charakter, napojení na dopravní infrastrukturu 
s využitím prodloužení stávajících ulic a s důrazem na prostupnost územím a napojení 
na technickou infrastrukturu. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětné pozemky v k.ú. Jundrov při ulici Kopretinové jsou dle platného ÚPmB součástí 
nestavební volné plochy s objekty pro individuální rekreaci. V předmětné lokalitě není 
vybudována vyhovující dopravní a technická infrastruktura. Plocha zahrádek je v návrhu 
nového ÚPmB vymezena v souladu s projednaným konceptem ÚPmB a v souladu se 
schváleným (dle §30 odst.6 stavebního zákona) územně plánovacím podkladem "Územní 
studie Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna, ERA, 4/2018". 
Územní plán města Brna sleduje rovnováhu mezi zastavěným územím a jeho rozvojovým 
potenciálem a výjimečným přírodním zázemím města a jeho ochranou. Omezuje rozšiřování 
zastavěného území do ploch přírodního zázemí, které je základní podmínkou pro udržení 
ekologické stability města a je chráněno především právě vymezením přírodního zázemí. 
Celé předmětné území je součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v 
krajině a pohledově významného území, kterými je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města. Toto přírodní zázemí je chráněno 
před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB předmětné území důvodně určeno jako plocha 
zahrádek s vymezenými "překryvnými a ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a 
pohledově významné plochy), která tvoří postupný přechod mezi zastavěným a hodnotným 
nezastavěným územím Kohoutovických lesů, a proto není účelné a opodstatněné toto 
vymezení měnit. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V upraveném návrhu nového ÚPmB jsou nad ulicí Netroufalky navrženy stabilizované a 
zastavitelné plochy smíšené obytné C/v3. V platném ÚPmB jsou zde navrženy návrhové 
plochy pro občanskou vybavenost – školství, stabilizovaná plocha bydlení čistého a 
stabilizovaná i návrhová plocha krajinné zeleně. Při východní části předmětného území byla 
rozšířena rozvojová funkční plocha Be-7. Zpracovatel dospěl k názoru, že předmětné území 
navazuje na stávající zastavěné území a bude vhodné jej zcelit a celek zařadit do této 
zastavitelné plochy. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
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 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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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 požaduje u předmětných pozemků nastavit výškovou úroveň 0-4 m, případně 
výškovou úroveň zástavby 1 (3-7 m). Přeměnit výškovou úroveň předmětných pozemků 
na 0-4 m není možné, jelikož návrh ÚPmB takovou úroveň vůbec neobsahuje. Není však 
možné pro ně samostatně vymezit ani výškovou úroveň 1 (3-7 m). Z důvodu zvoleného 
měřítka výkresů a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy 
na 0,5 ha (pouze ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy 
o plochu podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše 
uvedeného ustanovení. 
Výšková úroveň zástavby se stanovuje na základě převládajících výšek staveb v dané ulici 
nebo výškami v ulici zčásti založenými a pro danou ulici zjevně urbanisticky vhodnými; 
zjevné urbanistické excesy v dané ulici přitom nejsou pro výškový charakter výstavby 
určující. V případě předmětné plochy jsou všechny obytné objekty, které se na ní nachází, 
svojí výškou zařaditelné dokonce do výškové úrovně zástavby 4 (9-22 m). Z důvodu 
terénních nerovností však byla pro předmětnou plochu zvolena kompromisní výšková 
úroveň 3 (6-16 m).  
Vzhledem k tomu, že se předmětné pozemky nacházejí na území Městské památkové 
rezervace Brno (MPR), tak omezení stanovená v nařízení vlády č. 54/1989 Sb. a omezení 
vyplývající z vyhlášeného ochranného pásma MPR nejsou územním plánem dotčena 
(měněna ani rušena) a územní plán je ani nenahrazuje. Případné stavební záměry 
na předmětných pozemcích tudíž musí současně respektovat platnou legislativu týkající 
se území plošné památkové ochrany.  
Řešit problematiku vzájemných odstupů staveb (např. oslunění, zastínění, …) územnímu 
plánu nepřísluší. Problematika vzájemného odstupu staveb je řešena v § 25 odst. 1 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, a námitky proti nedodržení 
tohoto požadavku v podobě negativních dopadů na okolní zástavbu je možné uplatnit 
v případném územním řízení o umístění stavby. 
Dále podatel požaduje celou předmětnou plochu změnit z ploch smíšené obytné (C) 
na plochu bydlení (B). Předmětná plocha se nachází podél dopravně intenzivně zatížené 
pozemní komunikace (ul. Úvoz). Plocha smíšená obytná (C) je zde vymezena jako nositel 
určité informace (předvídatelnosti) pro uživatele, že plocha může generovat více zátěže 
pro bydlící obyvatele. Navrhování ploch smíšených obytných podél rušnějších komunikací 
je pravidlem v celém ÚPmB. Plochy smíšené obytné (C) však nevylučují bydlení jako hlavní 
(případně i jediný) způsob využití. Oproti plochám bydlení (B) pouze nabízí i další možnosti 
využití (např. občanská vybavenost, sport, služby či nerušící výroba). 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podatel požaduje předmětné pozemky změnit z plochy smíšené obytné (C) na plochy 
městské zeleně (Z), plochy zahrádek (I) nebo plochy krajinné zeleně (K). Předmětné 
pozemky jsou sice v současnosti převážně nezastavěné a jsou využívány jako plochy 
městské zeleně, ale již v platném Územním plánu města Brna jsou předmětné pozemky 
vymezeny jako plochy zastavitelné (všeobecné bydlení – BO). Tudíž v návrhu ÚPmB 
de facto nedochází ke změně záměru ve způsobu využívání předmětných pozemků. 
Vymezit předmětné pozemky samostatně jako plochy zeleně, případně zahrádek není 
možné ani z důvodu jejich podměrečnosti. Z důvodu zvoleného měřítka výkresů 
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a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy na 0,5 ha (pouze 
ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 
Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy o plochu 
podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše uvedeného 
ustanovení. 
Část předmětných pozemků je navíc vlastnictvím soukromých vlastníků a v případě, 
že by došlo ke změně plochy stavební (viz platný ÚPmB) na plochu nestavební (plochy 
zeleně), tak hrozí náhrada škody za změnu využití území dle § 102 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadované zpřesnění hranice funkční návrhové plochy a hranice rozvojové lokality MH-2 
není nutno promítat do ÚP: s ohledem na měřítko hlavního výkresu 1:10.000 je "výrokovou 
část ÚP" nutno aplikovat dle ustanovení na konci kapitoly 6.1.2. v odstavci - Hranice 
základních ploch, v textové části ÚP. Spolu s vysvětlením metodiky nového ÚP v kap.. 5.7.1. 
v textové části Odůvodnění, odstavec na str. 235 (pod tabulkou), a s uplatněním odstavce 
Hranice základních ploch na konci kap. 5.10.5. v textové části Odůvodnění je zřejmé, že není 
možné rozsah lokality dovozovat ve větším detailu než poskytuje hlavní výkres a naopak se 
uplatňují vlastnické hranice. 
Využití uvedených pozemků v celém jejich rozsahu v rámci rozvojové lokality MH-2 není 
nijak omezeno a je možné. Námitce je takto vyhověno částečně, není nutno zpracovateli 
dávat pokyn pro úpravu hlavního výkresu. 
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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 požaduje u předmětných pozemků nastavit výškovou úroveň 0-4 m, případně 
výškovou úroveň zástavby 1 (3-7 m). Přeměnit výškovou úroveň předmětných pozemků 
na 0-4 m není možné, jelikož návrh ÚPmB takovou úroveň vůbec neobsahuje. Není však 
možné pro ně samostatně vymezit ani výškovou úroveň 1 (3-7 m). Z důvodu zvoleného 
měřítka výkresů a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy 
na 0,5 ha (pouze ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy 
o plochu podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše 
uvedeného ustanovení. 
Výšková úroveň zástavby se stanovuje na základě převládajících výšek staveb v dané ulici 
nebo výškami v ulici zčásti založenými a pro danou ulici zjevně urbanisticky vhodnými; 
zjevné urbanistické excesy v dané ulici přitom nejsou pro výškový charakter výstavby 
určující. V případě předmětné plochy jsou všechny obytné objekty, které se na ní nachází, 
svojí výškou zařaditelné dokonce do výškové úrovně zástavby 4 (9-22 m). Z důvodu 
terénních nerovností však byla pro předmětnou plochu zvolena kompromisní výšková 
úroveň 3 (6-16 m).  
Vzhledem k tomu, že se předmětné pozemky nacházejí na území Městské památkové 
rezervace Brno (MPR), tak omezení stanovená v nařízení vlády č. 54/1989 Sb. a omezení 
vyplývající z vyhlášeného ochranného pásma MPR nejsou územním plánem dotčena 
(měněna ani rušena) a územní plán je ani nenahrazuje. Případné stavební záměry 
na předmětných pozemcích tudíž musí současně respektovat platnou legislativu týkající 
se území plošné památkové ochrany.  
Řešit problematiku vzájemných odstupů staveb (např. oslunění, zastínění, …) územnímu 
plánu nepřísluší. Problematika vzájemného odstupu staveb je řešena v § 25 odst. 1 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, a námitky proti nedodržení 
tohoto požadavku v podobě negativních dopadů na okolní zástavbu je možné uplatnit 
v případném územním řízení o umístění stavby. 
Dále podatel požaduje celou předmětnou plochu změnit z ploch smíšené obytné (C) 
na plochu bydlení (B). Předmětná plocha se nachází podél dopravně intenzivně zatížené 
pozemní komunikace (ul. Úvoz). Plocha smíšená obytná (C) je zde vymezena jako nositel 
určité informace (předvídatelnosti) pro uživatele, že plocha může generovat více zátěže 
pro bydlící obyvatele. Navrhování ploch smíšených obytných podél rušnějších komunikací 
je pravidlem v celém ÚPmB. Plochy smíšené obytné (C) však nevylučují bydlení jako hlavní 
(případně i jediný) způsob využití. Oproti plochám bydlení (B) pouze nabízí i další možnosti 
využití (např. občanská vybavenost, sport, služby či nerušící výroba). 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podatel požaduje předmětné pozemky změnit z plochy smíšené obytné (C) na plochy 
městské zeleně (Z), plochy zahrádek (I) nebo plochy krajinné zeleně (K). Předmětné 
pozemky jsou sice v současnosti převážně nezastavěné a jsou využívány jako plochy 
městské zeleně, ale již v platném Územním plánu města Brna jsou předmětné pozemky 
vymezeny jako plochy zastavitelné (všeobecné bydlení – BO). Tudíž v návrhu ÚPmB 
de facto nedochází ke změně záměru ve způsobu využívání předmětných pozemků. 
Vymezit předmětné pozemky samostatně jako plochy zeleně, případně zahrádek není 
možné ani z důvodu jejich podměrečnosti. Z důvodu zvoleného měřítka výkresů 
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a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy na 0,5 ha (pouze 
ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 
Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy o plochu 
podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše uvedeného 
ustanovení. 
Část předmětných pozemků je navíc vlastnictvím soukromých vlastníků a v případě, 
že by došlo ke změně plochy stavební (viz platný ÚPmB) na plochu nestavební (plochy 
zeleně), tak hrozí náhrada škody za změnu využití území dle § 102 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Požadované zpřesnění hranice funkční návrhové plochy a hranice rozvojové lokality MH-2 
není nutno promítat do ÚP: s ohledem na měřítko hlavního výkresu 1:10.000 je "výrokovou 
část ÚP" nutno aplikovat dle ustanovení na konci kapitoly 6.1.2. v odstavci - Hranice 
základních ploch, v textové části ÚP. Spolu s vysvětlením metodiky nového ÚP v kap.. 5.7.1. 
v textové části Odůvodnění, odstavec na str. 235 (pod tabulkou), a s uplatněním odstavce 
Hranice základních ploch na konci kap. 5.10.5. v textové části Odůvodnění je zřejmé, že není 
možné rozsah lokality dovozovat ve větším detailu než poskytuje hlavní výkres a naopak se 
uplatňují vlastnické hranice. 
Využití uvedených pozemků v celém jejich rozsahu v rámci rozvojové lokality MH-2 není 
nijak omezeno a je možné. Námitce je takto vyhověno částečně, není nutno zpracovateli 
dávat pokyn pro úpravu hlavního výkresu. 
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Námitky Námitky 

 

MMB/0346705/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podatel požaduje u předmětných pozemků nastavit výškovou úroveň 0-4 m, případně 
výškovou úroveň zástavby 1 (3-7 m). Přeměnit výškovou úroveň předmětných pozemků 
na 0-4 m není možné, jelikož návrh ÚPmB takovou úroveň vůbec neobsahuje. Není však 
možné pro ně samostatně vymezit ani výškovou úroveň 1 (3-7 m). Z důvodu zvoleného 
měřítka výkresů a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy 
na 0,5 ha (pouze ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy 
o plochu podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše 
uvedeného ustanovení. 
Výšková úroveň zástavby se stanovuje na základě převládajících výšek staveb v dané ulici 
nebo výškami v ulici zčásti založenými a pro danou ulici zjevně urbanisticky vhodnými; 
zjevné urbanistické excesy v dané ulici přitom nejsou pro výškový charakter výstavby 
určující. V případě předmětné plochy jsou všechny obytné objekty, které se na ní nachází, 
svojí výškou zařaditelné dokonce do výškové úrovně zástavby 4 (9-22 m). Z důvodu 
terénních nerovností však byla pro předmětnou plochu zvolena kompromisní výšková 
úroveň 3 (6-16 m).  
Vzhledem k tomu, že se předmětné pozemky nacházejí na území Městské památkové 
rezervace Brno (MPR), tak omezení stanovená v nařízení vlády č. 54/1989 Sb. a omezení 
vyplývající z vyhlášeného ochranného pásma MPR nejsou územním plánem dotčena 
(měněna ani rušena) a územní plán je ani nenahrazuje. Případné stavební záměry 
na předmětných pozemcích tudíž musí současně respektovat platnou legislativu týkající 
se území plošné památkové ochrany.  
Řešit problematiku vzájemných odstupů staveb (např. oslunění, zastínění, …) územnímu 
plánu nepřísluší. Problematika vzájemného odstupu staveb je řešena v § 25 odst. 1 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, a námitky proti nedodržení 
tohoto požadavku v podobě negativních dopadů na okolní zástavbu je možné uplatnit 
v případném územním řízení o umístění stavby. 
Dále podatel požaduje celou předmětnou plochu změnit z ploch smíšené obytné (C) 
na plochu bydlení (B). Předmětná plocha se nachází podél dopravně intenzivně zatížené 
pozemní komunikace (ul. Úvoz). Plocha smíšená obytná (C) je zde vymezena jako nositel 
určité informace (předvídatelnosti) pro uživatele, že plocha může generovat více zátěže 
pro bydlící obyvatele. Navrhování ploch smíšených obytných podél rušnějších komunikací 
je pravidlem v celém ÚPmB. Plochy smíšené obytné (C) však nevylučují bydlení jako hlavní 
(případně i jediný) způsob využití. Oproti plochám bydlení (B) pouze nabízí i další možnosti 
využití (např. občanská vybavenost, sport, služby či nerušící výroba). 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podatel požaduje předmětné pozemky změnit z plochy smíšené obytné (C) na plochy 
městské zeleně (Z), plochy zahrádek (I) nebo plochy krajinné zeleně (K). Předmětné 
pozemky jsou sice v současnosti převážně nezastavěné a jsou využívány jako plochy 
městské zeleně, ale již v platném Územním plánu města Brna jsou předmětné pozemky 
vymezeny jako plochy zastavitelné (všeobecné bydlení – BO). Tudíž v návrhu ÚPmB 
de facto nedochází ke změně záměru ve způsobu využívání předmětných pozemků. 
Vymezit předmětné pozemky samostatně jako plochy zeleně, případně zahrádek není 
možné ani z důvodu jejich podměrečnosti. Z důvodu zvoleného měřítka výkresů 
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a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy na 0,5 ha (pouze 
ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 
Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy o plochu 
podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše uvedeného 
ustanovení. 
Část předmětných pozemků je navíc vlastnictvím soukromých vlastníků a v případě, 
že by došlo ke změně plochy stavební (viz platný ÚPmB) na plochu nestavební (plochy 
zeleně), tak hrozí náhrada škody za změnu využití území dle § 102 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
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Námitky Námitky 

 

MMB/0346707/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podatel požaduje u předmětných pozemků nastavit výškovou úroveň 0-4 m, případně 
výškovou úroveň zástavby 1 (3-7 m). Přeměnit výškovou úroveň předmětných pozemků 
na 0-4 m není možné, jelikož návrh ÚPmB takovou úroveň vůbec neobsahuje. Není však 
možné pro ně samostatně vymezit ani výškovou úroveň 1 (3-7 m). Z důvodu zvoleného 
měřítka výkresů a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy 
na 0,5 ha (pouze ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy 
o plochu podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše 
uvedeného ustanovení. 
Výšková úroveň zástavby se stanovuje na základě převládajících výšek staveb v dané ulici 
nebo výškami v ulici zčásti založenými a pro danou ulici zjevně urbanisticky vhodnými; 
zjevné urbanistické excesy v dané ulici přitom nejsou pro výškový charakter výstavby 
určující. V případě předmětné plochy jsou všechny obytné objekty, které se na ní nachází, 
svojí výškou zařaditelné dokonce do výškové úrovně zástavby 4 (9-22 m). Z důvodu 
terénních nerovností však byla pro předmětnou plochu zvolena kompromisní výšková 
úroveň 3 (6-16 m).  
Vzhledem k tomu, že se předmětné pozemky nacházejí na území Městské památkové 
rezervace Brno (MPR), tak omezení stanovená v nařízení vlády č. 54/1989 Sb. a omezení 
vyplývající z vyhlášeného ochranného pásma MPR nejsou územním plánem dotčena 
(měněna ani rušena) a územní plán je ani nenahrazuje. Případné stavební záměry 
na předmětných pozemcích tudíž musí současně respektovat platnou legislativu týkající 
se území plošné památkové ochrany.  
Řešit problematiku vzájemných odstupů staveb (např. oslunění, zastínění, …) územnímu 
plánu nepřísluší. Problematika vzájemného odstupu staveb je řešena v § 25 odst. 1 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, a námitky proti nedodržení 
tohoto požadavku v podobě negativních dopadů na okolní zástavbu je možné uplatnit 
v případném územním řízení o umístění stavby. 
Dále podatel požaduje celou předmětnou plochu změnit z ploch smíšené obytné (C) 
na plochu bydlení (B). Předmětná plocha se nachází podél dopravně intenzivně zatížené 
pozemní komunikace (ul. Úvoz). Plocha smíšená obytná (C) je zde vymezena jako nositel 
určité informace (předvídatelnosti) pro uživatele, že plocha může generovat více zátěže 
pro bydlící obyvatele. Navrhování ploch smíšených obytných podél rušnějších komunikací 
je pravidlem v celém ÚPmB. Plochy smíšené obytné (C) však nevylučují bydlení jako hlavní 
(případně i jediný) způsob využití. Oproti plochám bydlení (B) pouze nabízí i další možnosti 
využití (např. občanská vybavenost, sport, služby či nerušící výroba). 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podatel požaduje předmětné pozemky změnit z plochy smíšené obytné (C) na plochy 
městské zeleně (Z), plochy zahrádek (I) nebo plochy krajinné zeleně (K). Předmětné 
pozemky jsou sice v současnosti převážně nezastavěné a jsou využívány jako plochy 
městské zeleně, ale již v platném Územním plánu města Brna jsou předmětné pozemky 
vymezeny jako plochy zastavitelné (všeobecné bydlení – BO). Tudíž v návrhu ÚPmB 
de facto nedochází ke změně záměru ve způsobu využívání předmětných pozemků. 
Vymezit předmětné pozemky samostatně jako plochy zeleně, případně zahrádek není 
možné ani z důvodu jejich podměrečnosti. Z důvodu zvoleného měřítka výkresů 
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a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy na 0,5 ha (pouze 
ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 
Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy o plochu 
podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše uvedeného 
ustanovení. 
Část předmětných pozemků je navíc vlastnictvím soukromých vlastníků a v případě, 
že by došlo ke změně plochy stavební (viz platný ÚPmB) na plochu nestavební (plochy 
zeleně), tak hrozí náhrada škody za změnu využití území dle § 102 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
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Námitky Námitky 

 

MMB/0346709/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podatel požaduje u předmětných pozemků nastavit výškovou úroveň 0-4 m, případně 
výškovou úroveň zástavby 1 (3-7 m). Přeměnit výškovou úroveň předmětných pozemků 
na 0-4 m není možné, jelikož návrh ÚPmB takovou úroveň vůbec neobsahuje. Není však 
možné pro ně samostatně vymezit ani výškovou úroveň 1 (3-7 m). Z důvodu zvoleného 
měřítka výkresů a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy 
na 0,5 ha (pouze ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy 
o plochu podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše 
uvedeného ustanovení. 
Výšková úroveň zástavby se stanovuje na základě převládajících výšek staveb v dané ulici 
nebo výškami v ulici zčásti založenými a pro danou ulici zjevně urbanisticky vhodnými; 
zjevné urbanistické excesy v dané ulici přitom nejsou pro výškový charakter výstavby 
určující. V případě předmětné plochy jsou všechny obytné objekty, které se na ní nachází, 
svojí výškou zařaditelné dokonce do výškové úrovně zástavby 4 (9-22 m). Z důvodu 
terénních nerovností však byla pro předmětnou plochu zvolena kompromisní výšková 
úroveň 3 (6-16 m).  
Vzhledem k tomu, že se předmětné pozemky nacházejí na území Městské památkové 
rezervace Brno (MPR), tak omezení stanovená v nařízení vlády č. 54/1989 Sb. a omezení 
vyplývající z vyhlášeného ochranného pásma MPR nejsou územním plánem dotčena 
(měněna ani rušena) a územní plán je ani nenahrazuje. Případné stavební záměry 
na předmětných pozemcích tudíž musí současně respektovat platnou legislativu týkající 
se území plošné památkové ochrany.  
Řešit problematiku vzájemných odstupů staveb (např. oslunění, zastínění, …) územnímu 
plánu nepřísluší. Problematika vzájemného odstupu staveb je řešena v § 25 odst. 1 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, a námitky proti nedodržení 
tohoto požadavku v podobě negativních dopadů na okolní zástavbu je možné uplatnit 
v případném územním řízení o umístění stavby. 
Dále podatel požaduje celou předmětnou plochu změnit z ploch smíšené obytné (C) 
na plochu bydlení (B). Předmětná plocha se nachází podél dopravně intenzivně zatížené 
pozemní komunikace (ul. Úvoz). Plocha smíšená obytná (C) je zde vymezena jako nositel 
určité informace (předvídatelnosti) pro uživatele, že plocha může generovat více zátěže 
pro bydlící obyvatele. Navrhování ploch smíšených obytných podél rušnějších komunikací 
je pravidlem v celém ÚPmB. Plochy smíšené obytné (C) však nevylučují bydlení jako hlavní 
(případně i jediný) způsob využití. Oproti plochám bydlení (B) pouze nabízí i další možnosti 
využití (např. občanská vybavenost, sport, služby či nerušící výroba). 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje předmětné pozemky změnit z plochy smíšené obytné (C) na plochy 
městské zeleně (Z), plochy zahrádek (I) nebo plochy krajinné zeleně (K). Předmětné 
pozemky jsou sice v současnosti převážně nezastavěné a jsou využívány jako plochy 
městské zeleně, ale již v platném Územním plánu města Brna jsou předmětné pozemky 
vymezeny jako plochy zastavitelné (všeobecné bydlení – BO). Tudíž v návrhu ÚPmB 
de facto nedochází ke změně záměru ve způsobu využívání předmětných pozemků. 
Vymezit předmětné pozemky samostatně jako plochy zeleně, případně zahrádek není 
možné ani z důvodu jejich podměrečnosti. Z důvodu zvoleného měřítka výkresů 
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a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy na 0,5 ha (pouze 
ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy o plochu 
podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše uvedeného 
ustanovení. 
Část předmětných pozemků je navíc vlastnictvím soukromých vlastníků a v případě, 
že by došlo ke změně plochy stavební (viz platný ÚPmB) na plochu nestavební (plochy 
zeleně), tak hrozí náhrada škody za změnu využití území dle § 102 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
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MMB/0346711/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení lokality Hu-5 pro stavební využiti vyplývá z dílčího pokynu v rámci Pokynů pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, které schválilo ZMB v červnu 2018. Stavební využití 
obsahovala varianta I. konceptu nového ÚP, řešení je do Návrhu převzato. Proto se námitce 
nevyhovuje.  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zástavba nízkopodlažního rezidenčního charakteru v ploše bydlení specifikace "r2" odpovídá 
okolnímu navazujícímu stabilizovanému území. Výšková úroveň "1" je pro plochy bydlení v 
rámci prostorové struktury města vyhrazena pro vybraná okrajová území města, které si 
dosud zachovaly charakter původních obcí, viz kap. 5.6. v textové části Odůvodnění. 
Dostavbě daného území odpovídá výšková úroveň "2". Proto se námitce nevyhovuje.  
   
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území zahrádek mezi ulicemi Soběšická a Skryjova je zbytkovým nestavebním územím (dle 
dosavadního ÚPmB jde o funkční plochu ZPF), které je vhodnou lokalitou pro stavební 
využití na zástavbu rodinnými domy. Tato nabídka je v souladu se záměrem intenzifikace 
zástavby na území města, která přispěje k omezování suburbanizace. 
Vymezení lokality Hu-5 pro stavební využiti vyplývá z dílčího pokynu v rámci Pokynů pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, které schválilo ZMB v červnu 2018. Stavební využití 
obsahovala varianta I. konceptu nového ÚP, řešení je do Návrhu převzato. Proto se námitce 
nevyhovuje.  
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení lokality Hu-5 pro stavební využiti vyplývá z dílčího pokynu v rámci Pokynů pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, které schválilo ZMB v červnu 2018. Stavební využití 
obsahovala varianta I. konceptu nového ÚP, řešení je do Návrhu převzato.  
Vyhodnocení vlivů záměru obsažených v novém ÚP na udržitelný rozvoj bylo součástí 
projednávané věci - návrhu nového ÚP; z vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) 
nevyplývají z lokality Hu-5 žádné negativní vlivy. Novým ÚP sledovaný krajinný rámec je 
obsažen v koncepčním výkrese č. 5,0 Principy uspořádání krajiny, viz dále u dílčí námitky 
č.7.  
Návrh ÚP nepromítá do území lokality Hu-5 žádný konkrétní developerský záměr, jde o 
nabídku stavebního využití pro všechny dotčené vlastníky. Využitím zbytkového území pro 
nízkopodlažní rezidenční zástavbu je sledováno omezování nežádoucí suburbanizace. K 
využití plochy B/r2 se dále vztahují konkrétní podmínky využití dle funkční plochy "B" včetně 
zastoupení zeleně v ploše (viz kap. 6.3.3.1 textové části Výroku), podmínky vyplývající z 
karty lokality Hu-5 ve výrokové části a dále závazně stanovená územní studie ÚS-15 (viz 
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kap. 12 textové části Výroku), kterou bude nutno pořídit a bez které nelze v území 
rozhodovat. Zpodrobnění využití Hu-5 má zajistit kvalitní cílové řešení zástavby se 
zohledněním všech potřeb pro novou zástavbu i vazeb na stávající stabilizovaná území. Tím 
je nastaven rámec pro kvalitní rozvoj území    
Námitce proti lokalitě Hu-5 se proto nevyhovuje.  
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení lokality Hu-5 pro stavební využiti vyplývá z dílčího pokynu v rámci Pokynů pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, které schválilo ZMB v červnu 2018. Stavební využití 
obsahovala varianta I. konceptu nového ÚP, řešení je do Návrhu převzato.  
Vyhodnocení vlivů záměru obsažených v novém ÚP na udržitelný rozvoj bylo součástí 
projednávané věci - návrhu nového ÚP; z vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) 
nevyplývají z lokality Hu-5 žádné negativní vlivy.  
Návrh ÚP vč. lokality byl v rámci projednání posouzen také dotčeným orgánem na úseku 
ochrany přírody a krajiny, ten se záměrem využití území lokality Hu-5 souhlasil, neuplatnil k 
němu negativní stanovisko.  
Námitce proti lokalitě Hu-5 se proto nevyhovuje.  
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení lokality Hu-5 pro stavební využiti vyplývá z dílčího pokynu v rámci Pokynů pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, které schválilo ZMB v červnu 2018. Stavební využití 
obsahovala varianta I. konceptu nového ÚP, řešení je do Návrhu převzato.  
Vyhodnocení vlivů záměru obsažených v novém ÚP na udržitelný rozvoj bylo součástí 
projednávané věci - návrhu nového ÚP; z vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) 
nevyplývají z lokality Hu-5 žádné negativní vlivy.  
Návrh ÚP vč. lokality byl v rámci projednání posouzen také dotčeným orgánem na úseku 
ochrany veřejného zdraví, ten se záměrem využití území lokality Hu-5 souhlasil, neuplatnil k 
němu negativní stanovisko.  
Hygienické studie mohou být věcně příslušným dotčeným orgánem vyžadovány až v rámci 
následných územních řízení.   
Námitce proti lokalitě Hu-5 se proto nevyhovuje.  
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro zástavbu v lokalitě Hu-5 v návrhové ploše Br2, která dle výkresu č. 5.0 Principy 
uspořádání krajiny je součástí "pohledově významného území", platí princip uspořádání 
krajiny uvedený v kap. 5.2 výroku textové části vztahující se k těmto významným územím; 
princip cílí na zachování hodnoty území. Při stavebním naplňování plochy B/r2 je nutno tento 
princip naplnit.  
Bližší výklad k hodnotám vymezeným ve výkrese č. 5.0 a jejich uplatňování je uveden v kap. 
5.9.2. v textové části Odůvodnění. Návrhem nového ÚP je ochrana území ve spojení s jeho 
přírodními a krajinnými hodnotami zajištěna. 
Dále má závazně stanovená územní studie ÚS-15 má jako jednu z podmínek pro pořízení 
uvedeno nenarušení dálkových pohledů  zástavbou, viz kap. 12 výroku textové části.  
Námitce proti lokalitě Hu-5 se proto nevyhovuje.  
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podatel požaduje u předmětných pozemků nastavit výškovou úroveň 0-4 m, případně 
výškovou úroveň zástavby 1 (3-7 m). Přeměnit výškovou úroveň předmětných pozemků 
na 0-4 m není možné, jelikož návrh ÚPmB takovou úroveň vůbec neobsahuje. Není však 
možné pro ně samostatně vymezit ani výškovou úroveň 1 (3-7 m). Z důvodu zvoleného 
měřítka výkresů a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy 
na 0,5 ha (pouze ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy 
o plochu podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše 
uvedeného ustanovení. 
Výšková úroveň zástavby se stanovuje na základě převládajících výšek staveb v dané ulici 
nebo výškami v ulici zčásti založenými a pro danou ulici zjevně urbanisticky vhodnými; 
zjevné urbanistické excesy v dané ulici přitom nejsou pro výškový charakter výstavby 
určující. V případě předmětné plochy jsou všechny obytné objekty, které se na ní nachází, 
svojí výškou zařaditelné dokonce do výškové úrovně zástavby 4 (9-22 m). Z důvodu 
terénních nerovností však byla pro předmětnou plochu zvolena kompromisní výšková 
úroveň 3 (6-16 m).  
Vzhledem k tomu, že se předmětné pozemky nacházejí na území Městské památkové 
rezervace Brno (MPR), tak omezení stanovená v nařízení vlády č. 54/1989 Sb. a omezení 
vyplývající z vyhlášeného ochranného pásma MPR nejsou územním plánem dotčena 
(měněna ani rušena) a územní plán je ani nenahrazuje. Případné stavební záměry 
na předmětných pozemcích tudíž musí současně respektovat platnou legislativu týkající 
se území plošné památkové ochrany.  
Řešit problematiku vzájemných odstupů staveb (např. oslunění, zastínění, …) územnímu 
plánu nepřísluší. Problematika vzájemného odstupu staveb je řešena v § 25 odst. 1 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, a námitky proti nedodržení 
tohoto požadavku v podobě negativních dopadů na okolní zástavbu je možné uplatnit 
v případném územním řízení o umístění stavby. 
Dále podatel požaduje celou předmětnou plochu změnit z ploch smíšené obytné (C) 
na plochu bydlení (B). Předmětná plocha se nachází podél dopravně intenzivně zatížené 
pozemní komunikace (ul. Úvoz). Plocha smíšená obytná (C) je zde vymezena jako nositel 
určité informace (předvídatelnosti) pro uživatele, že plocha může generovat více zátěže 
pro bydlící obyvatele. Navrhování ploch smíšených obytných podél rušnějších komunikací 
je pravidlem v celém ÚPmB. Plochy smíšené obytné (C) však nevylučují bydlení jako hlavní 
(případně i jediný) způsob využití. Oproti plochám bydlení (B) pouze nabízí i další možnosti 
využití (např. občanská vybavenost, sport, služby či nerušící výroba). 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje předmětné pozemky změnit z plochy smíšené obytné (C) na plochy 
městské zeleně (Z), plochy zahrádek (I) nebo plochy krajinné zeleně (K). Předmětné 
pozemky jsou sice v současnosti převážně nezastavěné a jsou využívány jako plochy 
městské zeleně, ale již v platném Územním plánu města Brna jsou předmětné pozemky 
vymezeny jako plochy zastavitelné (všeobecné bydlení – BO). Tudíž v návrhu ÚPmB 
de facto nedochází ke změně záměru ve způsobu využívání předmětných pozemků. 
Vymezit předmětné pozemky samostatně jako plochy zeleně, případně zahrádek není 
možné ani z důvodu jejich podměrečnosti. Z důvodu zvoleného měřítka výkresů 
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a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy na 0,5 ha (pouze 
ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy o plochu 
podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše uvedeného 
ustanovení. 
Část předmětných pozemků je navíc vlastnictvím soukromých vlastníků a v případě, 
že by došlo ke změně plochy stavební (viz platný ÚPmB) na plochu nestavební (plochy 
zeleně), tak hrozí náhrada škody za změnu využití území dle § 102 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení lokality Hu-5 pro stavební využiti vyplývá z dílčího pokynu v rámci Pokynů pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, které schválilo ZMB v červnu 2018. Stavební využití 
obsahovala varianta I. konceptu nového ÚP, řešení je do Návrhu převzato. Proto se námitce 
nevyhovuje.  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zástavba nízkopodlažního rezidenčního charakteru v ploše bydlení specifikace "r2" odpovídá 
okolnímu navazujícímu stabilizovanému území. Výšková úroveň "1" je pro plochy bydlení v 
rámci prostorové struktury města vyhrazena pro vybraná okrajová území města, které si 
dosud zachovaly charakter původních obcí, viz kap. 5.6. v textové části Odůvodnění. 
Dostavbě daného území odpovídá výšková úroveň "2". Proto se námitce nevyhovuje.  
   
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Území zahrádek mezi ulicemi Soběšická a Skryjova je zbytkovým nestavebním územím (dle 
dosavadního ÚPmB jde o funkční plochu ZPF), které je vhodnou lokalitou pro stavební 
využití na zástavbu rodinnými domy. Tato nabídka je v souladu se záměrem intenzifikace 
zástavby na území města, která přispěje k omezování suburbanizace. 
Vymezení lokality Hu-5 pro stavební využiti vyplývá z dílčího pokynu v rámci Pokynů pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, které schválilo ZMB v červnu 2018. Stavební využití 
obsahovala varianta I. konceptu nového ÚP, řešení je do Návrhu převzato. Proto se námitce 
nevyhovuje.  
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení lokality Hu-5 pro stavební využiti vyplývá z dílčího pokynu v rámci Pokynů pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, které schválilo ZMB v červnu 2018. Stavební využití 
obsahovala varianta I. konceptu nového ÚP, řešení je do Návrhu převzato.  
Vyhodnocení vlivů záměru obsažených v novém ÚP na udržitelný rozvoj bylo součástí 
projednávané věci - návrhu nového ÚP; z vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) 
nevyplývají z lokality Hu-5 žádné negativní vlivy. Novým ÚP sledovaný krajinný rámec je 
obsažen v koncepčním výkrese č. 5,0 Principy uspořádání krajiny, viz dále u dílčí námitky 
č.7.  
Návrh ÚP nepromítá do území lokality Hu-5 žádný konkrétní developerský záměr, jde o 
nabídku stavebního využití pro všechny dotčené vlastníky. Využitím zbytkového území pro 
nízkopodlažní rezidenční zástavbu je sledováno omezování nežádoucí suburbanizace. K 
využití plochy B/r2 se dále vztahují konkrétní podmínky využití dle funkční plochy "B" včetně 
zastoupení zeleně v ploše (viz kap. 6.3.3.1 textové části Výroku), podmínky vyplývající z 
karty lokality Hu-5 ve výrokové části a dále závazně stanovená územní studie ÚS-15 (viz 
kap. 12 textové části Výroku), kterou bude nutno pořídit a bez které nelze v území 
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rozhodovat. Zpodrobnění využití Hu-5 má zajistit kvalitní cílové řešení zástavby se 
zohledněním všech potřeb pro novou zástavbu i vazeb na stávající stabilizovaná území. Tím 
je nastaven rámec pro kvalitní rozvoj území    
Námitce proti lokalitě Hu-5 se proto nevyhovuje.  
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení lokality Hu-5 pro stavební využiti vyplývá z dílčího pokynu v rámci Pokynů pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, které schválilo ZMB v červnu 2018. Stavební využití 
obsahovala varianta I. konceptu nového ÚP, řešení je do Návrhu převzato.  
Vyhodnocení vlivů záměru obsažených v novém ÚP na udržitelný rozvoj bylo součástí 
projednávané věci - návrhu nového ÚP; z vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) 
nevyplývají z lokality Hu-5 žádné negativní vlivy.  
Návrh ÚP vč. lokality byl v rámci projednání posouzen také dotčeným orgánem na úseku 
ochrany přírody a krajiny, ten se záměrem využití území lokality Hu-5 souhlasil, neuplatnil k 
němu negativní stanovisko.  
Námitce proti lokalitě Hu-5 se proto nevyhovuje.  
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení lokality Hu-5 pro stavební využiti vyplývá z dílčího pokynu v rámci Pokynů pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, které schválilo ZMB v červnu 2018. Stavební využití 
obsahovala varianta I. konceptu nového ÚP, řešení je do Návrhu převzato.  
Vyhodnocení vlivů záměru obsažených v novém ÚP na udržitelný rozvoj bylo součástí 
projednávané věci - návrhu nového ÚP; z vyhodnocení vlivů na životní prostředí (SEA) 
nevyplývají z lokality Hu-5 žádné negativní vlivy.  
Návrh ÚP vč. lokality byl v rámci projednání posouzen také dotčeným orgánem na úseku 
ochrany veřejného zdraví, ten se záměrem využití území lokality Hu-5 souhlasil, neuplatnil k 
němu negativní stanovisko.  
Hygienické studie mohou být věcně příslušným dotčeným orgánem vyžadovány až v rámci 
následných územních řízení.   
Námitce proti lokalitě Hu-5 se proto nevyhovuje.  
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro zástavbu v lokalitě Hu-5 v návrhové ploše Br2, která dle výkresu č. 5.0 Principy 
uspořádání krajiny je součástí "pohledově významného území", platí princip uspořádání 
krajiny uvedený v kap. 5.2 výroku textové části vztahující se k těmto významným územím; 
princip cílí na zachování hodnoty území. Při stavebním naplňování plochy B/r2 je nutno tento 
princip naplnit.  
Bližší výklad k hodnotám vymezeným ve výkrese č. 5.0 a jejich uplatňování je uveden v kap. 
5.9.2. v textové části Odůvodnění. Návrhem nového ÚP je ochrana území ve spojení s jeho 
přírodními a krajinnými hodnotami zajištěna. 
Dále má závazně stanovená územní studie ÚS-15 má jako jednu z podmínek pro pořízení 
uvedeno nenarušení dálkových pohledů  zástavbou, viz kap. 12 výroku textové části.  
Námitce proti lokalitě Hu-5 se proto nevyhovuje.  
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podatel požaduje u předmětných pozemků nastavit výškovou úroveň 0-4 m, případně 
výškovou úroveň zástavby 1 (3-7 m). Přeměnit výškovou úroveň předmětných pozemků 
na 0-4 m není možné, jelikož návrh ÚPmB takovou úroveň vůbec neobsahuje. Není však 
možné pro ně samostatně vymezit ani výškovou úroveň 1 (3-7 m). Z důvodu zvoleného 
měřítka výkresů a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy 
na 0,5 ha (pouze ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 
vyhlášky č. 501/2006 Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy 
o plochu podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše 
uvedeného ustanovení. 
Výšková úroveň zástavby se stanovuje na základě převládajících výšek staveb v dané ulici 
nebo výškami v ulici zčásti založenými a pro danou ulici zjevně urbanisticky vhodnými; 
zjevné urbanistické excesy v dané ulici přitom nejsou pro výškový charakter výstavby 
určující. V případě předmětné plochy jsou všechny obytné objekty, které se na ní nachází, 
svojí výškou zařaditelné dokonce do výškové úrovně zástavby 4 (9-22 m). Z důvodu 
terénních nerovností však byla pro předmětnou plochu zvolena kompromisní výšková 
úroveň 3 (6-16 m).  
Vzhledem k tomu, že se předmětné pozemky nacházejí na území Městské památkové 
rezervace Brno (MPR), tak omezení stanovená v nařízení vlády č. 54/1989 Sb. a omezení 
vyplývající z vyhlášeného ochranného pásma MPR nejsou územním plánem dotčena 
(měněna ani rušena) a územní plán je ani nenahrazuje. Případné stavební záměry 
na předmětných pozemcích tudíž musí současně respektovat platnou legislativu týkající 
se území plošné památkové ochrany.  
Řešit problematiku vzájemných odstupů staveb (např. oslunění, zastínění, …) územnímu 
plánu nepřísluší. Problematika vzájemného odstupu staveb je řešena v § 25 odst. 1 vyhlášky 
č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, a námitky proti nedodržení 
tohoto požadavku v podobě negativních dopadů na okolní zástavbu je možné uplatnit 
v případném územním řízení o umístění stavby. 
Dále podatel požaduje celou předmětnou plochu změnit z ploch smíšené obytné (C) 
na plochu bydlení (B). Předmětná plocha se nachází podél dopravně intenzivně zatížené 
pozemní komunikace (ul. Úvoz). Plocha smíšená obytná (C) je zde vymezena jako nositel 
určité informace (předvídatelnosti) pro uživatele, že plocha může generovat více zátěže 
pro bydlící obyvatele. Navrhování ploch smíšených obytných podél rušnějších komunikací 
je pravidlem v celém ÚPmB. Plochy smíšené obytné (C) však nevylučují bydlení jako hlavní 
(případně i jediný) způsob využití. Oproti plochám bydlení (B) pouze nabízí i další možnosti 
využití (např. občanská vybavenost, sport, služby či nerušící výroba). 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Podatel požaduje předmětné pozemky změnit z plochy smíšené obytné (C) na plochy 
městské zeleně (Z), plochy zahrádek (I) nebo plochy krajinné zeleně (K). Předmětné 
pozemky jsou sice v současnosti převážně nezastavěné a jsou využívány jako plochy 
městské zeleně, ale již v platném Územním plánu města Brna jsou předmětné pozemky 
vymezeny jako plochy zastavitelné (všeobecné bydlení – BO). Tudíž v návrhu ÚPmB 
de facto nedochází ke změně záměru ve způsobu využívání předmětných pozemků. 
Vymezit předmětné pozemky samostatně jako plochy zeleně, případně zahrádek není 
možné ani z důvodu jejich podměrečnosti. Z důvodu zvoleného měřítka výkresů 
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a podrobnosti ÚPmB byla stanovena minimální velikost funkční plochy na 0,5 ha (pouze 
ve zvláštních případech na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 
Sb. Předmětné pozemky nemají dohromady ani 0,2 ha. Jedná se tedy o plochu 
podměrečnou a její samostatné vymezení by odporovalo smyslu a účelu výše uvedeného 
ustanovení. 
Část předmětných pozemků je navíc vlastnictvím soukromých vlastníků a v případě, 
že by došlo ke změně plochy stavební (viz platný ÚPmB) na plochu nestavební (plochy 
zeleně), tak hrozí náhrada škody za změnu využití území dle § 102 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje vymezení plochy R/v1 na předmětných pozemcích. Tedy požaduje zrušení 
specifického využití lokality pro stavby pro rodinnou rekreaci, aby mu bylo umožněna 
realizace stavby o větší zastavěné ploše než 80 m2. Předně je nutné uvést, že lokalita 
přehrady je intenzivně využívané rekreační zázemí města se zachovalým krajinným rázem. 
Stanovením maximální zastavěné plochy je sledováno umožnění rekreace při současném 
zachování stávajícího krajinného rázu a přírodního charakteru lokality. Plochy rekreace bez 
specifického způsobu využití jsou vymezovány téměř výhradně v místech využívaných v 
současnosti nebo v minulosti pro hromadnou rekreaci, ve kterých je tento způsob rekreace 
nadále vhodný. Vymezení těchto ploch bylo provedeno na základě odborného úsudku 
zpracovatele návrhu za využití zákonných podkladů, zejména Územně analytických 
podkladů a Územní studie Rekreační oblast Přehrada-výsledný návrh (2013). Změna 
vymezení ploch není důvodná.  Ostatní plochy rekreace byly označeny indexem -/-/i, který je 
určen pro rodinnou rekreaci. Ve všech těchto plochách je stanoveno povinné zastoupení 
zeleně na rostlém terénu 80 % a maximální zastavěná plocha 80 m2. Zmíněná územní 
studie předpokládá v předmětné ploše dílem plochy pro pobytovou rekreaci na ZPF a dílem 
rekreaci pobytovou rodinnou. Na základě této studie byla předmětná lokalita zařazena do 
ploch rekreace se specifickým využitím pro stavby pro individuální rekreaci. Na základě 
odborného posouzení zpracovatele vyvstala nutnost, s ohledem na ochranu přírodního rázu 
upřesnit regulativy tak, že budou umožněny stavby pouze do 80 m2 zastavěné plochy. Tato 
plocha je, pro účely rekreace (kdy není umožněno bydlení) považována zpracovatelem za 
dostatečnou a pořizovatel se s tímto názorem ztotožňuje. Stávající územní rozhodnutí 
zůstávají v platnosti bez ohledu na změnu územního plánu a záměry (nesplňující podmínky 
kladené novým ÚPmB) realizované na základě těchto rozhodnutí jsou přípustné za 
podmínek v kapitole 6.2.  
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Tyto pozemky jsou navrženy na plochu městské a plochu krajinné 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 jiné, přesto 
však stále nestavební funkce, což je vzhledem k lokalitě, která sousedí s maloplošně zvláště 
chráněným územím, navrženým biokoridorem ÚSES a pásmem hygienické ochrany logické 
a je ve veřejném zájmu. Pro tyto plochy zeleně a vaše pozemky 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 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 nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Zn-8 byla v Návrhu ÚP řešena v souladu s dílčím Pokynem pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, který schválilo ZMB dne 19.6.2018.  
Zastavitelné plochy bydlení B/r1 jsou v lokalitě navrženy pro doplnění stabilizovaného území 
pro bydlení v segmentu mezi ulicemi Kohoutovická a Hostislavova pro stejné funkční využití 
a obdobnou prostorovou strukturu zástavby. Ze severovýchodní strany bude lokalita 
ohraničena východním obchvatem Žebětína, proto je při této dopravní trase generující 
hlukové zatížení vymezeno využití pro vybavenost komerční W. 
Se záborem ZPF v lokalitě Zn-8 souhlasil dotčený orgán - MŽP.    
Doplňujeme informaci, že v upraveném návrhu ÚP projednávaném v roce 2021 byla 
návrhová plocha bydlení upravena - rozšířena na úkor části plochy komerční vybavenosti W, 
a to na základě Pokynu pořizovatele, který vyplynul z vypořádání připomínky samosprávy 
MČ Brno-Žebětín uplatněné při veřejném projednání v roce 2020. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Tyto pozemky jsou navrženy na plochu městské a plochu krajinné 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 jiné, přesto 
však stále nestavební funkce, což je vzhledem k lokalitě, která sousedí s maloplošně zvláště 
chráněným územím, navrženým biokoridorem ÚSES a pásmem hygienické ochrany logické 
a je ve veřejném zájmu. Pro tyto plochy zeleně a vaše pozemky 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 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 nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Zn-8 byla v Návrhu ÚP řešena v souladu s dílčím Pokynem pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, který schválilo ZMB dne 19.6.2018.  
Zastavitelné plochy bydlení B/r1 jsou v lokalitě navrženy pro doplnění stabilizovaného území 
pro bydlení v segmentu mezi ulicemi Kohoutovická a Hostislavova pro stejné funkční využití 
a obdobnou prostorovou strukturu zástavby. Ze severovýchodní strany bude lokalita 
ohraničena východním obchvatem Žebětína, proto je při této dopravní trase generující 
hlukové zatížení vymezeno využití pro vybavenost komerční W. 
Se záborem ZPF v lokalitě Zn-8 souhlasil dotčený orgán - MŽP.    
Doplňujeme informaci, že v upraveném návrhu ÚP projednávaném v roce 2021 byla 
návrhová plocha bydlení upravena - rozšířena na úkor části plochy komerční vybavenosti W, 
a to na základě Pokynu pořizovatele, který vyplynul z vypořádání připomínky samosprávy 
MČ Brno-Žebětín uplatněné při veřejném projednání v roce 2020. 
 







MMB/0346749/2021 MMB/0346749/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346749/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je v namítaném území vysloven nesouhlas s vymezením záměru Zn/1 a 
„fiktivní“ veřejné zeleně. Místo toho je požadována realizace bytové výstavby (B/r1) ve 
veřejném zájmu. 
 
V území je dlouhodobě sledováno komunikační propojení, které je vymezeno v souladu 
s principy stanovenými v současném územním plánu, pouze je zpřesňována jeho trasa 
dle prověřeného technického řešení a rozděleno na dva záměry pod označením Zn/1 a Zn2.  
 
Záměr Zn/1 je v území zpřesněn na základě již zpracované dokumentace v podrobnosti 
územního rozhodnutí.  
Tomu je navrženo odpovídající využití území – jihozápadním směrem je kolem plochy 
dopravní infrastruktury D (koridoru výhledové komunikace) navržen pás veřejné vybavenosti 
W/v1 jako přechodové území a ve vztahu k navazující stávající zástavbě je doplněno bydlení 
B/r1.  
Severovýchodním směrem od plochy dopravní infrastruktury D (koridoru výhledové 
komunikace) je navrženo území pro zeleň Z, krajinnou zeleň K nebo plochy zemědělské A, 
které navazují na volnou krajinu a oddělují od sebe celky kompaktnější zástavby, a to sídliště 
Kamechy a původní zástavby v Žebětíně. V rámci tohoto územního plánu nebyly tyto plochy 
pro případnou zástavbu vyhodnoceny. 
Možnost umístění ploch bydlení B/r1 v namítaném území nebylo prověřeno, nebylo 
předmětem projednání.  
Z urbanistického hlediska se rozšiřování ploch bydlení do volné krajiny bez návaznosti na 
zástavbu, veřejnou infrastrukturu a v blízkosti záměru výhledové komunikace obchvatového 
charakteru jeví v současné době jako nevhodné. 
 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavku vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Zn-8 byla v Návrhu ÚP řešena v souladu s dílčím Pokynem pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, který schválilo ZMB dne 19.6.2018.  
Zastavitelné plochy bydlení B/r1 jsou v lokalitě navrženy pro doplnění stabilizovaného území 
pro bydlení v segmentu mezi ulicemi Kohoutovická a Hostislavova pro stejné funkční využití 
a obdobnou prostorovou strukturu zástavby. Ze severovýchodní strany bude lokalita 
ohraničena východním obchvatem Žebětína, proto je při této dopravní trase generující 
hlukové zatížení vymezeno využití pro vybavenost komerční W. 
Se záborem ZPF v lokalitě Zn-8 souhlasil dotčený orgán - MŽP.    
Doplňujeme informaci, že v upraveném návrhu ÚP projednávaném v roce 2021 byla 
návrhová plocha bydlení upravena - rozšířena na úkor části plochy komerční vybavenosti W, 
a to na základě Pokynu pořizovatele, který vyplynul z vypořádání připomínky samosprávy 
MČ Brno-Žebětín uplatněné při veřejném projednání v roce 2020. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je v namítaném území vysloven nesouhlas s vymezením záměru Zn/1 a 
„fiktivní“ veřejné zeleně. Místo toho je požadována realizace bytové výstavby (B/r1) ve 
veřejném zájmu. 
 
V území je dlouhodobě sledováno komunikační propojení, které je vymezeno v souladu 
s principy stanovenými v současném územním plánu, pouze je zpřesňována jeho trasa 
dle prověřeného technického řešení a rozděleno na dva záměry pod označením Zn/1 a Zn2.  
 
Záměr Zn/1 je v území zpřesněn na základě již zpracované dokumentace v podrobnosti 
územního rozhodnutí.  
Tomu je navrženo odpovídající využití území – jihozápadním směrem je kolem plochy 
dopravní infrastruktury D (koridoru výhledové komunikace) navržen pás veřejné vybavenosti 
W/v1 jako přechodové území a ve vztahu k navazující stávající zástavbě je doplněno bydlení 
B/r1.  
Severovýchodním směrem od plochy dopravní infrastruktury D (koridoru výhledové 
komunikace) je navrženo území pro zeleň Z, krajinnou zeleň K nebo plochy zemědělské A, 
které navazují na volnou krajinu a oddělují od sebe celky kompaktnější zástavby, a to sídliště 
Kamechy a původní zástavby v Žebětíně. V rámci tohoto územního plánu nebyly tyto plochy 
pro případnou zástavbu vyhodnoceny. 
Možnost umístění ploch bydlení B/r1 v namítaném území nebylo prověřeno, nebylo 
předmětem projednání.  
Z urbanistického hlediska se rozšiřování ploch bydlení do volné krajiny bez návaznosti na 
zástavbu, veřejnou infrastrukturu a v blízkosti záměru výhledové komunikace obchvatového 
charakteru jeví v současné době jako nevhodné. 
 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavku vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Zn-8 byla v Návrhu ÚP řešena v souladu s dílčím Pokynem pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, který schválilo ZMB dne 19.6.2018.  
Zastavitelné plochy bydlení B/r1 jsou v lokalitě navrženy pro doplnění stabilizovaného území 
pro bydlení v segmentu mezi ulicemi Kohoutovická a Hostislavova pro stejné funkční využití 
a obdobnou prostorovou strukturu zástavby. Ze severovýchodní strany bude lokalita 
ohraničena východním obchvatem Žebětína, proto je při této dopravní trase generující 
hlukové zatížení vymezeno využití pro vybavenost komerční W. 
Se záborem ZPF v lokalitě Zn-8 souhlasil dotčený orgán - MŽP.    
Doplňujeme informaci, že v upraveném návrhu ÚP projednávaném v roce 2021 byla 
návrhová plocha bydlení upravena - rozšířena na úkor části plochy komerční vybavenosti W, 
a to na základě Pokynu pořizovatele, který vyplynul z vypořádání připomínky samosprávy 
MČ Brno-Žebětín uplatněné při veřejném projednání v roce 2020. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením koridoru záměru Zy/71 a územní rezervy 
Zy/R31 v části ulice Sochorovy a Rosického náměstí. 
V současném územním plánu jsou pro oba záměry vymezeny návrhové trasy, ovšem 
odlišným grafickým zobrazením. 
V rámci vyznačení záměru Zy/71 se nejedná o trasu, ale o koridor, ve kterém je možné 
předpokládat vedení podpovrchového úseku dopravní stavby. Přesná trasa bude předmětem 
podrobnějších dokumentací a v současné době nelze stanovit případné dotčení území.  
Pokud se jedná o územní rezervu Zy/R31, tak je vyznačen obrys oblasti, ve které bude tento 
záměr prověřován a namítaného území se přímo nedotýká. 
Konkrétně pozemky podatele jsou součástí plochy změn smíšené obytné C/k3.  
Z výše uvedených důvodů nelze požadavek zohlednit. 
 
 















MMB/0346756/2021 MMB/0346756/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346756/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Zn-8 byla v Návrhu ÚP řešena v souladu s dílčím Pokynem pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, který schválilo ZMB dne 19.6.2018.  
Zastavitelné plochy bydlení B/r1 jsou v lokalitě navrženy pro doplnění stabilizovaného území 
pro bydlení v segmentu mezi ulicemi Kohoutovická a Hostislavova pro stejné funkční využití 
a obdobnou prostorovou strukturu zástavby. Ze severovýchodní strany bude lokalita 
ohraničena východním obchvatem Žebětína, proto je při této dopravní trase generující 
hlukové zatížení vymezeno využití pro vybavenost komerční W. 
Se záborem ZPF v lokalitě Zn-8 souhlasil dotčený orgán - MŽP.    
Doplňujeme informaci, že v upraveném návrhu ÚP projednávaném v roce 2021 byla 
návrhová plocha bydlení upravena - rozšířena na úkor části plochy komerční vybavenosti W, 
a to na základě Pokynu pořizovatele, který vyplynul z vypořádání připomínky samosprávy 
MČ Brno-Žebětín uplatněné při veřejném projednání v roce 2020. 
 





MMB/0346757/2021 MMB/0346757/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346757/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Na základě námitky uplatněné v rámci veřejného projednání Návrhu ÚPmB (2020) bylo 
částečně vyhověno a pozemek p.č. 2141 k.ú. Bosonohy byl vymezen shodně jako sousední 
pozemek p.č. 2135/3 k.ú. Bosonohy tedy zčásti jako plocha zahrádek v rámci územní 
rezervy B-4 a zčásti jako plocha bydlení v rámci rozvojové lokality By-6. K tomuto vymezení 
došlo zejména z důvodu opětovného terénního průzkumu a následného prověření a bylo 
vyhodnoceno, že předmětné pozemky spolu souvisí funkčně, prostorově i vlastnicky, a 
sjednocením jejich funkčního a prostorového vymezení došlo k přirozenějšímu, 
smysluplnějšímu a logickému tvaru daných ploch s rozdílným způsobem využití. 
Nicméně vymezení předmětných pozemků celých jako plochy bydlení v této fázi pořizování 
nelze zohlednit, protože pozemky jsou součástí územní rezervy B-4, v rámci které aktuálně 
nedochází k žádné změně funkčního využití daného území. Požadavek je proto nutné/možné 
uplatnit až při aktivaci rezervy a to ve fázi pořizování změn ÚPmB, které vyplynou 
z prověření nejvhodnějšího funkčního využití lokality, a budou probíhat klasickým procesem 
pořizování změn. 
Pro informaci uvádíme, že I. upravený Návrh ÚPmB (2021) vymezuje územní rezervu B-4 
k prověření možnosti rozšíření návrhových ploch bydlení v lokalitě, prověření vymezení 
retenčního kanálu v návazností na návrhové plochy H při ulici Sojkova, prověření umístění 
veřejných prostranství a prostupnosti územím v severo-jižním směru, lokalita je také 
podmíněná vyhodnocením potřeby dalších zastavitelných ploch, dále prověřením možnosti 
odkanalizování. 
Na základě uvedeného není v této fázi pořizování možné změnit předmětné pozemky celé 
na plochu bydlení.  
 
 
 
 





MMB/0346759/2021 MMB/0346759/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346759/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V návrhu ÚPmB je od ulice Chironova po hranici územní rezervy B-4 vyznačena plocha 
veřejného prostranství. 
Obslužné a účelové komunikace, zajišťující přístup k jednotlivým nemovitostem jsou obecně 
nad podrobností měřítka zpracování územního plánu v měřítku 1:10 000. Proto nejsou 
vymezeny ani v grafické části ÚPmB 2.2 - Souhrnný výkres dopravy a z hlediska využití 
území je jejich umístění možné v souvislosti s obecnými podmínkami uvedenými v kapitolách 
6.1 až 6.5 Výroku ve všech stavebních plochách stejně tak jako na ploše veřejného 
prostranství.  
Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes pozemek p.č. 2133 k.ú. Bosonohy v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4 k prověření potřeby rozšíření návrhových ploch bydlení a 
umístění veřejných prostranství. 
 
 















MMB/0346761/2021 MMB/0346761/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346761/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Zn-8 byla v Návrhu ÚP řešena v souladu s dílčím Pokynem pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, který schválilo ZMB dne 19.6.2018.  
Zastavitelné plochy bydlení B/r1 jsou v lokalitě navrženy pro doplnění stabilizovaného území 
pro bydlení v segmentu mezi ulicemi Kohoutovická a Hostislavova pro stejné funkční využití 
a obdobnou prostorovou strukturu zástavby. Ze severovýchodní strany bude lokalita 
ohraničena východním obchvatem Žebětína, proto je při této dopravní trase generující 
hlukové zatížení vymezeno využití pro vybavenost komerční W. 
Se záborem ZPF v lokalitě Zn-8 souhlasil dotčený orgán - MŽP.    
Doplňujeme informaci, že v upraveném návrhu ÚP projednávaném v roce 2021 byla 
návrhová plocha bydlení upravena - rozšířena na úkor části plochy komerční vybavenosti W, 
a to na základě Pokynu pořizovatele, který vyplynul z vypořádání připomínky samosprávy 
MČ Brno-Žebětín uplatněné při veřejném projednání v roce 2020. 
 















MMB/0346764/2021 MMB/0346764/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346764/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Zn-8 byla v Návrhu ÚP řešena v souladu s dílčím Pokynem pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, který schválilo ZMB dne 19.6.2018.  
Zastavitelné plochy bydlení B/r1 jsou v lokalitě navrženy pro doplnění stabilizovaného území 
pro bydlení v segmentu mezi ulicemi Kohoutovická a Hostislavova pro stejné funkční využití 
a obdobnou prostorovou strukturu zástavby. Ze severovýchodní strany bude lokalita 
ohraničena východním obchvatem Žebětína, proto je při této dopravní trase generující 
hlukové zatížení vymezeno využití pro vybavenost komerční W. 
Se záborem ZPF v lokalitě Zn-8 souhlasil dotčený orgán - MŽP.    
Doplňujeme informaci, že v upraveném návrhu ÚP projednávaném v roce 2021 byla 
návrhová plocha bydlení upravena - rozšířena na úkor části plochy komerční vybavenosti W, 
a to na základě Pokynu pořizovatele, který vyplynul z vypořádání připomínky samosprávy 
MČ Brno-Žebětín uplatněné při veřejném projednání v roce 2020. 
 

















MMB/0346765/2021 MMB/0346765/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346765/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Veškeré namítané, respektive vyznačené plochy jsou plochami stabilizovanými. Výšková 
úroveň zástavby tak odpovídá skutečnému stavu území a není vhodné stanovovat výškovou 
úroveň zástavby v rozporu s reáliemi, není-li v rozporu s koncepcí. Jedná se o území plně 
zastavěné a změna stavu se nepředpokládá.  V plochách stabilizovaných musí nová 
výstavba respektovat charakter lokality a podmínky stanovené územním plánem a právními 
předpisy. Nelze tedy v žádném případě stanovenou výškovou úroveň považovat za 
automaticky oprávněnou bez nutnosti zkoumat respektování charakteru záměru a dopadů 
výstavby v dané lokalitě v ucelených souvislostech. Naopak, v rámci řízení, kterými se 
stavba umisťuje, je nutné tyto skutečnosti prověřovat. Úprava návrhu není důvodná.  
 















MMB/0346769/2021 MMB/0346769/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346769/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Zn-8 byla v Návrhu ÚP řešena v souladu s dílčím Pokynem pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, který schválilo ZMB dne 19.6.2018.  
Zastavitelné plochy bydlení B/r1 jsou v lokalitě navrženy pro doplnění stabilizovaného území 
pro bydlení v segmentu mezi ulicemi Kohoutovická a Hostislavova pro stejné funkční využití 
a obdobnou prostorovou strukturu zástavby. Ze severovýchodní strany bude lokalita 
ohraničena východním obchvatem Žebětína, proto je při této dopravní trase generující 
hlukové zatížení vymezeno využití pro vybavenost komerční W. 
Se záborem ZPF v lokalitě Zn-8 souhlasil dotčený orgán - MŽP.    
Doplňujeme informaci, že v upraveném návrhu ÚP projednávaném v roce 2021 byla 
návrhová plocha bydlení upravena - rozšířena na úkor části plochy komerční vybavenosti W, 
a to na základě Pokynu pořizovatele, který vyplynul z vypořádání připomínky samosprávy 
MČ Brno-Žebětín uplatněné při veřejném projednání v roce 2020. 
 













MMB/0346770/2021 MMB/0346770/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346770/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění:  
Předmětné pozemky v k.ú. Jundrov při ulici Kopretinové jsou dle platného ÚPmB součástí 
nestavební volné plochy s objekty pro individuální rekreaci. V předmětné lokalitě není 
vybudována vyhovující dopravní a technická infrastruktura. Plocha zahrádek je v návrhu 
nového ÚPmB vymezena v souladu s projednaným konceptem ÚPmB a v souladu se 
schváleným (dle §30 odst.6 stavebního zákona) územně plánovacím podkladem "Územní 
studie Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna, ERA, 4/2018". 
Územní plán města Brna sleduje rovnováhu mezi zastavěným územím a jeho rozvojovým 
potenciálem a výjimečným přírodním zázemím města a jeho ochranou. Omezuje rozšiřování 
zastavěného území do ploch přírodního zázemí, které je základní podmínkou pro udržení 
ekologické stability města a je chráněno především právě vymezením přírodního zázemí. 
Celé předmětné území je součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v 
krajině a pohledově významného území, kterými je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a 
krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí města. Toto přírodní zázemí je chráněno 
před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících hodnot. 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB předmětné území důvodně určeno jako plocha 
zahrádek s vymezenými "překryvnými a ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině a 
pohledově významné plochy), která tvoří postupný přechod mezi zastavěným a hodnotným 
nezastavěným územím Kohoutovických lesů, a proto není účelné a opodstatněné toto 
vymezení měnit 
 





MMB/0346774/2021 MMB/0346774/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346774/2021 
 
Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na úpravu řešení podle probíhajícího územního řízení 
v lokalitě Bosonohy – Mlaty. 
Záměr byl vyhodnocen jako přípustný podle současného územního plánu. Shodně jej lze 
vyhodnotit i podle ustanovení obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 60). 
Pozemek podatele v k.ú. Bosonohy je součástí Rozvojové lokality By-5 a současně v území, 
ve kterém je rozhodování podmíněno zpracováním územní studie ÚS-19. 
Území bude zpřesněno územní studií Bosonohy, která bude podkladem pro komplexní 
změnu oblasti Bosonoh, tedy bude možné její zapracování ve všech územních 
souvislostech. 
Poloha vedení navazujícího záměru By/31 včetně navazující sítě komunikací v lokalitě 
vychází z umístění obslužného koridoru s předpokladem oboustranné zástavby a optimální 
šířky bloků. Podrobnější využití bude zpřesněno v rámci řešení územní studie. 
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky v současné době zohlednit. 
 

 















MMB/0346775/2021 MMB/0346775/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346775/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Zn-8 byla v Návrhu ÚP řešena v souladu s dílčím Pokynem pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, který schválilo ZMB dne 19.6.2018.  
Zastavitelné plochy bydlení B/r1 jsou v lokalitě navrženy pro doplnění stabilizovaného území 
pro bydlení v segmentu mezi ulicemi Kohoutovická a Hostislavova pro stejné funkční využití 
a obdobnou prostorovou strukturu zástavby. Ze severovýchodní strany bude lokalita 
ohraničena východním obchvatem Žebětína, proto je při této dopravní trase generující 
hlukové zatížení vymezeno využití pro vybavenost komerční W. 
Se záborem ZPF v lokalitě Zn-8 souhlasil dotčený orgán - MŽP.    
Doplňujeme informaci, že v upraveném návrhu ÚP projednávaném v roce 2021 byla 
návrhová plocha bydlení upravena - rozšířena na úkor části plochy komerční vybavenosti W, 
a to na základě Pokynu pořizovatele, který vyplynul z vypořádání připomínky samosprávy 
MČ Brno-Žebětín uplatněné při veřejném projednání v roce 2020. 
 









MMB/0346777/2021 MMB/0346777/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346777/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozsah vymezení rozvojové lokality Bc-5 v upraveném návrhu z roku 2021 se oproti 
původnímu návrhu z roku 2020 v předmětném území nad ulicí Vejrostova nezměnilo. Nadto, 
v souladu s nutnou kontinuitou v územním plánování, nelze výše uvedenou rozvojovou 
lokalitu zmenšit, protože téměř celá odpovídá již stávajícímu ÚP, co se týče vymezení 
stavebních ploch. Vybudování domova pro seniory je v této MČ klíčové, což je i v souladu 
s cíli územního plánování (§ 18 odst. 1 SZ). Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné 
námitce. 
 









MMB/0346782/2021 MMB/0346782/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346782/2021 
 
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/0346783/2021 MMB/0346783/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346783/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozvojová lokalita Zn-8 byla v Návrhu ÚP řešena v souladu s dílčím Pokynem pro 
zpracování Návrhu připravovaného ÚP, který schválilo ZMB dne 19.6.2018.  
Zastavitelné plochy bydlení B/r1 jsou v lokalitě navrženy pro doplnění stabilizovaného území 
pro bydlení v segmentu mezi ulicemi Kohoutovická a Hostislavova pro stejné funkční využití 
a obdobnou prostorovou strukturu zástavby. Ze severovýchodní strany bude lokalita 
ohraničena východním obchvatem Žebětína, proto je při této dopravní trase generující 
hlukové zatížení vymezeno využití pro vybavenost komerční W. 
Se záborem ZPF v lokalitě Zn-8 souhlasil dotčený orgán - MŽP.    
Doplňujeme informaci, že v upraveném návrhu ÚP projednávaném v roce 2021 byla 
návrhová plocha bydlení upravena - rozšířena na úkor části plochy komerční vybavenosti W, 
a to na základě Pokynu pořizovatele, který vyplynul z vypořádání připomínky samosprávy 
MČ Brno-Žebětín uplatněné při veřejném projednání v roce 2020. 
 











































MMB/0346784/2021 MMB/0346784/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346784/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnu plochy komerční vybavenosti při křížení ulic Cejl a Tkalcovská na 
plochu smíšenou obytnou. Cílem vymezení plochy komerční vybavenosti je zajištění 
komerčního vybavení a zejména maloobchodu v lokalitě. Změna funkčního využití není dle 
odborného posouzení zpracovatele vhodná. Pro úplnost lze podotknout, že bydlení je v 
plochách komerční vybavenosti možné při zachování polyfunkčnosti v ploše. Struktura 
zástavby byla stanovena na základě stávajícího stavu území, přičemž změna nebyla 
zpracovatelem předpokládána a k upravenému návrhu po opakovaném veřejném projednání 
neuplatnil podatel žádnou námitku ani připomínku. Výšková úroveň byla po opakovaném 
veřejném projednání upravena na základě vyhodnocení jeho výsledků z úrovně 3 na úroveň 
4, přičemž vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o plochu komerční vybavenosti, u které se 
zpravidla stanovuje nižší míra intenzity, jedná se o výškovou úroveň adekvátní.  
 







MMB/0346788/2021 MMB/0346788/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0346788/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
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. Uvedené pozemky byly v 
upraveném návrhu projednávaném v 06/2021 součástí vyznačené územní rezervy B-13 a 
takto zůstanou i nadále, námitce je tím vyhověno. 
Z hlediska funkčního využití jdou určeny k nestavebnímu využití, jako součást plochy 
zahrádek Vymezení územní rezervy bydlení nezakládá garanci takového budoucího 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, či že k ní dojde v územní 
rezervou vyznačeném rozsahu.  
Z důvodu převedení rozvojových lokalit do územních rezerv nebyla v upraveném návrhu  
podmínka pořízení územní studie vymezena. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnu plochy komerční vybavenosti W/v3, jejíž součástí je pozemek parc. 
č. 8126, k.ú. Židenice, na plochu smíšenou obytnou C o výškové úrovni 5, a dále požaduje 
tuto plochu vymezit jako plochu změn. Jedná se o plochu komerční vybavenosti na okraji 
sídliště, přičemž okolní plochy občanské vybavenosti mají výškovou úroveň zástavby 2 a 3. 
Jedná se urbanistický záměr a navyšování zástavby není žádoucí. Předmětná plocha 
komerční vybavenosti se nachází v kontaktu s plochou B/v5, na kterém se nachází 
14poschoďový bytový dům. Také vzhledem k tomuto těsnému sousedství není navyšování 
zástavby v ploše žádoucí. V plochách s výškovou úrovní je umožněno, při splnění dalších 
požadavků kladených upraveným návrhem, umístění lokálních dominant až do 25 metrů 
výšky. Cílem vymezení plochy komerční vybavenosti je zajištění komerčního vybavení, 
zejména maloobchodu v lokalitě. Změna funkčního využití není vhodná. Pro úplnost lze 
podotknout, že bydlení je v plochách komerční vybavenosti možné při zachování 
polyfunkčnosti v ploše. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a charakter území 
zejména z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a požadavků na 
uspořádání a využívání daného území. 
Zpracovatel Návrhu nového ÚPmB tak na základě své odbornosti prověřil, vyhodnotil a 
navrhl nejvhodnější možné řešení funkčního využití předmětného území. Při tvorbě vycházel 
zejména z aktuálních podkladů, terénních šetření a Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, 
které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném 
dne 19. 6. 2018. Předmětné území Útěchova tak mělo být dle dohody o vypořádání 
stanoviska Ministerstva životního prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu nového ÚPmB ze dne 
22.6.2017 z hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty II. Konceptu nového ÚPmB s 
požadavkem na vypuštění plochy U/Z/2 a redukcí plochy U/B/1 a ponechání tohoto území v 
ploše zemědělské.  Návrhem ÚPmB jsou tak v dané lokalitě naplněny Pokyny pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, nadto dotčený orgán MŽP ČR v této fázi pořizované 
dokumentace souhlasí s předloženým řešením (upraveného) Návrhu nového ÚPmB z 
hlediska záboru ZPF v k.ú. Útěchov u Brna.  
Navržené funkční využití nejlépe reflektuje charakter území (menší pozemky s objekty pro 
rekreaci), zajišťuje zachování kontinuity řešení pořizované ÚPD (v Konceptu ÚPmB byla ve 
všech variantách vymezena plocha zahrádek). Rovněž v platném ÚPmB je zde vymezena 
plocha s objekty pro individuální rekreaci na ZPF.  
V dané lokalitě není vhodné rozvíjet možnost další zástavby a vyšší intenzity využití území 
také z důvodu nenarušení hodnotného přírodního zázemí, které navazuje na zahrádky z 
jihovýchodní strany a je vymezeno jako registrovaný významný krajinný prvek VKP 
Útěchovský potok. Významný krajinný prvek je vymezen zejména jako ekologicky a také 
esteticky hodnotná část krajiny utvářející její typický vzhled a přispívající k udržení její 
stability a má být chráněn před poškozením a zničením či před ohrožením a oslabením jeho 
ekologicko-stabilizační funkce. Zároveň část předmětné plochy zahrádek je v pásmu 50 m od 
lesa. 
Ačkoli byla předmětná plocha územní studií Návrh využití zahrádkářských lokalit na území 
města Brna (atelier ERA, 2018) vyhodnocena jako vhodná pro transformaci na možné 
budoucí využití pro bydlení, zpracovatel Návrhu ÚPmB vyhodnotil jako nejvhodnější 
ponechání stávajícího způsobu využití a tedy zařazení do stabilizované plochy zahrádek I. 
Tím není vyloučena možnost budoucího vymezení předmětné lokality jako plochy pro bydlení 
alespoň v části navazující na ul. Boří, která vybíhá do stabilizovaných ploch bydlení. 
V současnosti jsou pro rozvoj funkce bydlení na území Útěchova stále disponibilní, stavebně 
nevyužité, návrhové plochy bydlení. Celé území města Brna je rozděleno beze zbytku na 
jednotlivé plochy s rozdílným způsobem využití podle stávajícího nebo požadovaného 
způsobu využití. Jedním z cílů územního plánování je zajistit udržitelný rozvoj území, tudíž 
vyvážený rozvoj všech složek. V tomto případě bydlení i rekreace obyvatel. Návrh nového 
ÚPmB počítá s dostatečným rozšířením funkce bydlení v rámci návrhových ploch pro bydlení 
B a ploch smíšených obytných C. Potenciál těchto ploch činí zhruba 166 tisíc obyvatel. 
Komplexně je celá tato problematika, včetně problematiky suburbanizace, zpracována a 
odůvodněna v návrhu nového ÚPmB v textové části odůvodnění v kapitole 9 Vyhodnocení 
účelného využití zastavěného území a vyhodnocení potřeby vymezení zastavitelných ploch. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnu plochy W/v3 na C/v5, jejíž součástí je pozemek parc. č. 2120, k. ú. 
Nový Lískovec. Návrh ÚPmB představuje stabilizaci plochy, na které se nachází stavba 
komerční vybavenosti. Cílem vymezení plochy komerční vybavenosti je zajištění komerčního 
vybavení a zejména maloobchodu v lokalitě. Změna funkčního využití není vhodná. Pro 
úplnost lze podotknout, že bydlení je v plochách komerční vybavenosti možné při zachování 
polyfunkčnosti v ploše. Plochy občanské vybavenosti jsou v rámci sídlišť většinou tvořeny 
nízkopodlažními objekty. Jedná se o urbanistický záměr, kterým je sledována snaha o 
zamezení nadměrného zahušťování sídlištní zástavby vysokými domy a o pozitivní narušení 
výškové uniformity. Změna výškové úrovně zástavby není vhodná. Na základě upraveného 
návrhu je v plochách s výškovou úrovní 3 možné, při plnění podmínek kladených ÚPmB, 
umisťovat lokální dominanty do 25 metrů.  
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje změnu výškové úrovně zástavby plochy, jejíž součástí je pozemek parc. č. 
2120, k. ú. Nový Lískovec, z hodnoty 3 na 5. Plochy občanské vybavenosti jsou v rámci 
sídlišť většinou tvořeny nízkopodlažními objekty. Jedná se o urbanistický záměr, kterým je 
sledována snaha o zamezení nadměrného zahušťování sídlištní zástavby vysokými domy a 
o pozitivní narušení výškové uniformity. Změna výškové úrovně zástavby není vhodná. Na 
základě upraveného návrhu je v plochách s výškovou úrovní 3 možné, při plnění podmínek 
kladených ÚPmB, umisťovat lokální dominanty do 25 metrů.  
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pozemky p.č. 2878, 2876 a 2879, k.ú. Bystrc jsou dle platného ÚPmB součástí nestavební 
volné plochy s objekty pro individuální rekreaci, v návrhu jsou součástí 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. 
Návrhem nového ÚPmB je potvrzen stávající stav využití tohoto území. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel žádá o změnu předmětné plochy z plochy stabilizované na území změn a dále žádá 
o změnu výškové úrovně zástavby z indexu 3 na index 5. Do kategorie „území změn“ 
lze dle navrhovaného ÚPmB zahrnout 3 základní typy území: zastavitelné plochy (převážně 
nezastavěné části území určené k zastavění), plochy přestavby (navrhovány v územích, 
jejichž stav již neumožňuje jejich efektivní využívání a je žádoucí v nich přistoupit k zásadním 
funkčním a stavebním změnám, jsou dobově zcela opotřebována a ztratila potenciál rozvoje 
– zejména tzv. brownfields) a plochy změn v krajině (plochy převážně v nezastavěném 
území, ve kterých je předpokládána změna využití nestavebního druhu). Předmětná plocha 
neodpovídá ani jedné z uvedených možností, z čehož zákonitě vyplývá, že je plocha 
v navrhovaném ÚPmB správně zařazena jako plocha stabilizovaná. Výšková úroveň 
zástavby 3 (6-16 m) odpovídá současné zástavbě na předmětné ploše a je také v souladu 
se sousední plochou, která má stejný způsob využití (C) a vytváří s předmětnou plochou 
de facto jeden funkční celek. Výšková úroveň 3 však umožňuje umístění tzv. lokální 
dominanty, a to až do výšky 25 m. Umístění lokální dominanty je přípustné u urbanisticky 
významných situací, které jsou podrobně popsány v kapitole 6.4.2 textové části výroku 
navrhovaného ÚPmB. Umístění dominant v jednotlivých záměrech je možné, nikoli však 
nárokové, a je závislé na konkrétním posouzení návrhu zejména s ohledem na okolní 
zástavbu a celkové kompoziční řešení lokality. 
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