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MMB/0356997/2021 MMB/0356997/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0356997/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0356997/2021 MMB/0356997/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
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MMB/0357000/2021 MMB/0357000/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357000/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357000/2021 MMB/0357000/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
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MMB/0357006/2021 MMB/0357006/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357006/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357006/2021 MMB/0357006/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
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MMB/0357012/2021 MMB/0357012/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357012/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357012/2021 MMB/0357012/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
 





1 1

2 2









MMB/0357050/2021 MMB/0357050/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357050/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357050/2021 MMB/0357050/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
 





1 1

2 2









MMB/0357078/2021 MMB/0357078/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357078/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357078/2021 MMB/0357078/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
 





1 1

2 2









MMB/0357081/2021 MMB/0357081/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357081/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357081/2021 MMB/0357081/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
 





1 1

2 2









MMB/0357086/2021 MMB/0357086/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357086/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357086/2021 MMB/0357086/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
 





1 1

2 2









MMB/0357087/2021 MMB/0357087/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357087/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357087/2021 MMB/0357087/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
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Námitky Námitky 

 

MMB/0357094/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357094/2021 MMB/0357094/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
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MMB/0357097/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357097/2021 MMB/0357097/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
 





1 1

2 2









MMB/0357104/2021 MMB/0357104/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357104/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357104/2021 MMB/0357104/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
 





1 1

2 2









MMB/0357109/2021 MMB/0357109/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357109/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357109/2021 MMB/0357109/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
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MMB/0357112/2021 MMB/0357112/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357112/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357112/2021 MMB/0357112/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
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MMB/0357114/2021 MMB/0357114/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357114/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357114/2021 MMB/0357114/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
 





1 1

2 2









MMB/0357137/2021 MMB/0357137/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357137/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357137/2021 MMB/0357137/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
 





1 1

2 2









MMB/0357142/2021 MMB/0357142/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357142/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357142/2021 MMB/0357142/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
 





1 1

2 2









MMB/0357144/2021 MMB/0357144/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357144/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357144/2021 MMB/0357144/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
 





1 1
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MMB/0357147/2021 MMB/0357147/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357147/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 
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Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 
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Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 
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opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 
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opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
 





1 1

2 2









MMB/0357163/2021 MMB/0357163/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357163/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357163/2021 MMB/0357163/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
 





1 1

2 2









MMB/0357170/2021 MMB/0357170/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357170/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357170/2021 MMB/0357170/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
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MMB/0357176/2021 MMB/0357176/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357176/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 



MMB/0357176/2021 MMB/0357176/2021 
Námitky Námitky 

 

opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
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MMB/0357182/2021 MMB/0357182/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357182/2021 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s nutností propojení lokality s ulicemi Bašného – 
Myslivečkova – Žebětínská – Libušina třída a změnou řešení oproti předchozímu stupni 
projednání. Dále je požadováno řešení upravit tak, aby nebylo možné vzájemné propojení 
lokality Ke-2 s okolní strukturou. V rámci podání je vysloven nesouhlas se zrušením 
vymezení komunikací lokalitou Ke-2. 
Úprava řešení mezi projednáními nového územního plánu byla provedena na základě změny 
současného územního plánu pod označením B3/11-I/Z, která byla vydána opatřením obecné 
povahy OOP č.6/2020 a nabyla účinnosti 23. 9. 2020. 
Pro lokalitu Ke-2 je stanovena povinnost zpracování územní studie (ÚS-34), která bude 
podkladem pro rozhodování v území. Do doby zpracování této studie není možné v území 
umístit jakýkoliv záměr. 
Požadavek na zamezení propojení území je v rozporu s cíli a úkoly územního plánování, a 
tedy jej nelze zohlednit. 
Dle obecných podmínek využití území (kap. 6.2, str. 58) je možné stavby a zařízení dopravní 
infrastruktury umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití. Tedy není nutno 
je přesně vymezovat a mohou být zpřesněny v rámci řešení územní studie. 
Rámec řešení územní studie ÚS-34 je uveden v kap. 12. a bude podkladem pro zpracování 
zadání územní studie.  
Návrh nového ÚPmB stanovuje podmínky pro pořízení ÚS, není to vlastní zadání územní 
studie. Ani zadání však nemůže předjímat výsledek řešení, resp. není důvodné zamítat 
dopředu řešení, které má být předmětem prověření a návrhem zpracovatele ÚS.  
Možnosti řešení musí vzejít z výsledku prověření ÚS, právě tak jako vyhodnocení a případně 
stanovení podmínek možného napojení lokality z ul. Bašného. 
Na základě současných informací nelze takové řešení potvrdit. Takový přístup by byl 
nerovný k ostatním prověřovaným dopravním napojením, které mají rovněž návaznost na 
stávající zástavbu.   
Požadavkem se bude možné zabývat a podrobněji popsat v rámci zpracování zadání ÚS, ve 
kterém mohou být zpřesněny požadavky na řešení dopravy např. následovně: 
„– řešit hlavní připojení lokality především na systémové komunikace v území (ulice Libušina 
třída a Žebětínská); 
 - navrhnout prostupnost územím na navazující uliční síť se zohledněním využití stávajícího 
stabilizovaného území“. 
Z výše uvedených důvodů nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Do dosavadního platného ÚPmB byla promítnuta změna č.B3/11-I/Z, vydaná OOP č. 6/2020 
účinná od 09/2020, na základě která se vymezila do platného ÚPmB povinnost pořídit ÚS1 
Kohoutovice, Žebětínská - Bašného, jako podmínka pro rozhodování v území. 
Práce na pořízení ÚS byly zahájeny a je žádoucí výslednou ÚS1 pro rozvoj lokality 
stavebního dvora mít využitelnou pro rozhodování i po vydání nového ÚP. Pořizovaná ÚS1 
musí být zpracována v souladu s dnes platným ÚPmB, tj. s vymezenými více funkčními 
plochami. Dnes jsou v oblasti stavebního dvora vymezeny ploch bydlení, smíšené, veřejné 
vybavenosti a zeleně spolu s plochami komunikací a veřejných prostranství. Proto využití 
funkční využití v novém ÚP bylo na základě pokynu pořizovatele upraveno a do 1. 
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opakovaného veřejného projednání v 06/2021 předloženo s vymezenou plochou smíšenou 
obytnou C/v3, která je určena jak pro bydlení, tak pro občanskou vybavenost.  
Rozsah rozvojové lokality Ke-2, návrhové stavební plochy C/v3 i informace uváděné v kartě 
lokality v Příloze 1.1 textové části Odůvodnění k její charakteristice, rozvoji a ochraně 
hodnot, včetně uváděných bilančních údajů o počtu obyvatel pracovníků vyplývají z 
odborného názoru autorizovaného zpracovatele, který je garantem správnosti a navrženého 
řešení a jeho odpovídajícího odůvodnění.  
V rámci podání je požadováno podmínění připojení rozvojové lokality Ke-2 bez průjezdu ul. 
Tallichovy/Bašného. Problematiku dopravní obslužnosti má dle nového ÚP komplexně řešit 
závazně vymezená ÚS-34, není účelné předjímat vymezení plochy veřejných prostranství v 
lokalitě v hlavním výkrese. Dále viz u bodu 1. 
Námitce se z výše uvedených důvodů nevyhovuje. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje u předmětné plochy snížit výškovou úroveň zástavby z úrovně 3 
na úroveň 2 tak, aby navazovala na převládající okolní zástavbu (současnou i plánovanou) 
s ohledem na nedostačující dopravní infrastrukturu. Předmětná plocha je součástí rozvojové 
lokality a je vymezena jako plocha smíšená obytná (C). Navržená výšková úroveň 
předmětné lokality vychází z I. varianty konceptu ÚP, kde byla takto stanovena. Záměrem 
předmětné plochy je vytvořit prostor nové občanské i komerční vybavenosti, kde dojde 
k mísení bydlení, obchodu a služeb i pracovních příležitostí. Pro tento záměr zpracovatel 
vyhodnotil jako nejvhodnější výškovou úroveň zástavby 3 (6-16 m). Podatelem navrhovaná 
výšková úroveň zástavby 2 (3-10 m) není pro výše uvedený záměr dostačující a při výstavbě 
v rozvojové lokalitě by byla značně limitující. Negativní vlivy na současnou zástavbu by měli 
být dostatečně eliminovány pásem zeleně, který je min. 40 m široký. Vliv na plánovanou 
nižší zástavbu nejde v tuto chvíli hodnotit. V rozvojové lokalitě je zadané zpracování územní 
studie, která prověří návaznost na stávající zástavbu, rozvržení budoucí zástavby a také 
vyhodnotí dopravní napojení celé lokality. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Předmětná plocha smíšená obytná C byla v upraveném návrhu vymezena na základě 
uplatněných námitek a připomínek v návrhu pro první veřejné podání, přičemž na jejím místě 
byla původně vymezena plocha komerční vybavenosti W. Ke změně výškové úrovně 
nedošlo, aby i přes uvedenou změnu byly minimalizovány dopady do legitimních očekávání 
vlastníků, kdy vedle bydlení (požadovaného podateli) je daná plocha vhodná i pro komerční 
využití, a je vhodné tak umožnit tyto aktivity v původně předpokládané intenzitě.  
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Předmětná plocha smíšená obytná C byla v upraveném návrhu vymezena na základě 
uplatněných námitek a připomínek v návrhu pro první veřejné podání, přičemž na jejím místě 
byla původně vymezena plocha komerční vybavenosti W. Ke změně výškové úrovně 
nedošlo, aby i přes uvedenou změnu byly minimalizovány dopady do legitimních očekávání 
vlastníků, kdy vedle bydlení (požadovaného podateli) je daná plocha vhodná i pro komerční 
využití, a je vhodné tak umožnit tyto aktivity v původně předpokládané intenzitě.  
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje u předmětné plochy snížit výškovou úroveň zástavby z úrovně 3 
na úroveň 2 tak, aby navazovala na převládající okolní zástavbu (současnou i plánovanou) 
s ohledem na nedostačující dopravní infrastrukturu. Předmětná plocha je součástí rozvojové 
lokality a je vymezena jako plocha smíšená obytná (C). Navržená výšková úroveň 
předmětné lokality vychází z I. varianty konceptu ÚP, kde byla takto stanovena. Záměrem 
předmětné plochy je vytvořit prostor nové občanské i komerční vybavenosti, kde dojde 
k mísení bydlení, obchodu a služeb i pracovních příležitostí. Pro tento záměr zpracovatel 
vyhodnotil jako nejvhodnější výškovou úroveň zástavby 3 (6-16 m). Podatelem navrhovaná 
výšková úroveň zástavby 2 (3-10 m) není pro výše uvedený záměr dostačující a při výstavbě 
v rozvojové lokalitě by byla značně limitující. Negativní vlivy na současnou zástavbu by měli 
být dostatečně eliminovány pásem zeleně, který je min. 40 m široký. Vliv na plánovanou 
nižší zástavbu nejde v tuto chvíli hodnotit. V rozvojové lokalitě je zadané zpracování územní 
studie, která prověří návaznost na stávající zástavbu, rozvržení budoucí zástavby a také 
vyhodnotí dopravní napojení celé lokality. 
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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. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje jiným způsobem. 
Odůvodnění: 
V námitce je požadováno, aby v textové části Výroku byla snížena výška lokálních dominant 
v hladině 3 a 4. Podatel, jako autor Konceptu a konzultant zpracovatele Návrhu ÚPmB, je s 
problematikou a účelem lokálních dominant velmi dobře seznámen.  
Prvek lokální dominanty byl začleněn do textové části Výroku kap. 6.4.2 po projednání 
Návrhu ÚPmB (06/2020) z podnětu samosprávy města. Důvodem je zejména požadavek 
zachování kontinuity přípravy záměrů, které jsou rozpracovány v souladu s platným ÚPmB 
(kde v současnosti není použita výšková regulace zástavby) a vydání nového ÚPmB s 
výškovými úrovněmi (bez možnosti jejich překročení) by připravované záměry znemožnilo. 
Umožněním dominant se z pohledu zpracovatele cílí ve vhodných urbanistických situacích 
na zástavbu s "orientačními body“ v městské krajině, která podpoří identitu místa v 
prostorové struktuře města.  
Je třeba zdůraznit, že umístění lokálních dominant není dle textu Návrhu ÚPmB nárokové a 
nelze u dominanty automaticky aplikovat horní mez výškové regulace. V textu Výroku jsou 
nastaveny zásady pro umístění převyšující zástavby se zvláštní specifikací regulace ve 
stabilizovaných plochách, kde „je vyloučeno výškové řešení zjevně urbanisticky nevhodné a 
odporující charakteru stávající založené zástavby“. 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“. V kap. 5.3.3 textu Odůvodnění je problematika posuzování záměrů 
výškových staveb vysvětlena podrobně, také s ohledem na ochranu historické prostorové 
veduty města. Na základě vyhodnocení námitek a připomínek bude v Odůvodnění doplněno 
ustanovení, že maximální výšku lokální dominanty již není možné zvýšit o ustoupené podlaží 
nebo sklonitou střechu. 
Věcné připomínky k lokální dominantě uplatnil také dotčený orgán – MK ČR, z výsledků 
dohodovacího jednání k problematice lokálních dominant u výškových úrovní 3, 4 a 5 
vyplynulo, že zpracovatel doplní textovou části Odůvodnění tak, aby z obsahu vyplývalo, 
jakým způsobem je nutno přistupovat k posuzování záměrů lokálních dominant zejména na 
území v zájmu památkové péče, tj. na území OP MPR, ve výsečích pohledů na vedutu 
města pro zachování kvality pohledů na MPR, i na územích připravovaných MPZ. 
Zpracovatel vysvětlil potřebu tohoto prvku regulace a navrhl doplnění textu Odůvodnění kap. 
5.3.3 v podkapitole Posuzování záměrů zejména výškových staveb, který MK ČR 
odsouhlasilo. Bude zde uplatněno zejména ustanovení, že „podstatnou roli při vyhodnocení 
možnosti umístit v záměru lokální dominantu hraje zejména šířka přiléhajícího uličního 
prostoru a dalších veřejných prostranství, charakter okolní (a zejména navazující) zástavby, 
přiměřenost záměru z hlediska výšky, tvaru, celkového objemu stavby apod. U záměrů 
v pohledových výsečích z míst pohledů na vedutu města je třeba posoudit, jak konkrétní 
urbanistickou situaci a soulad záměru s charakterem území, tak jejich působení na vedutu 
města.“ Na základě výše uvedeného nebude formulován další pokyn k úpravě návrhu. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci námitky jsou formulována odborně odůvodněná doporučení k urbanistickému řešení 
na území Medlánek a Bosonoh. V oblasti Ivanovice-Medlánky je navrhováno využít pro 
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nízkopodlažní rezidenční zástavbu také plochu mezi Ivanovicemi a Medlánkami, dále jako 
nevhodná se jeví dopravní rezerva O-5 na úpatí hřebene Baby, kde bude mít dopad na 
přírodní prostředí. V rozvojové oblasti Bosonoh je navrhováno přesunout územní rezervy C-3 
a jižní část B-4 do zastavitelných ploch. 
Námitky vycházejí ze rozvojového potenciálu severního segmentu města a území Bosonoh, 
z koncepčního hlediska je doporučení na aktivaci územních rezerv vymezených v těsné 
návaznosti na zastavěné území odůvodněné a pochopitelné. 
Návrh pro opakované veřejné projednání byl na území Medlánek upraven v souvislosti 
s nesouhlasem vedení trasy záměru R/1 především na medláneckém katastru z důvodu 
problematického propojení na ulici V Újezdech. Proto byla prověřena trasa vedoucí ve 
vzdálenější poloze od stávající zástavby a tím došlo k redukci rozvojových ploch a také 
zrušení územní rezervy B-7. V severním segmentu města mohla být aktivována jen rezerva 
B-8, která je v upraveném Návrhu (06/2021) určena pro nízkopodlažní rezidenční zástavbu 
v rámci lokality I-1. Vzhledem k nesouhlasu s původním vedením koridoru územní rezervy O-
5 centrem Medlánek byla následně naznačena možnost změny jejího trasování. 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. 
Tuto úpravu však z časových důvodů nebylo možné prověřit v potřebné podrobnosti a s 
vyhodnocením vlivů na území. Po zpracování podrobnějších prověřovacích podkladů budou 
vyhodnoceny dopady do území a až následně na základě podrobného posouzení bude 
rozhodnuto o této územní rezervě. V tuto chvíli je předčasné předjímat výsledky prověření, 
protože z územního hlediska se nejedná o návrhy konkrétních záměrů komunikací, ale o 
prvky, které budou ve větší podrobnosti teprve prověřeny. 
Územní rezerva C-3 na území Bosonoh byla v Návrhu vymezena k prověření návrhových 
ploch smíšených obytných a rezerva B-4 pro rozšíření návrhových ploch bydlení, přičemž 
územní rezervy je možné aktivovat pouze v případě, že bude na úrovni ZÚR JMK 
rozhodnuto o trasování D43 na území města Brna. Na úrovni ZÚR JMK již sice bylo o 
trasování D43 na území města Brna rozhodnuto, nicméně na základě rozhodnutí Rady 
města Brna (projednaného na schůzi RMB č. R8/127 ), uplatnil určený zastupitel, radní pro 
územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele ve smyslu § 53 odst. (1) zákona 
č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, 
podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením RMB. RMB 
doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru, v případě 
územních rezerv B-4, C-3, a také předmětné B-5 následujícím způsobem: „Vzhledem k 
tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru komunikace R-43 na 
území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní rezervy, tj. územní rezervy 
převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané varianty Konceptu ÚPmB. 
Aktivaci územních rezerv do zastavitelných ploch však nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před 
opakovaným veřejným projednáním doporučit, ale řešit až po první aktualizaci nového ÚPmB 
v rámci Zprávy o uplatňování ÚPmB, případně samostatnou změnou nového ÚPmB, a to 
z obavy před uplatněním dalších námitek a připomínek, které by mohly vést k dalšímu 
opakovanému veřejnému projednání a tím ke zdržení celého procesu pořízení nového 
ÚPmB“. V upraveném Návrhu ÚPmB tak byly územní rezervy B-4 a C-3 ponechány, ovšem 
již bez podmínky prověření trasy komunikace D43 (R43). Územní rezerva B-5 v k.ú. 
Bosonohy je na doporučení RMB vyjmuta z upraveného Návrhu ÚPmB v souladu 
s podnětem určeného zastupitele. Na základě výše uvedeného nelze doporučení z námitky 
zohlednit. 
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Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven přínos záměru Ma/1, ale z hlediska jeho ekonomické náročnosti 
doporučeno přesunutí rozvojové lokality Ob-5 do územních rezerv, podmíněných výstavbou 
obchvatu; nesouhlas s vypuštěním plochy komunikačního propojení Lesná – Sadová a 
nesouhlas s plochou dopravní infrastruktury D na křížení VMO a ulice Hněvkovského. 
Návrh pro opakované veřejné projednání byl upraven a z hlediska řešení možného rozvoje 
Obřan a Maloměřic byly rozvojové lokality Ob-1 a Ob-4 přeřazeny do územních rezerv. 
V lokalitě Ob-5 je předpokládán rozvoj rodinného bydlení B/r1 s nízkou intenzitou využití 
území. Současně je území součástí územní studie ÚS-11, jejíž zpracování je podmínkou pro 
rozhodování v území, základní požadavky jsou stanoveny v kap. 12 Výrokové části. 
 
Propojení Lesná – Sadová bylo na základě výsledku projednání v území ponecháno jako 
územní rezerva O-7, její účel a význam bude prověřen a následně rozhodnuto o případné 
aktivaci v rámci změny územního plánu. 
 
VMO v jižní části města není v současné době kompletně dořešen a Návrh územního plánu 
pro opakované veřejné projedná byl upraven na základě požadavku dotčeného orgánu a je 
vymezen koridor dopravní infrastruktury D jako obalová křivka předpokládaných možných 
řešení. 
Není vyloučeno, že na základě konkrétního řešení podrobnějších projektových dokumentací 
bude možné rozsah ploch v budoucnu upravit. 
 
Vzhledem k výše uvedenému nelze požadavky v současné době zohlednit. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Odůvodnění, byť je nedílnou součástí nového ÚP, není částí závaznou; proto namítaný 
obsah uvedený v kartě lokality Li-11 v textové části Odůvodnění k propojením obslužnou 
komunikací a pěším průchodem je žádoucím cílových řešením, ke kterému by se při 
stavebním rozvoji v lokalitě Li-11 mělo dospět.  Na pozemcích není vymezena žádná veřejně 
prospěšná stavba dopravní povahy (komunikace, veřejné prostranství) s vazbou na omezení 
vlastnického práva k pozemkům, proto dosažení popsaného cílového řešení bude závislé na 
řešení vlastnických zájmů a vztahů v území. Řešení popsané v kartě lokality Odůvodnění 
není vymahatelné, tím je námitce částečně vyhověno.   
Závazný je pouze text v kartě lokality Li-11 ve výrokové části ÚP, kde jsou podmínky 
stanoveny pro přestavbu území. Po dobu dosavadního využití území pro provozovnu 
zahradnictví není ani členění lokality dopravním propojením reálné. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s přeřazením předmětné lokality z plochy všeobecného bydlení (BO) 
na smíšenou plochu obchodu a služeb (SO). Kategorii SO považuje podatel za kategorii 
omezující (omezuje bydlení), která znehodnocuje nemovitosti. V platném ÚPmB je plocha 
vymezena jako plocha čistého bydlení (BO). V návrhu ÚPmB však není plocha vymezena 
jako smíšená plocha obchodu a služeb (SO), což je kategorie, kterou nový ÚP ani nezná, 
ale jako plocha smíšená obytná (C). Na předmětné ploše se kromě objektů, které slouží čistě 
k bydlení, nachází také spousta objektů s jiným využitím (obchody, provozovny služeb atp.). 
Především se zde ale nachází auto-pneu servis, který zabírá značnou část vnitrobloku 
předmětné plochy. Zvláště pro přítomnost auto-pneu servisu byla předmětná plocha 
klasifikována jako plocha smíšená obytná (C), která je v tomto případě vhodnější (v plochách 
B je toto využití pouze podmínečně přípustné, zatímco v plochách C může být i hlavním 
způsobem využití). Plochy smíšené obytné (C) však nevylučují bydlení jako hlavní způsob 
využití a nestanovují žádné omezují podmínky pro způsob využití předmětné plochy (narozdíl 
od ploch SO, které v platném ÚP stanovují limit pro stavby bydlení na max. 50 % výměry). 
Plochy smíšené obytné (C) proti plochám bydlení (B) pouze umožňují i další způsoby využití 
(např. občanská vybavenost, sport, služby či nerušící výroba). 
Podatel dále nesouhlasí s nastavenou výškovou úrovní zástavby 3, která se mu pro 
předmětnou lokalitu nezdá jako vhodná. Výšková úroveň zástavby v návrhu ÚP se stanovuje 
na základě převládajících výšek staveb v dané ulici. V případě předmětné plochy je to právě 
výšková úroveň 3 (6-16 m), která nejvíce odpovídá skutečné výšce zástavby. Stejná výšková 
úroveň je nastavena také u většiny zastavěných ploch v blízkosti plochy předmětné. 
Nastavená výšková úroveň předmětné plochy je tudíž ve shodě s jejím okolím a není žádný 
důvod výškovou úroveň zástavby upravovat. 
Dále podatel nesouhlasí se zavedením osobní automobilové dopravy ze sídliště Nová 
Zbrojovka přes ul. Dačického. Plán dopravního napojení této lokality vychází z územní studie 
„Zbrojovka – širší vztahy“. Hlavní dopravní napojení rozvojové lokality Ze-2 Nová Zbrojovka 
je naplánováno přes tzv. Novou Dukelskou třídu, čímž dojde k napojení lokality na Velký 
městský okruh. Z druhé strany bude lokalita napojena na ul. Zábrdovickou. Napojení 
na ul. Dačického je plánováno z důvodu propojení Nové Dukelské s křižovatkou Vranovská – 
Cejl – Zábrdovická. Nábřeží řeky Svitavy je dle návrhu ÚP „významnou hodnotou“, kterou 
je potřeba chránit. Nábřeží má potenciál pro vznik významného veřejné prostranství 
(zpřístupnění řeky lidem) a z toho důvodu by nebylo vhodné svádět sem automobilovou 
dopravu. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
K redukci rozvoje na k. ú. Obřany a k převedení původních rozvojových lokalit Ob-1 a Ob-4 
do územních rezerv B-12 a B-13 došlo na základě vyhodnocení výsledků projednání 
(námitek a připomínek) po prvním veřejném projednání 06/2020. Dílčí podnět na úpravu 
návrhu uplatnil u pořizovatele na základě doporučení RMB určený zastupitel, RNDr. Filip 
Chvátal, Ph.D., radní pro územní plánování, který tímto hájil veřejné zájmy na zmenšení 
původně navrhovaného rozsahu rozvoje MČ. 
Námitce nebude vyhověno, rozvoj pro funkci bydlení nebude v daném území vymezen.   
 









MMB/0357319/2021 MMB/0357319/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0357319/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení výškových úrovní 3 a typu zástavby "v" v rozvojové lokalitě Ma-4 vychází z 
Konceptu připravovaného ÚPmB, který byl upravován na základě Pokynů pro vypracování 
návrhu ÚPmB. Pokyny pro zpracování Návrhu ÚPmB schválilo Zastupitelstvo města Brna 
usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. Z toho důvodu nelze 
vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje na předmětné ploše zachovat současnou plochu zeleně v aktuálním 
rozsahu. V návrhu ÚPmB je předmětná plocha kromě plochy městské zeleně (Z) vymezena 
částečně jako plocha obytná smíšená (C) a jako plocha komerční vybavenosti (W). 
Předmětná plocha je v současnosti nezastavěná a je využívána jako plocha městské zeleně 
s charakterem zbytkové zeleně (neplní pobytovou funkci). V aktuálně platném územním 
plánu je však pouze část předmětné plochy vymezena jako plocha městské zeleně (ZO). 
Zbytek předmětné plochy je vymezen jako smíšená plocha obchodu a služeb (SO), 
respektive jako smíšená plocha centrálního charakteru (SJ). V návrhu ÚP je plocha městské 
zeleně zmenšena zhruba o polovinu, ale jinak nedochází ke změně záměru ve způsobu 
využívání předmětné plochy. Změnit celou předmětnou plochu na plochu městské není 
možné, protože parcely, na kterých se nachází předmětná plocha, jsou vlastnictvím 
soukromých vlastníků a v případě, že by došlo ke změně plochy stavební (viz platný ÚPmB) 
na plochu nestavební, tak hrozí náhrada škody za změnu využití území dle § 102 odst. 2 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
Zpracovatel ostatně ani nepovažuje za nutné vymezovat v dané lokalitě další plochy městské 
zeleně, jelikož se zde nachází pás aleje na bývalém hřbitově, který vytváří výborné možnosti 
na odpočinek v zeleni a dále se zde nachází rozsáhlé přírodní prostory okolo řeky Svitavy. 
Funkci ochranného pásu (protihluková bariéra, …), kterou v tuto chvíli plochy městské 
zeleně plní, bude stejně dobře v budoucnu plnit nová zástavba, která bude tvořit také funkci 
estetickou (vizuální zakrytí přilehlé průmyslové výroby).   
Předmětná plocha je vymezena s ohledem na potřeby území. Lokalita je dobře dostupná 
jak IAD, tak MHD. Vzhledem k uvedeným skutečnostem je vhodné doplnit zástavbu i přes 
skutečnost navýšení dopravní zátěže. Pro úplnost lze uvést, že dopravní zatížení lokality 
je v návrhu ÚPmB řešeno vymezením ploch dopravy pro obchvat Maloměřic a Obřan.    
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury atd. Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo 
požadovaného způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a 
charakter území zejména z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a 
požadavků na uspořádání a využívání daného území. Pouze druh pozemku či způsob využití 
pozemku vyplývající z KN nejsou pro vymezení ploch s rozdílným způsobem využití v 
územním plánu primárním a jediným kritériem. 
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě výše uvedeného a své odbornosti prověřil, 
vyhodnotil a navrhl nejvhodnější možné řešení funkčního využití jednotlivých pozemků resp. 
území. Při tvorbě vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu 
ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání 
konaném dne 19. 6. 2018. (Upraveným) Návrhem ÚPmB jsou tak naplněny požadavky na 
zpracování nové územně plánovací dokumentace a předmětná lokalita v k.ú. Bystrc určena 
jako plocha zahrádek, která nejlépe reflektuje využití území a je v souladu s charakterem 
okolního území a není účelné a důvodné ji měnit.  
Aktuálním podkladem - územní studií "Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města 
Brna" (atelier ERA, 2018) byla předmětná lokalita prověřena a navržena jako plocha 
rekreace s chatami zejména dle stávajícího využití; jedná se totiž většinově o menší 
pozemky s drobnými objekty zahradních chat využívané k samozásobitelské činnosti - 
zahrádkaření. Lokalita nebyla prověřována pro účel bydlení, protože předmětná studie se ve 
své "návrhové" části věnovala pouze lokalitám, které byly Konceptem ÚPmB určeny jako 
plocha zahrádek (předmětné území bylo ve všech třech variantách Konceptu ÚPmB určeno 
jako plocha zahrádek).  
Předmětné území je také součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v 
krajině, kterým je zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot jakožto 
nezastavitelného zázemí města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních předpisů. 
Toto přírodní zázemí je chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil 
existenci stávajících hodnot.  
Celá lokalita dále bezprostředně navazuje na ochranný překryvný režim územního systému 
ekologické stability (ÚSES) - lokální biocentrum LBC ZE01, které je v předmětné lokalitě 
vymezeno 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 
Bystrce (a dalších) z hlediska ekologicko-stabilizační funkce. V daném území se také 
vyskytuje maloplošně zvláště chráněné území - přírodní památka "Pekárna" a její ochranné 
pásmo zasahuje do předmětné plochy zahrádek. 
Nicméně na základě obecných podmínek využití území Návrhu ÚPmB lze lokalitu resp. 
pozemek i nadále využívat stávajícím způsobem: "…Jestliže způsob využití dosavadních 
staveb a zařízení (popř. způsob využití území), legálně umístěných nebo povolených ke dni 
účinnosti tohoto územního plánu, neodpovídají hlavnímu, přípustnému nebo podmíněně 
přípustnému využití základní plochy, nebo prostorové parametry neodpovídají stanoveným 
prostorovým regulativům jsou tyto stavby a zařízení (popř. způsob využití území) 
přípustné…", a také  "…Záměry na změny těchto staveb a zařízení (včetně případných úprav 
dosavadního způsobu využití) a doplňkové stavby ke stavbě hlavní jsou podmíněně 
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přípustné za podmínek stanovených v příslušné kapitole…"(viz "závazná textová část", kap. 
6.2 Obecné podmínky využití území). 
Na základě uvedeného je v Návrhu ÚPmB předmětné území důvodně určeno jako plocha 
zahrádek s vymezenými "překryvnými a ochrannými režimy" (přírodní zázemí v krajině, 
navazující ÚSES atp.), která tvoří postupný přechod mezi intenzivně zastavěným územím a 
hodnotným nezastavěným zázemím města, čímž je také částečně naplněn požadavek ze 
zadání ÚP z hlediska ochrany přírody a krajiny, dle kterého není žádoucí zintenzivňovat 
využití území a vymezovat zastavitelné plochy v rámci objektů ochrany přírody a krajiny, ale 
ani v navazujícím území, pokud to stav lokality umožňuje.  
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s navrhovaným vymezením plochy veřejného prostranství na západním 
konci ul. Markůvky a s navazujícími návrhovými plochami bydlení, jež jsou součástí 
rozvojové lokality Bc-5.  
Územní plán vymezuje nová veřejná prostranství v místech žádoucích prostupů územím. 
Veřejná prostranství vytvářejí dostupnou a prostupnou síť ulic, náměstí, parků a dalších 
veřejně přístupných ploch, jejich součástí je veřejně přístupná zeleň, zejména vzrostlé 
stromy, a další vegetační prvky. Ucelená soustava veřejných prostranství je nedílnou 
součástí urbanistických struktur ve městě; zajišťuje prostupnost města. Z vyhlášky č. 
501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území vyplývá povinnost vymezit na 
každé 2 ha zastavitelných ploch veřejné prostranství o rozloze min 1000 m2. Návrhové 
plochy veřejných prostranství jsou vymezeny za účelem splnění tohoto požadavku – budou 
sloužit jako rekreační zázemí pro navazující návrhové plochy bydlení. Z územního hlediska 
nelze o plochách veřejných prostranství a zeleně hovořit jako o znehodnocených pozemcích, 
naopak se jedná o pozemky, které přináší do území požadovanou kvalitu obytného prostředí. 
Tyto plochy jsou vymezovány s ohledem na vlastnictví především na pozemcích ve 
vlastnictví statutárního města Brna.  
Dotčené rozvojové plochy bydlení navazují na již založenou obytnou strukturu v ulicích 
Markůvky a Nad Přehradou. Vymezené veřejné prostranství pak zajišťuje dostupnost 
jednotlivých pozemků, dopravní obslužnost a celkovou prostupnost územím – poloha jeho 
vymezení je určena skutečností, že je v majetku SMB. 
Na základě výše uvedeného není možné námitce vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Tento pozemek je navržen na plochu městské zeleně z původní plochy zemědělského 
půdního fondu, která slouží pro zemědělské hospodaření a činnosti s ním související. 
Z územního hlediska má tedy dojít k vývoji tohoto území a změně na jinou, přesto však stále 
nestavební funkci, což je vzhledem k lokalitě, která sousedí s maloplošně zvláště chráněným 
územím, navrženým biokoridorem a pásmem hygienické ochrany logické a je ve veřejném 
zájmu. Pro tuto plochu zeleně a váš pozemek však není ve Výkrese veřejně prospěšných 
staveb, asanací a opatření (M 1:10 000) vymezena veřejně prospěšná stavba ani opatření. 
Z toho lze odvodit, že městská zeleň zde může být realizována v dlouhodobém časovém 
horizontu a předpokládá se majetkové vypořádání. Do té doby lze na základě obecných 
podmínek využití území (kapitola 6.2 závazné textové části) pozemek užívat současným 
způsobem. Námitce se tedy nevyhovuje. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je vysloven nesouhlas s výstavbou bytových domů v lokalitě Sla-1, je požadováno 
snížení úrovně zástavby na -r/2 pro zástavbu volně stojícími rodinnými domy. 
Smíšené plochy C/v3 jsou v lokalitě Sla-1navrženy v souladu s již realizovanou zástavbou 
BD při Slatinském náměstí, struktura návrhových ploch smíšených má vytvořit pás 
multifunkční zástavby, která odděluje stávající rezidenční rodinnou zástavbu od dálnice D1. 
Záměrně je   v návrhových plochách stanovena vyšší úroveň zástavby, která má za cíl 
odclonit negativní vlivy dopravy na plochy čistého bydlení nacházející se za nimi, aby se 
omezila potřeba výstavby samostatných protihlukových stěn a jiných opatření. Stanovování 
vyšší úrovně objektů realizovaných podél městských tříd a rušnějších pozemních 
komunikacích je obecným principem Návrhu, aplikovaným na celém území města. 
Pro rozhodování o změnách v území je v kap. 12 textu Výroku na území Sla-1 předepsána 
územní studie ÚS-24 Slatinské náměstí, která prověří podrobnější prostorové i funkční 
řešení v lokalitě, způsob a intenzitu zástavby v návaznosti na stávající rezidenční plochy, 
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. 
Pro odvedení průjezdné dopravy ve směru Šlapanická Řípská je navržena komunikace Sla/1 
obchvat Slatiny, obava z nadměrné dopravní zátěže ve stávající rezidenční zástavbě proto 
není opodstatněná. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze požadavku vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je vysloven nesouhlas s výstavbou bytových domů v lokalitě Sla-1, je požadováno 
snížení úrovně zástavby na -r/2 pro zástavbu volně stojícími rodinnými domy. 
Smíšené plochy C/v3 jsou v lokalitě Sla-1navrženy v souladu s již realizovanou zástavbou 
BD při Slatinském náměstí, struktura návrhových ploch smíšených má vytvořit pás 
multifunkční zástavby, která odděluje stávající rezidenční rodinnou zástavbu od dálnice D1. 
Záměrně je   v návrhových plochách stanovena vyšší úroveň zástavby, která má za cíl 
odclonit negativní vlivy dopravy na plochy čistého bydlení nacházející se za nimi, aby se 
omezila potřeba výstavby samostatných protihlukových stěn a jiných opatření. Stanovování 
vyšší úrovně objektů realizovaných podél městských tříd a rušnějších pozemních 
komunikacích je obecným principem Návrhu, aplikovaným na celém území města. 
Pro rozhodování o změnách v území je v kap. 12 textu Výroku na území Sla-1 předepsána 
územní studie ÚS-24 Slatinské náměstí, která prověří podrobnější prostorové i funkční 
řešení v lokalitě, způsob a intenzitu zástavby v návaznosti na stávající rezidenční plochy, 
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. 
Pro odvedení průjezdné dopravy ve směru Šlapanická Řípská je navržena komunikace Sla/1 
obchvat Slatiny, obava z nadměrné dopravní zátěže ve stávající rezidenční zástavbě proto 
není opodstatněná. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze požadavku vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je vysloven nesouhlas s výstavbou bytových domů v lokalitě Sla-1, je požadováno 
snížení úrovně zástavby na -r/2 pro zástavbu volně stojícími rodinnými domy. 
Smíšené plochy C/v3 jsou v lokalitě Sla-1navrženy v souladu s již realizovanou zástavbou 
BD při Slatinském náměstí, struktura návrhových ploch smíšených má vytvořit pás 
multifunkční zástavby, která odděluje stávající rezidenční rodinnou zástavbu od dálnice D1. 
Záměrně je   v návrhových plochách stanovena vyšší úroveň zástavby, která má za cíl 
odclonit negativní vlivy dopravy na plochy čistého bydlení nacházející se za nimi, aby se 
omezila potřeba výstavby samostatných protihlukových stěn a jiných opatření. Stanovování 
vyšší úrovně objektů realizovaných podél městských tříd a rušnějších pozemních 
komunikacích je obecným principem Návrhu, aplikovaným na celém území města. 
Pro rozhodování o změnách v území je v kap. 12 textu Výroku na území Sla-1 předepsána 
územní studie ÚS-24 Slatinské náměstí, která prověří podrobnější prostorové i funkční 
řešení v lokalitě, způsob a intenzitu zástavby v návaznosti na stávající rezidenční plochy, 
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. 
Pro odvedení průjezdné dopravy ve směru Šlapanická Řípská je navržena komunikace Sla/1 
obchvat Slatiny, obava z nadměrné dopravní zátěže ve stávající rezidenční zástavbě proto 
není opodstatněná. S ohledem na výše uvedené skutečnosti nelze požadavku vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka na nedostatečnost popisu řešení územní rezervy B-2. 
Územní rezerva je plocha nebo koridor, které jsou vymezené v územně plánovací 
dokumentaci pro využití, jehož potřebu a plošné nároky je nutné následně prověřit. Její 
dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil 
prověřované budoucí využití (§ 23b SZ). 
Při projednávání návrhu územního plánu, který obsahuje územní rezervu, se tato rezerva 
neposuzuje jako navržený způsob využití plochy (koridoru). K prověření územní rezervy 
dochází až po jejím vymezení (tj. po vydání územního plánu). Konkrétní podoba funkčního a 
prostorového využití dané lokality, tedy stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití tak může být řešena až při případné „aktivaci“ územní rezervy při 
prověření a vymezení návrhových ploch formou následné změny územního plánu. 
Účel, pro který je územní rezerva vymezena, nelze bez změny územního plánu realizovat, 
posuzuje se tedy až při této změně, a to ve všech souvislostech. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pořizovatel se ztotožnil s požadavkem MČ Brno–Řečkovice a Mokrá Hora na vyloučení 
lokality Je-1 Plástky pro rozvoj bydlení. Pro proporcionální rozvoj MČ Brno-Jehnice je 
vymezena lokalita Je-2 s plochami pro bydlení cca 4,5 ha. (Blíže k Je-2 a rozvoji bydlení v 
MČ Brno–Jehnice v Připomínce č. 27.) Vymezení další lokality pro rozvoj funkce bydlení není 
vzhledem k cílům územního plánování (§ 18 odst. 1 SZ) nezbytné. Z toho důvodu nelze 
vyhovět předmětné námitce. 
 



1 1
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezenou plochou zeleně. 
Územní plán v souladu s § 43 odst. (1) „stavebního zákona“ stanoví zejména základní 
koncepci rozvoje území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového 
uspořádání (dále jen "urbanistická koncepce"), uspořádání krajiny a koncepci veřejné 
infrastruktury atd. Plochy s rozdílným způsobem využití se dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, vymezují především dle stávajícího nebo 
požadovaného způsobu využití a vymezují se i s ohledem na specifické podmínky a 
charakter území zejména z důvodu omezení střetů vzájemně neslučitelných činností a 
požadavků na uspořádání a využívání daného území.  
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě výše uvedeného a své odbornosti prověřil, 
vyhodnotil a navrhl nejvhodnější možné řešení funkčního využití v předmětném území v k.ú. 
Komín. Při tvorbě vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování 
Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na 
zasedání konaném dne 19. 6. 2018. V Návrhu ÚPmB je tak v předmětné lokalitě zejména 
z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a v souladu s 
právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně s vymezeným překryvným režimem 
územního systému ekologické stability (ÚSES) ve stejném rozsahu a lokaci jako ve var. II 
Konceptu ÚPmB, která byla vybrána na výše uvedeném zastupitelstvu jako výsledná 
varianta Konceptu ÚPmB pro úpravu Návrhu ÚPmB. 
Povinnost vymezení předmětného biocentra ÚSES - RK 1473/C1 vyplývá z platné 
nadřazené územně-plánovací dokumentace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 
(ZÚR JMK), která je dle § 36 odst. (5) "stavebního zákona" závazná pro pořizování a 
vydávání územního plánu a dle § 54 odst. (6) Stavebního zákona je obec povinna bez 
zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje. 
Z Návrhu ÚPmB je zřejmé, že plochy ÚSES mohou tvořit překryvný režim nad různými 
plochami s rozdílným způsobem využití, nicméně pokud to územní podmínky umožňují 
(např. dosud nestavební pozemky bez intenzivní zástavby), je žádoucí pro překryvný režim 
ÚSES primárně vymezovat právě plochy zeleně, které nejlépe reflektují požadavky pro 
existenci a optimální funkčnost skladebných částí ÚSES, protože jsou určeny pro ochranu, 
rozvoj a zachování přírodních a krajinných hodnot území.  
Pro informaci uvádíme, že v rámci překryvného ochranného režimu ÚSES, jsou na základě 
doplňujících podmínek využití území tohoto režimu (viz kap. 5.10 a dále kap. 6) 
respektovány stávající objekty a přípustné takové využití, které neomezí funkčnost ÚSES. 
Na základě uvedeného není účelné měnit plochu krajinné zeleně "K", která je v lokalitě 
"Komínských luk" vymezena zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně 
plánovací dokumentace a k zajištění veřejného zájmu na úseku ochrany přírody a krajiny 
(pozn.: dle § 4 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je totiž 
ochrana systému ekologické stability povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků 
tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci 
pozemků, obce i stát.. ). 
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Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatelka nesouhlasí s protipovodňovým valem a retenčním prostorem týkajícím se jejích 
pozemků. Podotýká, že každé protipovodňové opatření může být překonáno povodní větší 
než návrhovou. Její pozemky jsou dotčeny návrhem umístění bermy (odtěžení břehu 
vodního toku za účelem zvětšení retenčního prostoru). 
Opatření protipovodňové ochrany (PPO) byla navržena na základě základního koncepčního 
dokumentu Generelu odvodnění města Brna – část Vodní toky (Pöyry Environment, DHI, 
BVK/2009) a podrobnější Studie přírodě blízká protipovodňová opatření a revitalizace 
údolních niv hlavních brněnských toků – pořizovatel Povodí Moravy, s.p., zpracovatel 
Aquatis, 2015). Bylo rozhodnuto, že ochrana bude navrhována na stoletou povodeň. Liniové 
protipovodňové opatření je navrženo za účelem ochrany zastavěných ploch,tzn. ochrany 
obyvatel a jejich majetku, navržený systém působí jako celek. Omezení rozlivu v důsledku 
ochránění zastavěných území a rozvojových ploch musí být kompenzováno rozlivem ve 
vhodných plochách - v retenčním prostoru. Koncepce protipovodňové ochrany byla 
schválena Zastupitelstvem města Brna v roce 2008.  
Zpracovatel Generelu odvodnění města Brna - části Vodní toky postupoval v souladu se 
zadáním, tzn., že navrhoval opatření podle návrhu nového územního plánu města Brna tak, 
aby ochránil stávající zástavbu a rozvojové plochy a umožnil rozliv tam, kde to je možné.  
Návrh je zpracován v souladu s Krajskou koncepcí PPO (2007), vychází z platného 
Uzemního plánu města Brna ÚPmB (podle zadání chrání platné návrhové plochy), z 
konceptu nového územního plánu a řady dalších do té doby zpracovaných podkladů. 
 
Úkolem územního plánu je vytvořit na základě zpracovaných podkladů podmínky pro 
možnost vybudování protipovodňové ochrany. Předpokládá se postupné řešení úseků v 
pořadí dle stanovených priorit.   
Povinnost vymezit PPO je dána mj. plány pro zvládání povodňových rizik (§ 23 odst. 2, § 25 
zák. č. 254/2001 Sb. o vodách), které jsou podkladem pro výkon veřejné správy, zejména 
pro územní plánování a vodoprávní řízení.  
V nadřazené územně plánovací dokumentaci - Zásadách územního rozvoje Jihomoravského 
kraje (ZÚR) - Aktualizace č. 1 - je v rámci koncepce ochrany před povodněmi v souladu s 
Politikou územního rozvoje vymezena schematicky plocha POP 10 pro realizaci 
protipovodňové ochrany na území města Brna. 
Podle § 54 odst. 6 Stavebního zákona – Obec je povinna bez zbytečného odkladu uvést do 
souladu územní plán s územně plánovací dokumentací vydanou krajem a schválenou 
politikou územního rozvoje. 
Z odůvodnění námitky vyplývá, že jí nelze vyhovět. 
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením nového silničního mostu a navazujících 
komunikací v oblasti Komínských luk. 
Návrh pro opakované veřejné projednání byl upraven a komunikační propojení vymezeno 
není.  
V širším území je vymezen koridor územní rezervy O-8, který bude prověřen pro možnost 
propojení. Pod koridorem územní rezervy jsou vymezeny především plochy K, Z, H. Koridor 
veřejných prostranství je vymezen v nezbytně nutné míře pro připojení rozvojové lokality Kn-
1. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s agregací stávajícího stromořadí při ulici Sportovní do 
ploch dopravní infrastruktury D. 
Změna v území není předpokládána, což je potvrzeno stabilizací využití území. Plocha 
zeleně, vymezená v současném územním plánu, byla pouze agregována do sousední 
obklopující plochy, která zahrnuje více funkcí - vedení komunikace v ulici Sportovní, stávající 
obslužné komunikace podél zástavby, parkovací stání, chodníky pro pěší a cyklistickou 
stezku. 
Zpracovatel stanovil minimální velikost plochy RZV na 0,5 ha (5 000 m2) a v definovaných 
případech na 0,2 ha (2 000 m2) z důvodů zvoleného měřítka výkresů a podrobnosti 
Územního plánu.  
V tomto konkrétním případě se jedná sice o cca 3.000 m2, ale vzhledem k tvaru plochy, 
která se přibližuje linii, je v měřítku zpracování územního plánu vymezení a popis funkční 
plochy obtížně zobrazitelné. Z tohoto důvodu byly rozdílné funkce území agregovány do 
jedné plochy. 
Z hlediska přípustnosti uvádíme, že dle obecných podmínek využití území je možné umístění 
zeleně ve všech plochách, tedy i dopravní infrastruktury D. 
Z tohoto důvodu nelze požadavek zohlednit. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel námitky nesouhlasí s vymezením plochy zemědělské a požaduje plochu bydlení. 
Předmětné území Medlánek má být dle dohody o vypořádání stanoviska Ministerstva 
životního prostředí (MŽP ČR) ke Konceptu ÚPmB ze dne 22.6.2017 z hlediska záboru ZPF 
řešeno dle varianty II. Konceptu ÚPmB s požadavkem na převedení rozvojové lokality Me-7 
v rozsahu var. I Konceptu ÚPmB do územní rezervy pro bydlení (v Návrhu ÚPmB (2020) 
územní rezerva B-6) a dle podnětu samosprávy rozvojovou lokalitu Me-8 východně od 
komunikačního propojení řešit v rozsahu dle var. III (v Návrhu ÚPmB (2020) rozvojová 
lokalita Me-4) a západně od komunikačního propojení zařadit do územní rezervy pro bydlení 
v rozsahu dle var. II.  (v Návrhu ÚPmB (2020) část územní rezervy B-7). V bezprostředním 
okolí měla být navazující rozvojová lokalita v MČ Brno-Řečkovice a Mokrá hora R-3 řešena 
obdobným způsobem - východně od komunikačního propojení rozvoj území dle var. III 
Konceptu ÚPmB (v Návrhu ÚPmB (2020) rozvojová lokalita R-3), západně od komunikace 
územní rezerva pro bydlení v rozsahu dle var. II. (v Návrhu ÚPmB (2020) část územní 
rezervy B-7). Rozvojová lokalita R-7 určená pro rozvoj veřejné vybavenosti – hřbitova je 
součástí všech variant Konceptu ÚPmB. Tato dohodnutá řešení jsou součástí Pokynů pro 
vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. 
ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018 (dále jen "Pokyny"). Upraveným Návrhem 
ÚPmB (2021) jsou tak v daném území naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a 
úpravy po veřejném projednání 6/2020 (viz níže) a dotčený orgán MŽP ČR v této fázi 
pořizované dokumentace plně souhlasí s předloženým řešením upraveného Návrhu ÚPmB z 
hlediska záboru ZPF v k.ú. Řečkovice, a proto není důvodné předmětné řešení měnit.  
Na základě rozhodnutí Rady města Brna (RMB), které přijala na schůzi RMB č.R8/127 
zahájené dne 20.1.2021 s pokračováním dne 25.1.2021, uplatnil určený zastupitel, radní pro 
územní plánování RNDr.  Filip Chvátal, PhD.  u pořizovatele připravovaného Územního 
plánu města Brna – Odboru územního plánování a rozvoje MMB, ve smyslu § 53 odst. (1) 
zákona č. 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, podnět, aby vyhodnocení výsledků projednání dokončil v souladu s doporučením 
RMB. RMB doporučila řešení u problematických oblastí rozvoje města stěžejního charakteru 
u předmětné územní rezervy B-7 (příp. B-6) následujícím způsobem:  
„Vzhledem k tomu, že došlo na úrovni ZÚR JMK k rozhodnutí o umístění koridoru 
komunikace R-43 na území města Brna, je možné učinit rozhodnutí a aktivovat územní 
rezervy tj. územní rezervy převést zpět do zastavitelných ploch dle projednané a vybrané 
varianty Konceptu ÚPmB či dílčích úprav. Aktivaci územních rezerv převedením do 
zastavitelných ploch však nelze v úpravě Návrhu ÚPmB před opakovaným veřejným 
projednáním doporučit, ale až po první aktualizaci nového ÚPmB v rámci Zprávy o 
uplatňování ÚPmB, případně samostatnou změnou nového ÚPmB. V Návrhu ÚPmB by tak 
byly územní rezervy ponechány vyjma těch, kde je na základě výsledků projednání 
doporučeno jejich vypuštění (např. právě předmětná B-7)“. 
I přesto, že bylo možné odborně doporučit řešení uvedené výše s ponecháním rezervy na 
prověření území pro rozšíření ploch bydlení, pořizovatel dal pokyn územní rezervu B-6 z 
návrhu ÚPmB vypustit v souladu s podnětem určeného zastupitele. Předmětné území tak je 
v upraveném Návrhu ÚPmB vymezeno za účelem využití pro plochu zemědělskou "A" a 
nejeví se nyní odůvodněné toto vymezení měnit.  
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.  
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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.  
Vymezení předmětné plochy zemědělské v zájmovém území v k.ú. Řečkovice vychází 
zejména ze stávajícího stavu daného území, která nejlépe reflektuje jeho skutečné, ale i 
požadované využití. V předmětné lokalitě totiž není žádoucí další zintenzivňování využití 
území a rozšiřování zástavby na úkor volné krajiny, jenž je součástí vymezených 
překryvných ochranných režimů (přírodní zázemí v krajině apod.), které jsou určeny pro 
ochranu, rozvoj a zachování přírodních a krajinných hodnot území. Zájmová lokalita také 
navazuje na hodnotné přírodní zázemí města v podobě územního systému ekologické 
stability a přírodního parku. 
Pro informaci také upozorňujeme, že pozemky v předmětném území jsou součástí 
zemědělského půdního fondu s nejcennějšími půdami I. a II. třídy ochrany, u kterých se musí 
dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF, prokázat, který veřejný zájem převládá nad 
veřejným zájmem ochrany ZPF, aby mohlo dojít k jejich záboru. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Územní plánování a Územní plán slouží pouze pro vymezení ploch s různým funkčním 
využitím takovým způsobem, aby bylo zajištěno kvalitní fungování a život ve městě. Neřeší 
však jednotlivé záměry, jejich podobu či přesné umístění. Z toho důvodu se nelze vyjádřit k 
námitkám typu nedostatečná komunikace, mnoho asfaltu nebo zahuštěná zástavba. 
K chráněnému pohledu na vedutu města určil zpracovatel výše zmíněné studie následující: 
"V případě dostavby domova pro seniory je potřeba pohled na vedutu města v dané výseči 
chránit a případně zajistit výstavbu vyvýšené vyhlídky". Ohledně místa pohledu – je stanoven 
pouze jeden určitý bod odkud je daný výhled na vedutu města, nejedná se o celé území 
Sadová – jedná se pouze o pojmenování výhledového bodu. Výšková úroveň tři odpovídá, 
dle odborného posouzení Zpracovatele ÚP, charakteru předmětné lokality. Z toho důvodu 
nelze vyhovět předmětné námitce. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Určením charakteru zástavby jako areálový "a" nezaniká zde již existující zeleň, nejedná se o 
srovnání se zemí a postavení jednoho areálu na celé ploše, ale pouze se tímto vyznačením 
popisuje charakter zástavby – většinou se jedná o oplocený soubor objektů, které tvoří 
ucelená areál. 
Umístění jednotlivých objektů je věcí stavebního řízení u stavebního úřadu. Z toho důvodu 
nelze vyhovět předmětné námitce. 
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel dle svého odborného názoru určil výškovou úroveň 3 při ulici Zaječí hora jako 
odpovídající danému charakteru zástavby. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Uvedený pozemek v majetku smB jižně ulice Menšíkova zůstane součástí návrhové plochy 
B/r2 pro rezidenční nízkopodlažní zástavbu, je dostupný z komunikace s vybudovanou 
infrastrukturou a jeho zástavba je žádoucí.  
Požadavek na převedení předmětného území do plochy zeleně není možný, dle 
dosavadního ÚPmB jde o stavební plochu, město jako vlastník poskytlo pozemek pro projekt 
z Participativního rozpočtu (PaRo projekty) pro vybudování parku na omezenou dobu 
dočasného využití. 
V rámci plochy B lze na základě podmínek využití realizovat i v námitce požadované využití  
jako využití související s funkcí hlavní. 
 
K širší problematice budoucího rozvoje v lokalitě Sa-1 doplňujeme: 
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Návrh řešení rozvojové lokality Sa-1 (zejména jižně ulice Zaječí hora) byl v upraveném 
návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání (06/2021) upraven oproti původnímu návrhu 
pro veřejné projednání (06/2020) na základě dokončené "Územní studie lokalita Sadová – 
územní potřeby a rozvojové možnosti" (MOBA studio, 05/2021). 
Cílem ÚS bylo řešení využití zbývajícího rozvojového území v oblasti zejména pro doplnění 
veřejné infrastruktury, která zahrnuje i veřejná prostranství. 
Zpracovatel ÚS vyhodnotil celé území Sadové, jeho deficity a rozvojové potřeby a navrhl 
plochu městské zeleně – pro park. Jedním z požadavků Zadání bylo řešit náhradu za 
zrealizovaný projekt a připravovaný projekt z participativního rozpočtu (PaRo), které jsou 
realizovány s využitím pozemků v majetku města jako dočasné využití financované městem 
s udržitelností na 3 roky.  
V ÚS zpracovatel vyhodnotil místa sloužící jako hřiště pro děti a pobytově upravená 
prostranství ve stávající zástavbě, ve stabilizovaných plochách. Zlepšení stavu a řešení 
kvalitního prostranství pro trávení volného času obyvatel v oblasti Sadová lze řešit v 
rozvojovém, dosud nezastavěném, území, nelze však zajistit ideální docházkovou 
vzdálenost pro všechny obyvatele, zejména pro obyvatele severněji ležících ploch bydlení. 
Pozemek v majetku smB určený v novém ÚP pro městskou zeleň (Z) bude parkově 
upraveným prostranstvím centrálního významu pro obytnou čtvrť Sadová, doplňkovými 
zůstanou stávající zrealizovaná prostranství místního významu ve stávající zástavbě.  
 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení funkčních ploch v upraveném návrhu nového ÚP vychází z Územní studie lokalita 
Sadová: územní potřeby a rozvojové možnosti (MOBA, 2021). Území bylo analyzováno a 
určeny jeho potřeby. Další občanská vybavenost může být umístěna v okolních plochách 
smíšených obytných C. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Územní plánování a Územní plán slouží pouze pro vymezení ploch s různým funkčním 
využitím takovým způsobem, aby bylo zajištěno kvalitní fungování a život ve městě. Neřeší 
však jednotlivé záměry, jejich podobu či přesné umístění. Z toho důvodu se nelze vyjádřit k 
námitkám typu nedostatečná komunikace, mnoho asfaltu nebo zahuštěná zástavba. 
K chráněnému pohledu na vedutu města určil zpracovatel výše zmíněné studie následující: 
"V případě dostavby domova pro seniory je potřeba pohled na vedutu města v dané výseči 
chránit a případně zajistit výstavbu vyvýšené vyhlídky". Ohledně místa pohledu – je stanoven 
pouze jeden určitý bod odkud je daný výhled na vedutu města, nejedná se o celé území 
Sadová – jedná se pouze o pojmenování výhledového bodu. Výšková úroveň tři odpovídá, 
dle odborného posouzení Zpracovatele ÚP, charakteru předmětné lokality. Z toho důvodu 
nelze vyhovět předmětné námitce. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Určením charakteru zástavby jako areálový "a" nezaniká zde již existující zeleň, nejedná se o 
srovnání se zemí a postavení jednoho areálu na celé ploše, ale pouze se tímto vyznačením 
popisuje charakter zástavby – většinou se jedná o oplocený soubor objektů, které tvoří 
ucelená areál. 
Umístění jednotlivých objektů je věcí stavebního řízení u stavebního úřadu. Z toho důvodu 
nelze vyhovět předmětné námitce. 
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel dle svého odborného názoru určil výškovou úroveň 3 při ulici Zaječí hora jako 
odpovídající danému charakteru zástavby. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Uvedený pozemek v majetku smB jižně ulice Menšíkova zůstane součástí návrhové plochy 
B/r2 pro rezidenční nízkopodlažní zástavbu, je dostupný z komunikace s vybudovanou 
infrastrukturou a jeho zástavba je žádoucí.  
Požadavek na převedení předmětného území do plochy zeleně není možný, dle 
dosavadního ÚPmB jde o stavební plochu, město jako vlastník poskytlo pozemek pro projekt 
z Participativního rozpočtu (PaRo projekty) pro vybudování parku na omezenou dobu 
dočasného využití. 
V rámci plochy B lze na základě podmínek využití realizovat i v námitce požadované využití  
jako využití související s funkcí hlavní. 
 
K širší problematice budoucího rozvoje v lokalitě Sa-1 doplňujeme: 
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Návrh řešení rozvojové lokality Sa-1 (zejména jižně ulice Zaječí hora) byl v upraveném 
návrhu ÚP pro opakované veřejné projednání (06/2021) upraven oproti původnímu návrhu 
pro veřejné projednání (06/2020) na základě dokončené "Územní studie lokalita Sadová – 
územní potřeby a rozvojové možnosti" (MOBA studio, 05/2021). 
Cílem ÚS bylo řešení využití zbývajícího rozvojového území v oblasti zejména pro doplnění 
veřejné infrastruktury, která zahrnuje i veřejná prostranství. 
Zpracovatel ÚS vyhodnotil celé území Sadové, jeho deficity a rozvojové potřeby a navrhl 
plochu městské zeleně – pro park. Jedním z požadavků Zadání bylo řešit náhradu za 
zrealizovaný projekt a připravovaný projekt z participativního rozpočtu (PaRo), které jsou 
realizovány s využitím pozemků v majetku města jako dočasné využití financované městem 
s udržitelností na 3 roky.  
V ÚS zpracovatel vyhodnotil místa sloužící jako hřiště pro děti a pobytově upravená 
prostranství ve stávající zástavbě, ve stabilizovaných plochách. Zlepšení stavu a řešení 
kvalitního prostranství pro trávení volného času obyvatel v oblasti Sadová lze řešit v 
rozvojovém, dosud nezastavěném, území, nelze však zajistit ideální docházkovou 
vzdálenost pro všechny obyvatele, zejména pro obyvatele severněji ležících ploch bydlení. 
Pozemek v majetku smB určený v novém ÚP pro městskou zeleň (Z) bude parkově 
upraveným prostranstvím centrálního významu pro obytnou čtvrť Sadová, doplňkovými 
zůstanou stávající zrealizovaná prostranství místního významu ve stávající zástavbě.  
 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vymezení funkčních ploch v upraveném návrhu nového ÚP vychází z Územní studie lokalita 
Sadová: územní potřeby a rozvojové možnosti (MOBA, 2021). Území bylo analyzováno a 
určeny jeho potřeby. Další občanská vybavenost může být umístěna v okolních plochách 
smíšených obytných C. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Z důvodů zajištění vhodně kapacitní veřejné vybavenosti pro rozvojovou lokalitu R-3, v 
souladu s cíli územního plánování (§ 18 odst. 1 SZ), nelze změnit předmětnou funkční 
plochu pro veřejnou vybavenost. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s návrhem výškové úrovně plochy P/a3 při ulici Vídeňské, požadováno 
je zvýšení výškové úrovně pro oblast technologického parku VIENNA POINT (adresně 
Vídeňská 101/119 a 188/119d) na úroveň 5 (12-28 m). 
Dotčené pozemky jsou součástí plochy výroby a skladování v tradiční průmyslové lokalitě 
mezi ulicí Vídeňskou a železniční tratí. Jedná se o stabilizovanou plochu, která je ve 
stávajícím platném ÚPmB zařazena do ploch pracovních aktivit PP – plochy pro průmysl. 
Lokalita je využívána jako výrobní, průmyslová, ale s postupem času se část původních 
objektů přiléhajících k ul. Vídeňské transformuje pro obchodní, kancelářské a komerční 
aktivity. 
Obdobná námitka byla podána i po prvním veřejném projednání - podatel požadoval změnu 
výškové úrovně z hodnoty 2 na hodnotu 5. Při jejím vyhodnocení pořizovatel námitce 
částečně vyhověl a dal pokyn, aby severní část plochy výroby a skladování s vícepodlažními 
objekty užívanými spol. VIENNA POINT a.s. (tzn. adresně Vídeňská 119 a 121) byla 
vymezena jako stabilizovaná plocha P/a3 – tzn. výšková roveň byla z hodnoty 2 zvýšena na 
hodnotu 3 (tj. 6-16 m). Vzdálenější pozemky s halovými objekty byly ponechány v ploše 
P/a2. Na základě výše uvedeného byl Návrh ÚP upraven a do 2. veřejného projednání 
předložen v upravené podobě věcného řešení. 
Zvýšení na výškovou úroveň 5 není v předmětném území možné akceptovat, tato úroveň je 
charakteristická jen pro centrální území města a hlavní radiály. Obecně existence ojedinělé 
výškové stavby nezakládá možnost výškového navýšení celé funkční plochy, což by 
současně znamenalo zvýšené nároky na dopravní a technickou infrastrukturu v daném 
území. Ve stabilizovaných plochách, které se vyznačují nestejnorodou výškovou úrovní 
zástavby v různých částech plochy, je rozhodující převládající charakteristická výška staveb. 
Na základě výše uvedeného není možné námitce vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s návrhem výškové úrovně plochy P/a2 při ulici Vídeňské, do níž jsou 
začleněny pozemky v majetku podatele. Námitkou je požadováno zvýšení výškové úrovně 
pro adresu Vídeňská 121 na úroveň 3. 
Dotčené pozemky jsou součástí plochy výroby a skladování P/a2 v tradiční průmyslové 
lokalitě mezi ulicí Vídeňskou a železniční tratí. Jedná se o stabilizovanou plochu, která je ve 
stávajícím platném ÚPmB zařazena do ploch pracovních aktivit PP – plochy pro průmysl. 
Lokalita je využívána jako výrobní, průmyslová, ale s postupem času se část původních 
objektů přiléhajících k ul. Vídeňské transformuje pro obchodní, kancelářské a komerční 
aktivity. 
Obdobná námitka byla podána i po prvním veřejném projednání - podatel požadoval změnu 
výškové úrovně z hodnoty 2 na hodnotu 3. Při jejím vyhodnocení pořizovatel námitce 
částečně vyhověl a dal pokyn, aby severní část plochy výroby a skladování s vícepodlažními 
objekty užívanými spol. VIENNA POINT a.s. (tzn. adresně Vídeňská 119 a 121) byla 
vymezena jako stabilizovaná plocha P/a3 – tzn. výšková úroveň byla z hodnoty 2 zvýšena na 
hodnotu 3 (tj. 6-16 m). Vzdálenější pozemky s halovými objekty byly ponechány v ploše 
P/a2. Na základě výše uvedeného byl Návrh ÚP upraven a do 2. veřejného projednání 
předložen v upravené podobě věcného řešení. 
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 stavu okolní zástavby. Ve stabilizovaných plochách, které se 
vyznačují nestejnorodou výškovou úrovní zástavby v různých částech plochy, je rozhodující 
převládající charakteristická výška staveb – zde se jedná o halové objekty. 
Na základě výše uvedeného není možné námitce vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
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. Území Ivanovic mělo být dle 
dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty I. Konceptu ÚPmB s drobnými 
dílčími úpravami dle var. II. Konceptu ÚPmB. Návrhem ÚPmB jsou tak v předmětné lokalitě 
naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětná lokalita je určena jako plocha 
krajinné zeleně s ochranným režimem územního systému ekologické stability (dále "ÚSES"), 
která nejlépe reflektuje částečně stávající, ale také požadované funkční využití území v 
souladu s právními předpisy na vymezování ploch s rozdílným způsobem využití. 
ÚSES je v předmětné lokalitě vymezen resp. zpřesněn oproti Konceptu ÚPmB na základě 
aktuálně zpracovaného podkladu - Plánu ÚSES pro k.ú. Medlánky, Řečkovice, a Mokrá 
Hora, Ivanovice, Jehnice a ořešín (Ageris, 2019), který je neopominutelným a legitimním 
podkladem pro zpracování územního plánu. Plán ÚSES prověřil komplexně celé katastrální 
území Ivanopvic (a dalších) z hlediska ekologicko-stabilizační funkce a v konkrétním místě 
vymezil jednu z větví místního ÚSES - lokální biokoridor s označením LBK IV01. 
Dále také uvádíme, že předmětná lokalita je součástí překryvného ochranného režimu tzv. 
přírodní zázemí v krajině (vyjádřený již v platném ÚPmB v podobě zelených horizontů, klínů 
a krajinných komplexů), který je vymezen zejména z důvodu ochrany, zachování či podpory 
přírodních hodnot a krajinného rázu. 
Vzhledem k současnému charakteru území, těsné blízkosti přírodně hodnotného zázemí 
přírodního parku Baba a vzhledem k požadovanému využití sousední lokality pro občanskou 
vybavenost - hřbitov, zde také není účelné zintenzivňovat či rozvíjet možnost další zástavby.  
Na základě uvedeného není účelné měnit plochu krajinné zeleně "K" s vymezeným 
ochranným režimem ÚSES a přírodním zázemím v přírodě, která je v dané lokalitě 
vymezena zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a k zajištění veřejného zájmu především 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 že vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci 
pozemků, obce i stát.. ). 
Nicméně uvádíme, že v rámci výše uvedených ochranných režimů, jsou na základě 
doplňujících podmínek využití území respektovány stávající objekty a přípustné takové 
využití, které neomezí funkčnost ÚSES. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s návrhem vedení tramvajové tratě v ulici 
Hněvkovského z důvodu dostatečné dopravní obsluhy a zásahu do vlastnických práv. 
Záměr HH/31 je v územním plánu vymezen pro propojení hromadnou dopravou navazujícího 
rozvojového území Horních a Dolních Heršpic a Přízřenic, ale i zlepšení dostupnosti kolem 
ulice Hněvkovského v rozvojové lokalitě Kv-1 a HH-5.  
Konkrétní zásah do pozemků a případná koexistence stávajících objektů bude známa až na 
základě podrobnějšího technického prověření a koordinace záměrů v území v rozvojové 
lokalitě Kv-1.  
Z tohoto důvodu nelze v současné době požadavek zohlednit. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Lokalita je pro komerční aktivity určena dlouhodobě, zejména jsou již nyní vymezeny další 
plochy obchodu a služeb a plochy pro rekreaci. Lze tedy konstatovat, že v rámci širší lokality 
návrh ÚPmB představuje kontinuitu v územním plánování. Vymezení komerční vybavenosti 
je v lokalitě vzhledem k dobré dopravní vybavenosti vhodné a vytváří uliční frontu podél 
významné komunikace. Avšak oproti stávajícímu ÚPmB dokonce dochází ke zmenšení 
plochy určené pro komerci. Plochy sportu jsou vymezeny v příznivém prostředí podél 
vodního toku. Plochy sportu (vyjma plochy s areálovou strukturou zástavby) mají stanovený 
omezený způsob zástavby; v daných plochách je tedy možné zastavění budovami 
maximálně na 10 procentech výměry plochy. Míra zastavění je tedy významně omezená. 
Tyto plochy sportu jsou určeny pro podatelem požadované volnočasové aktivity. Plochy 
určené pro bydlení nejsou v lokalitě vymezovány vůbec. Jako plochy nákupních a zábavních 
center a zvláštních areálů jsou vymezovány pouze stávající, stabilizované areály.  
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven nesouhlas s vymezením veřejně prospěšných staveb 
v souvislosti s vedením tramvajové tratě v ulici Hněvkovského z důvodu zásahu do 
vlastnických práv. 
Z hlediska vymezování veřejně prospěšných staveb v územním plánu jsou takto vymezovány 
záměry pro rozvoj města, které v celkové koncepci rozvoje budou doplňovat systém plošné 
obsluhy území jak individuální, tak hromadnou dopravou a mají vazbu na zajištění dopravní 
obsluhy rozvojových lokalit. 
V tomto konkrétním případě se jedná o zajištění dopravní obsluhy jižní části města Brna (viz 
Námitka č.1). 
Z tohoto důvodu nelze požadavku vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezenou plochou krajinné 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. 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 na základě výše uvedeného, své odbornosti prověřil, vyhodnotil a 
navrhl nejvhodnější možné řešení funkčního využití předmětného území. Při tvorbě vycházel 
zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování Návrhu ÚPmB, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. 
Území Líšně mělo být dle dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty II. 
Konceptu ÚPmB s dílčími úpravami zejména v lokalitě "Zetoru". Pro informaci uvádíme, že 
v případech, ke kterým nebyl v průběhu pořizování nové územně plánovací dokumentace 
uplatněn žádný požadavek příp. námitka/připomínka a nevzešel tak pokyn pro úpravu, je 
řešení v (upraveném) Návrhu ÚPmB (2020, 2021) z důvodu zachování kontinuity a v souladu 
s právními předpisy navrženo dle výše uvedeného. (Upraveným) Návrhem ÚPmB (2020, 
2021) jsou tak naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a v předmětné lokalitě je tak 
vymezena plocha krajinné zeleně s ochranným režimem retenčního prostoru a překryvným 
ochranným režimem přírodního zázemí v krajině. V rámci předmětné plochy je zčásti 
vymezen také překryvný ochranný režim územního systému ekologické stability (ÚSES).  
Jedinečné krajinné a přírodní prostředí patří k nejvýznamnějším hodnotám města Brna, 
vytváří neopakovatelnou atmosféru obrazu města a jeho ochrana je jedním ze základních 
principů rozvoje města. Předmětné území je v (upraveném) Návrhu ÚPmB (2020,2021) 
právě součástí vymezeného ochranného režimu přírodního zázemí v krajině, kterým je 
zajištěna ochrana a rozvoj přírodních a krajinných hodnot jakožto nezastavitelného zázemí 
města, které nejsou limity vyplývajícími z jiných právních předpisy (pozn. již v platném ÚPmB 
je předmětné území součástí "nezastavitelného území" města vyjádřeného v podobě 
"zelených klínů a krajinných komplexů" - viz výkres U5 - urbánní a krajinná osnova platného 
ÚPmB). Mimořádnými přírodními, kulturními a krajinotvornými hodnotami se rozumí zejména 
v dané lokalitě typické prostorové a druhové uspořádání bioty. Toto přírodní zázemí je 
chráněno před nepřiměřeným stavebním rozvojem, který by ohrozil existenci stávajících 
hodnot. Tyto různorodé hodnoty jsou prostorově specifikovány tak, aby jejich územní rozsah 
byl prezentován jednoduchým, přehledným a srozumitelným způsobem (v Návrhu ÚPmB 
graficky vyjádřené ve výkrese 5.0 Principy uspořádání krajiny – schéma). 
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. 
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V plochách retenčního prostoru 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). 
Z uvedeného je zřejmý důvod vymezení retenčního prostoru, který není z důvodu naplňování 
veřejného zájmu - zajištění plnohodnotné protipovodňové ochrany žádoucí měnit a ani 
rozšiřovat další případné zastavitelné plochy resp. zintenzivňovat využití území. 
Dále uvádíme, že dle "Obecných podmínek využití území" I. upraveného Návrhu ÚPmB (viz 
kapitola 6.2 Závazné textové části) je třeba s integrovanými jevy, které jsou faktickou 
součástí vymezené plochy, ale neodpovídají stanovené regulaci v ploše, pracovat mimo jiné 
následujícím způsobem:…Jestliže způsob využití dosavadních staveb a zařízení (popř. 
způsob využití území), legálně umístěných nebo povolených ke dni účinnosti tohoto 
územního plánu, neodpovídají hlavnímu, přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití 
základní plochy, nebo prostorové parametry neodpovídají stanoveným prostorovým 
regulativům jsou tyto stavby a zařízení (popř. způsob využití území) přípustné…. "Záměry na 
změny těchto staveb a zařízení (včetně případných úprav dosavadního způsobu využití) a 
doplňkové stavby ke stavbě hlavní jsou podmíněně přípustné za podmínek stanovených v 
příslušné kapitole….", dále pak může být uplatňována také podmínka o podmíněné 
přípustnosti dočasného využití území a realizaci dočasných staveb (a to i mimo rámec 
podmínek stanovených pro příslušnou plochu s rozdílným způsobem využití) za splnění 
příslušných podmínek (viz "závazná textová část", kap. 6.2 Obecné podmínky využití území). 
Na základě uvedeného je určení plochy krajinné zeleně s danými ochrannými režimy 
vymezenými především z důvodu zajišťování a naplňování veřejného zájmu z hlediska 
protipovodňové ochrany a ochrany přírodních a krajinných hodnot v předmětném území v 
k.ú. Líšeň aktuálně odůvodněné a není účelné jej měnit bez pochybnosti o jeho dalším 
využití dle stávajícího stavu v území. 
Nicméně závěrem uvádíme, že 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: 
Toto rozsáhlé území rozvojové lokality BI-10 bylo podrobněji prověřeno územní studií 
(Knesl+Kynčl s.r.o., 2013) a podle jejích závěrů navrženo řešení předložené v návrhu 
nového územního plánu. V rámci projednávání Návrhu nového ÚPmB v červnu 2020 
uplatnilo Zastupitelstvo městské části Brno-Černovice požadavek na větší rozsah zelených 
ploch. Na základě doporučení Porady vedení uplatnil radní a určený zastupitel RNDr. Filip 
Chvátal, Ph.D. podnět, aby OÚPR MMB vyhodnocení výsledků projednání Návrhu nového 
ÚPmB dokončil v souladu s předloženým materiálem v RMB: „Černovické terasy – podklad 
pro úpravu návrhu ÚP“. Tento návrh řešení byl následně dále odborně i samosprávně 
konzultován ve vztahu k dalším uplatněným námitkám a připomínkám v předmětném území. 
Lze konstatovat, že z odborného hlediska není nově vymezená plocha komerční vybavenosti 
v upraveném návrhu v optimální dopravní poloze, ani nemá tak dobrou dopravní dostupnost 
jako plocha původně vymezená v návrhu, avšak upravený návrh je kompromisním 
výsledkem veřejného projednání při zvážení všech (vzájemně protichůdných) námitek a 
připomínek. Taktéž byla vyhodnocena nevhodnost vymezení plochy komerční vybavenosti v 
místě aktivního dobývacího prostoru (viz koordinační výkres) při předpokládaném horizontu 
těžby.  
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
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. Území Ivanovic mělo být dle 
dohody s MŽP ČR z hlediska záboru ZPF řešeno dle varianty I. Konceptu ÚPmB s drobnými 
dílčími úpravami dle var. II. Konceptu ÚPmB. Návrhem ÚPmB jsou tak v předmětné lokalitě 
naplněny Pokyny pro vypracování Návrhu ÚPmB a předmětná lokalita je určena jako plocha 
krajinné zeleně s ochranným režimem územního systému ekologické stability (dále "ÚSES"), 
která nejlépe reflektuje částečně stávající, ale také požadované funkční využití území v 
souladu s právními předpisy na vymezování ploch s rozdílným způsobem využití. 
ÚSES je v předmětné lokalitě vymezen resp. zpřesněn oproti Konceptu ÚPmB na základě 
aktuálně zpracovaného podkladu - Plánu ÚSES pro k.ú. Medlánky, Řečkovice, a Mokrá 
Hora, Ivanovice, Jehnice a ořešín (Ageris, 2019), který je neopominutelným a legitimním 
podkladem pro zpracování územního plánu. Plán ÚSES prověřil komplexně celé katastrální 
území Ivanopvic (a dalších) z hlediska ekologicko-stabilizační funkce a v konkrétním místě 
vymezil jednu z větví místního ÚSES - lokální biokoridor s označením LBK IV01. 
Dále také uvádíme, že předmětná lokalita je součástí překryvného ochranného režimu tzv. 
přírodní zázemí v krajině (vyjádřený již v platném ÚPmB v podobě zelených horizontů, klínů 
a krajinných komplexů), který je vymezen zejména z důvodu ochrany, zachování či podpory 
přírodních hodnot a krajinného rázu. 
Vzhledem k současnému charakteru území, těsné blízkosti přírodně hodnotného zázemí 
přírodního parku Baba a vzhledem k požadovanému využití sousední lokality pro občanskou 
vybavenost - hřbitov, zde také není účelné zintenzivňovat či rozvíjet možnost další zástavby.  
Na základě uvedeného není účelné měnit plochu krajinné zeleně "K" s vymezeným 
ochranným režimem ÚSES a přírodním zázemím v přírodě, která je v dané lokalitě 
vymezena zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací 
dokumentace a k zajištění veřejného zájmu především 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 že vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci 
pozemků, obce i stát.. ). 
Nicméně uvádíme, že v rámci výše uvedených ochranných režimů, jsou na základě 
doplňujících podmínek využití území respektovány stávající objekty a přípustné takové 
využití, které neomezí funkčnost ÚSES. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitce je vysloven nesouhlas s regulací zastoupení zeleně v různých plochách RZV a je 
navrhováno stanovit velmi podrobné koeficienty zeleně pro funkční plochy. 
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 stavebních ploch vztahující se k zastoupení zeleně v ploše a to do podoby 
uvedené v kapitole 6.3.3 textu Výroku, která je předmětem projednání upraveného Návrhu 
(06/2021). Zpracovatel se po odborné stránce problematikou opakovaně zabýval, a výsledná 
předložená podoba reflektuje přijatelné možnosti uplatnění zeleně v plochách rezidenčních a 
smíšených, včetně ponechání číselného údaje 30 % povinného zastoupení zeleně 
v plochách bydlení a smíšených obytných, současně byly redukovány možnosti výjimek 
z tohoto regulativu. Bližší popis upraveného regulativu a jeho správná aplikace byl popsán v 
kap. 5.10.6.3 textové části Odůvodnění. Pořizovatel územního plánu souhlasí, že je třeba 
plochy zeleně ve městě podporovat, a proto zadal po prvním veřejném projednání návrhu ÚP 
pokyny k jeho úpravě. Jednak v návrhu pro opakované veřejné projednání graficky vymezit 
řadu konkrétních ploch zeleně z aktuálně platného územního plánu a potom také doplnit 
obecný regulativ na ochranu ploch zeleně, jež byly integrovány. Na základě výše uvedeného 
je námitce v upraveném Návrhu přiměřeně vyhověno, proto nebude formulován pokyn 
k další úpravě Návrhu. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven názor, že návrh územního plánu nevyužívá dostatečně možnosti 
usnadnění výstavby dlouhodobě chybějící cyklistické infrastruktury tím, že nejednoznačně  
definuje využití sběrných komunikací pro vedení cyklistické dopravy, nejednoznačně a 
neúplně definuje základní cyklistickou dopravní síť v závazné části a ačkoliv jsou vyznačeny 
uzly veřejné, městské i dálkové dopravy, nevyužívá možnosti zároveň stanovit lokality pro 
prioritní umístění zařízení k bezpečnému parkování kol na těchto uzlech. 
 
Úkolem územního plánu je vytvářet územní podmínky pro možnost umístění záměrů, nikoliv 
zajistit „bezproblémovou“ realizaci všech záměrů a znát podrobné technické provedení 
jednotlivých úseků. Obecně územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje území obce, 
ochrany jeho hodnot, jeho plošného a prostorového uspořádání, uspořádání krajiny a 
koncepci veřejné infrastruktury a stanovuje podmínky pro využití území. Nový Územní plán 
města Brna (ÚPmB) pracuje s méně podrobným měřítkem hlavního výkresu 1:10 000, než 
tomu je u současného (1:5000). 
V rámci řešení cyklistické dopravy byl zvolen obecnější přístup.  
Ve výkrese 2.2. Souhrnný výkres dopravy jsou vyznačeny „vybrané samostatné cyklotrasy“, 
kterými jsou zpřesněny záměry ze Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje.  
Ve výkresu odůvodnění O.6 Cyklistická doprava – schéma jsou k výše uvedenému jevu 
navíc vyznačeny „vybrané pouliční cyklotrasy“ (modrá linie), které naznačují možná vybraná 
propojení území města, která však již nejsou vymezeny závazně a je možné je operativně 
upravovat nebo dále doplňovat. 
Grafické předurčení cyklotras by se v rámci přípravy záměrů mohlo ukázat jako omezující 
v případě potřeby úpravy vedení trasy; odlišné řešení by mohlo vést ke změně územního 
plánu a neúměrnému prodloužení přípravy záměrů.  
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Z dlouhodobých zkušeností se právě konkrétní vyznačení trasy a stanovená přípustnost 
umístění cyklistické dopravy v konkrétních typech funkčních ploch a jejich podrobnějších 
funkčních typech ukázalo jako nevhodné a z tohoto důvodu bylo přistoupeno k vymezení 
koridorů zajišťujících návaznost na koridory dle textové části nadřazené územně plánovací 
dokumentace (Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje), které jsou územním plánem 
zpřesněny. Všem ostatním trasám je obecně umožněno jejich umístění ve všech plochách 
s rozdílným způsobem využití v rámci obecných podmínek využití území.  
 
V rámci stanovení podmínek využití ploch v kap. 6.2. (str. 52) a kap. 6.3.3.10 (str. 59) Výroku 
textové části je umožněno umístění cyklistické infrastruktury ve všech plochách s rozdílným 
způsobem využití a v plochách dopravní infrastruktury D je jejich umístění přípustné i jako 
hlavní využití.  
Uzly veřejné dopravy jsou vyznačeny ve výkrese odůvodnění O.6 a odůvodňují funkčnost 
návrhu, nikoliv jejich realizaci a prioritu. Územní plán ve Výrokové části vzhledem k měřítku 
zpracování nerozlišuje konkrétní členění uličního prostoru a nevymezuje zastávky ani 
přestupní uzly, tedy požadavek na stanovení lokalit a prioritní umístění zařízení 
k bezpečnému parkování kol na uzlech je nad rámec obsahu řešení. 
Tyto zařízení lze obecně chápat jako související objekty a zařízení, které zkvalitňují a 
doplňují funkci systému obsluhy území jednotlivými druhy dopravy. 
 
Dále je z pozice podatele navrhováno, aby ve Výroku: 
a) Byla konkretizována definice využití sběrných komunikací v kap. 4.1.1 
b) Byla zpřesněna legenda v grafické části Návrhu výkresu 2.2 o úpravu pojmů 
c) Byla doplněna grafická část Návrhu 2.2 o síť „vybraných pouličních cyklotras“ dle výkresu 
Odůvodnění O.6 
d) Do kapitoly 4.1.3 závazné části byla doplněna podmíněná přípustnost vedení v jiné poloze 
za podmínky plnohodnotné náhrady požadovaného propojení 
e) Byly vymezeny nádraží a uzly VHD a MHD a u „vybraných“ z nich byla stanovena 
podmínka na vybudování kapacitních míst a zařízení k bezpečnému odkládání jízdních kol. 
 
Ad a)  
Územní plán má nastavit obecné podmínky. Požadavek na zpřesnění definice možnosti 
využití z pozice podatele je konkrétní a zahrnuje pouze některé případy za předpokladu, kdy 
je k dispozici určitý prostor. Připouští jiné řešení pouze u taxativně vypsaných překážek a 
takto nelze vyhodnotit např. území stávající zástavby, kde je již v dnešní době nedostatečný 
prostor pro jakoukoliv úpravu. Z tohoto důvodu není možné upravovat obecné definice o 
konkrétní případy a podmínky. Tím by se celý dokument stal značně omezujícím a limitujícím 
pro jakékoliv řešení. Toto posouzení a vyhodnocení lze provést až na základě znalosti 
podrobnějšího řešení v rámci projektové dokumentace záměru. Z tohoto důvodu nelze 
požadavku vyhovět. 
 
Ad b)  
V rámci podání je požadována úprava a zpřesnění pojmosloví v kap. 4.1.1 z důvodu 
nepřesnosti vůči zaužívanému významu pojmu „cyklostezka“. 
Požadované zpřesnění územně plánovací kategorie „sběrné komunikace“, která stanovuje 
základní principy, je konkretizováno do podoby podmíněné přípustnosti. Tedy dochází 
k omezení obecného pravidla. 
Toto je možné vyhodnotit až na základě posouzení konkrétního záměru v rámci předložené 
projektové dokumentace. 
Zpřesnění uvedeného pojmu „cyklostezka“ není nutné. V rámci Výrokové části v kap. 4.1.3. 
bude zpřesněn význam vyznačených zelených linií ve výkrese 2.2 a doplněno Odůvodnění 
kapitoly 5.8.4.1 o popis významu vyznačených prvků ve výkrese Odůvodnění O.6. 
Z hlediska nastavení obecných podmínek toto není možné. Jak už je uvedeno výše 
z hlediska cyklistické dopravy byl zvolen obecnější přístup, který umožňuje jednotlivý návrh 
z územního hlediska posoudit. Z tohoto důvodu nelze požadavku vyhovět. 
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Ad c) a d) 
Z hlediska požadavku na doplnění výkresu 2.2 o další trasy uvedené ve výkresu O.6 
uvádíme, že z hlediska zvolené koncepce zobrazení a nastavení obecných podmínek toto 
není možné.  
Jak už je uvedeno výše z hlediska cyklistické dopravy byl zvolen obecnější přístup, aby 
jakýkoliv nový záměr nevyžadoval změnu územního plánu.  
Pokud se jedná o požadavek na doplnění vymezení „schematické trasy“ ve spojení s 
doplněním podmíněné přípustnosti k možnosti vedení stopy v jiné poloze se jeví jako 
neúčelný, neboť toto vše je obsaženo a umožněno již v obecných podmínkách využití území.  
Z tohoto důvodu nelze požadavku vyhovět. 
 
 
Ad e) 
Jak je výše uvedeno, nádraží a uzly VHD odůvodňují Návrh řešení územního plánu, a jejich 
vymezení, vzhledem k neznalosti konkrétního prověření, je pouze schematicky vyznačeno ve 
výkresu Odůvodnění O.5. 
Z tohoto důvodu nelze tyto uzly přeřadit do Výrokové části a navíc doplnit podmínku priority 
pouze k „některým vybraných z nich“.  
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na úpravu hodnot součinitele vlivu stupně 
automobilizace podle Návrhu v roce 2020; byly stanoveny podmínky zřizování odstavných 
stání v zastavitelných plochách mimo veřejná prostranství a byla možná další redukce 
v místech dobré dostupnosti kolejové MHD na poloviční hodnotu. 
Hodnota součinitele byla upravena na základě požadavku dotčeného orgánu, v jehož 
kompetenci je sledování vývoje dopravy na území města. 
Požadavek na podmínky realizace parkovacích stání mimo veřejná prostranství nelze 
v územním plánu takto stanovit, neboť je územní plán konkrétně nevymezuje a obecně 
umožňuje jejich umístění v rámci všech ploch s rozdílným způsobem využití. 
Redukce počtu parkovacích stání je na základě obsluhy území hromadnou dopravou možná 
a je upravena v příslušné ČSN, dle které je rovněž uvedena možnost stanovení součinitele 
vlivu stupně automobilizace v územně plánovací dokumentaci. 
Tedy konkrétní postup je uveden v ČSN a územnímu plánu nepřísluší dovozovat jiné 
způsoby úpravu počtu parkovacích stání.  
Obecně ve veřejném prostoru mají parkovací stání sloužit především pro návštěvníky oblasti, 
nikoliv pro využití pro dlouhodobé odstavování automobilů, ale to není předmětem řešení 
územního plánu, protože ten neřeší konkrétní typ a počty parkovacích stání. 
 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Hodnocení a komentáře podatele lze toliko respektovat, protože v zásadě kritizují územní 
plán jako celek. 
Z pohledu pořizovatele nelze souhlasit s argumentací podatele; Návrh územního plánu 
považujeme za řádně zpracovaný v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími 
předpisy. Je zpracován takovým způsobem, že bude řádně sloužit svému účelu. 
Ve zbytku by se jednalo o nadbytečnou polemiku na úrovni "názor vs názor".  
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Lokalita Žlutý kopec byla v Návrhu nového ÚPmB po prvním veřejném projednání (6/2020) 
upravena na základě podnětu určeného zastupitele RNDr. Filipa Chvátala, Ph.D., který byl 
uplatněn u pořizovatele dopisem č.j. MMB/0094779/2021 dne 28.2.2021 na základě 
doporučení Rady města Brna, které přijala na své schůzi č. R8/127. 
Řešení upraveného Návrhu nového ÚPmB pro opakované veřejné projednání vycházelo z 
ÚS Žlutý kopec (zpracovatel EA architekti s.r.o, rok 2021), tedy tak, jak bylo v zájmu místní 
samosprávy MČ Brno-střed i samosprávy města Brna. MČ i město tím vyjádřily vůli rozvoj 
Žlutého kopce - území dlouhodobě vymezeného v dosud platné ÚPD pro rozvoj bydlení - 
založit na aktuálním prověřeném řešení, které vzešlo z vítězného návrhu urbanisticko-
architektonické soutěže, podrobněji dopracovaného ve výše uvedené územní studii. 
Upravený návrh nového ÚP je vymezuje území Žlutého kopce pro stavební i nestavební 
využití. Plocha městské zeleně zakládá v celém území SB-3 veřejná prostranství, jednu ze 
složek veřejné infrastruktury ve smylsu §2 odst. 1 písm. m). bodu 4 stavebního zákona v 
platném znění). 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. 
Navržená urbanizace území je ve veřejném zájmu a proto nebude námitce vyhověno a 
upravený Návrh nového ÚP bude ponechán bez pokynu k úpravě. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V podání je požadována změna využití území a to tak, aby byl zachování stávající faktický 
stavu, když je ve stávajícím územním plánu plocha pro sport a městskou zeleň a je vyjádřen 
nesouhlas s vedením silničního přivaděče dle návrhu nového územního plánu. 
Podání na změnu využití území je zmatečné a nejednoznačné neboť silniční přivaděč je 
naopak veden ve stávajícím ÚPmB a plocha sportu a městské zeleně je v Návrhu nového 
ÚPmB. Z podání tedy není zcela zřejmé jaká změna využití je vlastně požadována. 
Předmětné pozemky jsou dle Návrhu nového ÚPmB součástí plochy S/a2 v lokalitě HH-8 a z 
čísti jsou součástí plochy městské zeleně a plochy veřejných prostranství.  
Cca 1/2 pozemků plochy S/a2 je ve vlastnictví statutárního města Brna. Zbývající ve 
vlastnictví třetích osob. V platném ÚPmB jsou pozemky v ploše S/a2 z části součástí zvláštní 
plochu pro rekreaci (R), které z hlediska vymezování ploch s rozdílným způsobem využití v 
Návrhu nového ÚPmB odpovídá plocha sportu-S. Je tedy zachována kontinuita ve 
vymezování ploch s rozdílným způsobem využití. Z části jsou pozemky v ploše S/a2 v 
platném ÚPmB v ploše pro dopravu. V Návrhu nového ÚPmB nedochází k omezení 
vlastnických práv. Naopak oproti platnému ÚPmB je jejich využití rozšířeno. Statutární město 
Brno námitku neuplatilo, plochu sportu preferuje. Plocha sportu neomezuje zachování 
stávajícího způsobu využití nemovitosti. Obecné podmínky využití území v kapitole 6.2 
závazné textové části Návrhu ÚPmB to umožňují. V navrhovaných regulativech je uvedeno, 
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.  
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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.  
Zpracovatel Návrhu ÚPmB tak na základě výše uvedeného a své odbornosti prověřil, 
vyhodnotil a navrhl nejvhodnější možné řešení funkčního využití v předmětném území v k.ú. 
Komín. Při tvorbě vycházel zejména z aktuálních podkladů a Pokynů pro vypracování 
Návrhu ÚPmB, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na 
zasedání konaném dne 19. 6. 2018. V Návrhu ÚPmB je tak v předmětné lokalitě zejména 
z důvodu zachování kontinuity pořizované územně plánovací dokumentace a v souladu s 
právními předpisy navržena plocha krajinné zeleně s vymezeným překryvným režimem 
územního systému ekologické stability (ÚSES) ve stejném rozsahu a lokaci jako ve var. II 
Konceptu ÚPmB, která byla vybrána na výše uvedeném zastupitelstvu jako výsledná 
varianta Konceptu ÚPmB pro úpravu Návrhu ÚPmB. 
Povinnost vymezení předmětného biocentra ÚSES - RK 1473/C1 vyplývá z platné 
nadřazené územně-plánovací dokumentace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 
(ZÚR JMK), která je dle § 36 odst. (5) "stavebního zákona" závazná pro pořizování a 
vydávání územního plánu a dle § 54 odst. (6) Stavebního zákona je obec povinna bez 
zbytečného odkladu uvést do souladu územní plán s územně plánovací dokumentací 
vydanou krajem a schválenou politikou územního rozvoje. 
Z Návrhu ÚPmB je zřejmé, že plochy ÚSES mohou tvořit překryvný režim nad různými 
plochami s rozdílným způsobem využití, nicméně pokud to územní podmínky umožňují 
(např. dosud nestavební pozemky bez intenzivní zástavby), je žádoucí pro překryvný režim 
ÚSES primárně vymezovat právě plochy zeleně, které nejlépe reflektují požadavky pro 
existenci a optimální funkčnost skladebných částí ÚSES, protože jsou určeny pro ochranu, 
rozvoj a zachování přírodních a krajinných hodnot území.  
Pro informaci uvádíme, že v rámci překryvného ochranného režimu ÚSES, jsou na základě 
doplňujících podmínek využití území tohoto režimu (viz kap. 5.10 a dále kap. 6) 
respektovány stávající objekty a přípustné takové využití, které neomezí funkčnost ÚSES. 
Na základě uvedeného není účelné měnit plochu krajinné zeleně "K", která je v lokalitě 
"Komínských luk" vymezena zejména z důvodu zachování kontinuity pořizované územně 
plánovací dokumentace a k zajištění veřejného zájmu na úseku ochrany přírody a krajiny 
(pozn.: dle § 4 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, je totiž 
ochrana systému ekologické stability povinností všech vlastníků a uživatelů pozemků 
tvořících jeho základ; jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci 
pozemků, obce i stát.. ). 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro navržené plochy městské zeleně budou platit nejen podmínky využití území uvedené 
v kapitole 6.3.3.12 závazné textové části, ale i obecné podmínky využití území obsažené 
v kapitole 6.2. Do doby realizace zeleně, kdy se předpokládá majetkové vypořádání ze 
strany města a která může proběhnout v dlouhodobém časovém horizontu, bude platit, že 
jestliže způsob využití pro individuální rekreaci formou zahrádkaření neodpovídá ke dni 
nabytí účinnosti tohoto územního plánu hlavnímu, přípustnému ani podmíněně přípustnému 
způsobu využití stanovenému pro danou plochu s rozdílným způsobem využití, je tento 
způsob využití přípustný do doby započetí realizace stanoveného využití pro plochu. Dále je 
zde uvedeno, 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. Tímto tedy bude stávající využití 
pozemku jako plochy zemědělského půdního fondu dále umožněno a námitce se 
nevyhovuje. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatelé námitky nesouhlasí s vymezením stabilizované plochy zahrádek (I) v lokalitě Zaječí 
hora v k.ú. Sadová, kde se zároveň nachází pozemky par. č. 595/1, 595/2, 596/1, 596/2, k.ú. 
Sadová, které jsou v jejich vlastnictví. Podatelé navrhují změnu na plochu rekreace („R/v2“ 
případně „R/v1“) se stavbami pro rodinnou rekreaci se zastavěnou plochou do 80 m2. 
Podatelé dále navrhují, aby celá lokalita byla označena jako rekreační oblast. 
 
Předmětná lokalita Zaječí hora je dle platného ÚPmB součástí stabilizované nestavební-
volné plochy s objekty pro individuální rekreaci na zemědělském půdním fondu, kde jsou 
mimo jiné přípustné stávající objekty pro individuální rekreaci o zastavěné ploše max. 25 m2 
včetně verand, vstupů a teras, s obestavěným prostorem části stavby nad upraveným 
terénem, který nesmí překročit 110 m3. Dotčená lokalita není součástí žádné rekreační 
oblasti, vymezené platným ÚPmB. 
V Konceptu nového ÚPmB (2011) je předmětná lokalita ve všech třech variantách prověřena 
a navržena jako součást stabilizované plochy zahrádek – plochy výhradně se stavbami pro 
rodinnou rekreaci a není součástí žádné vymezené rekreační oblasti. 
Předmětná lokalita byla dále prověřena územní studií Návrh využití zahrádkářských lokalit na 
území města Brna (Ing. arch. Zbyněk Pech, Ing. arch. Jiří Fixel, atelier ERA, sdružení 
architektů Fixel a Pech, 2018), která byla schválená dne 26.09.2018 jako územně plánovací 
podklad pro nový ÚPmB a případné změny ÚPmB a je evidovaná v iLAS: 55587404 (dále 
jen ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna). V analytické části je 
předmětná lokalita vyhodnocena dle skutečného stavu v území jako zahrádkářská lokalita  
č. 270 – plochy s objekty pro individuální rekreaci. V návrhové části ÚS Návrh využití 
zahrádkářských lokalit na území města Brna je předmětná lokalita navržena jako 
stabilizovaná plocha zahrádek se zahradními chatami (IZCH), kde by byla mimo jiné 
přípustná rekonstrukce, dostavba a výstavba nových zahradních chat (objektů pro 
individuální rekreaci charakteru zahradních chat) o celkové zastavěné ploše max. 25 m2, 
přičemž obestavěný prostor části stavby nad upraveným terénem nesmí překročit 110 m3. 
ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna vyhodnotila i dopravní a 
technickou infrastrukturu: „Dopravní obsluha – přístupové účelové komunikace cca 2-3 m, 
vnitřní komunikace cca 3 m, část bez pozemku. Technická infrastruktura – kanalizace – 
podrobné řešení celé lokality, napojení na veřejnou kanalizaci finančně náročné. Technická 
infrastruktura – voda – spodní část napojení na veřejný vodovod, nízká ekonomická 
náročnost, další část ATS, dále pak ekonomicky neřešitelné.“ Předmětná lokalita není 
vyhodnocena jako vhodná pro plochy rekreace s rekreačními objekty (IRCH) nebo plochy 
s objekty pro rekreaci pobytovou rodinnou (IRR). 
Zpracovatel vycházel při zpracování Návrhu nového ÚPmB z Pokynů pro zpracování Návrhu 
územního plánu města Brna, které schválilo Zastupitelstvo města Brna usnesením  
č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018, a dalších aktuálních podkladů; v tomto 
případě zejména z výše zmíněné ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města 
Brna. ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna potvrdila řešení 
Konceptu nového ÚPmB na území lokality Zaječí hora pro účel využití - plochy zahrádek a 
toto řešení Návrh nového ÚPmB převzal. Proto je předmětná lokalita v Návrhu nového 
ÚPmB navržena jako stabilizovaná plocha zahrádek (I) a není součástí žádné z vymezených 
rekreačních oblastí. 
 
V závazné textové části Návrhu nového ÚPmB v kapitole 6.3.3.14 PLOCHY ZAHRÁDEK - I 
je uvedeno následující: 
„Podmínky využití ploch zahrádek 
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- Hlavní je využití pro individuální rekreaci formou zahrádkaření.  
- Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití.  
- Podmíněně přípustné využití není stanoveno.  
- Nepřípustné je využití pro bydlení.  
Umístění staveb 
Plochy zahrádek nejsou určeny k umísťování staveb; kromě obecných podmínek využití 
území v nich lze umísťovat pouze následující stavby: 
- zahradní chaty, které mohou být podsklepené (mimo území kulturní památky hradisko v 
Obřanech a pohřebiště Široká) a mohou mít jedno nadzemní podlaží a podkroví a 
zastavěnou plochu stavby do 40 m2 (v rekreační oblasti Přehrada do 50 m2); zahradní chaty 
nelze stavebně spojovat proti smyslu stanovené prostorové regulace,  
- příslušenství těchto staveb za podmínky, že je objemově adekvátní typově přiměřenému 
příslušenství hlavní stavby [např. kůlna, bazén (mimo území kulturní památky hradisko v 
Obřanech a pohřebiště Široká), altán apod.] a je zachováno stanovené minimální plošné 
zastoupení zeleně,  
- stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území pro účely veřejné rekreace a 
občanské vybavení, sloužící danému území, za podmínky, že záměry jsou objemově 
přiměřené přípustné zástavbě v území a že nedojde k podstatnému narušení či omezení 
hlavního využití. 
Podmínkou pro umísťování veškerých staveb (včetně oplocení) v plochách zahrádek je 
zohledňování a zlepšování prostupnosti v území; tam, kde zlepšování prostupnosti není 
možné nebo důvodné (dostatečná šířka komunikace, stávající kvalitní průchodnost území) 
alespoň zachování dosavadní prostupnosti. 
Zastoupení zeleně v plochách zahrádek 
Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v plochách zahrádek je stanoveno v rozsahu 
80 % pro disponibilní pozemky stavebního záměru.“ 
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že předmětná lokalita Zaječí hora je dlouhodobě prověřena pro 
využití jako plocha zahrádek s objekty pro individuální rekreaci – zahradními chatami. 
Předmětná lokalita je prakticky obklopena lesními komplexy. V rámci koncepce uspořádání 
krajiny (Návrh nového ÚPmB) tvoří předmětná lokalita Zaječí hora přírodní zázemí v krajině, 
které je charakteristické mimořádnými kulturními a krajinotvornými hodnotami a je vymezené 
za účelem ochrany území před nepřiměřeným stavebním rozvojem, kterým by bezpochyby 
bylo umisťování staveb pro hromadnou nebo rodinnou rekreaci o zastavěné ploše až 80 m2 
a při výškové úrovni zástavby až 7 m nebo dokonce až 10 m (specifikace výškové úrovně 
zástavby 1, případně 2) v celé ploše předmětné lokality Zaječí hora (cca 58 ha).  
Navržené řešení vychází vstříc zvyšujícím se požadavkům na individuální rekreaci a obecně 
na trávení volného času. Byla zvýšena přípustná zastavěná plocha staveb – zahradních chat 
z 25 m2 až na 40 m2 (tento typ staveb je zapisován do katastru nemovitostí ve způsobu 
užívání stavby jako stavba pro rodinnou rekreaci, viz. Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů), přičemž je možná i výstavba objemově 
adekvátního příslušenství, např: kůlna, bazén, altán, při dodržení stanovených podmínek. To 
umožňuje trávit volný čas nejen zahrádkařením v doslovném významu (pěstování zeleniny a 
ovoce na záhonech, případně v sadu, který se vyznačuje zároveň větší plochou pozemku, 
obvykle přes 1000 m2), ale i jinými formami trávení volného času, například koupání, 
slunění, odpočinek, relaxace, aktivity jako hry dětí, případně procházky, cyklistika nebo 
běžkování v okolí. Územní plány obecně neregulují takovéto detaily užívání území, stejně tak 
jako neregulují interiérové vybavení objektů pro individuální rekreaci. Stavba pro individuální 
rekreaci – zahradní chata o zastavěné ploše 40 m2, podsklepená, s jedním nadzemním 
podlažím, podkrovím a adekvátním příslušenstvím je schopna poskytovat dostatečné zázemí 
pro zahrádkaření i pro výše zmíněné individuální formy rekreace pro jednotlivce, případně 
pro rodinu s dětmi. 
Plochy rekreace se specifikací "R" jsou na území města vymezovány pouze výjimečně, a to 
v rekreačních oblastech, např. v rekreační oblasti Přehrada, Mariánské údolí – Říčky anebo 
na území bývalých rekreačních oblastí, kde tomu odpovídá již stávající převažující stav v 
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území. Návrhem nového ÚPmB vymezené rekreační oblasti jsou územími, které mají velmi 
vysoký rekreační potenciál, umožňují velmi různorodé formy veřejné rekreace, hromadné 
rekreace a sportovního využití. Tyto oblasti mají již nyní větší koncentraci rekreačních a 
sportovních aktivit, hromadných veřejných aktivit a služeb, podporujících veřejnou rekreaci. 
Předmětná lokalita Zaječí hora tento rekreační potenciál nemám, je prakticky v celé své 
ploše historicky užívána převážně pro soukromou individuální rekreaci na oplocených 
pozemcích (zahrádkaření), převážně s menšími stavbami pro rodinnou rekreaci – zahradními 
chatami, přestože ojediněle jsou zde historicky umístěny i legální větší stavby pro rodinnou 
rekreaci nebo rodinné domy. Zároveň dopravní infrastruktura, technická infrastruktura a na ni 
navazující služby podporující veřejnou rekreaci nebo intenzivnější pobytovou rodinnou 
rekreaci nejsou dostatečné nebo zcela chybí a jejich zřízení by bylo na velké části 
předmětného území neúměrně finančně náročné nebo dokonce z ekonomického hlediska 
nerealizovatelné (viz. ÚS Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna). 
Rekreace jinými způsoby, než je zahrádkaření jako takové, které zmiňují podatelé námitky, 
např. trávení volného času, procházky do přírody, cyklistika nebo běžkování, nejsou samy o 
sobě důvodem vymezení nové rekreační oblasti a zároveň regulativy plochy zahrádek (I) tyto 
formy rekreace nevylučují. 
Z výše uvedených důvodů nelze vyhovět požadavkům podatelů. Předmětnou lokalitu Zaječí 
hora nelze vymezit jako novou rekreační oblast a nelze ji zařadit do ploch rekreace (R) se 
stavbami pro rodinnou rekreaci, které mohou mít zastavěnou plochu stavby až 80 m2. 
 
Vzhledem k tomu, že lokalita Zaječí hora není vhodná pro způsob využití jako plocha 
rekreace (R) a je třeba zde zachovat spíše individuální formy rekreace s méně intenzivním 
stavebním využitím, odpovídající způsobu využití plochy zahrádek (I), nelze zde vymezit ani 
specifikace struktury zástavby v – volná zástavba nebo specifikace výškové úrovně zástavby 
1 – výškové rozpětí 3 až 7 m nebo 2 – výškové rozpětí 3 až 10 m. Tyto specifikace jsou dány 
přímo regulativy stabilizované plochy zahrádek (I). 
 
Problematiku stávajících legálních staveb, které dle regulativů Návrhu nového ÚPmB 
neodpovídají hlavnímu, přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití základní plochy, 
nebo prostorové parametry neodpovídají stanoveným prostorovým regulativům, Návrh 
nového ÚPmB upravuje následujícím způsobem: 
V připravovaném Návrhu nového ÚPmB, který je zpracován v měřítku 1:10 000 dochází k 
tomu, že převážná většina malých ploch je integrována (pohlcena) do sousedních funkčních 
ploch s větší výměrou. Zpracovatel stanovil minimální velikost plochy RZV na 0,5 ha (5 000 
m2). Ve výjimečných případech, pokud si to vymezení a koncepce Územního plánu 
vyžaduje, jsou zobrazované plochy RZV menší. Takto zvolená velikost ploch RZV vychází z 
principu koncepce a měřítka výkresů, kde kresba nemůže zachycovat nepřiměřený detail. 
Plochy menší než 5 000 m2 jsou vymezovány s ohledem na zobrazování v územním plánu a 
podrobnosti popisu obvykle jen v případech nutnosti samostatného vymezení menší plochy 
(např. plochy plní významnou funkci). Pokud tvoří plochu podměrečnou, tj menší než 0,5 ha, 
jsou zpravidla integrovány do jiných ploch RZV s jiným využitím. 
Toto se v praxi dotklo například právě legálních staveb rodinných domů nebo legálních 
větších staveb pro rodinnou rekreaci, které byly v minulosti umístěny v území určeném pro 
využití jako zahrádky (funkční plochy s objekty pro individuální rekreaci na zemědělském 
půdním fondu dle platného ÚPmB) a v Návrhu nového ÚPmB jsou vymezeny jako 
stabilizované plochy zahrádek (I). 
V souladu s výše uvedeným je pro obdobné případy v Závazné textové části Návrhu nového 
ÚPmB v kapitole 6.2. Obecné podmínky využití území uvedeno následující: 
 „Při vymezování ploch ve stanoveném měřítku nutně dochází k integraci (grafické 
subsumpci, pohlcení) odlišných jevů v území (zejména u stabilizovaných ploch); tato 
integrace se z hlediska jevů, se kterými pracuje územní plán, týká především: 
- struktury zástavby,  
- výšky zástavby,  
- způsobů využití území.“ 
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S integrovanými jevy, které jsou faktickou součástí vymezené plochy, ale neodpovídají 
stanovené regulaci v ploše, je třeba pracovat mimo jiné následujícím způsobem:  
„Jestliže způsob využití dosavadních staveb a zařízení (popř. způsob využití území), legálně 
umístěných nebo povolených ke dni účinnosti tohoto územního plánu, neodpovídají 
hlavnímu, přípustnému nebo podmíněně přípustnému využití základní plochy, nebo 
prostorové parametry neodpovídají stanoveným prostorovým regulativům jsou tyto stavby a 
zařízení (popř. způsob využití území) přípustné. Záměry na změny těchto staveb a zařízení 
(včetně případných úprav dosavadního způsobu využití) a doplňkové stavby ke stavbě hlavní 
jsou podmíněně přípustné za podmínky, že buď  
- nedojde k podstatnému narušení nebo znemožnění využití stanoveného hlavního nebo 
přípustného využití, nebo 
- není jejich rozsah nepřiměřený dosavadnímu způsobu využití nebo míře zátěže nebo 
hmotovému řešení (objemu, velikosti, rozsahu) stavby nebo zařízení a je zachováno 
stanovené minimální plošné zastoupení zeleně.  
Jestliže bylo do doby účinnosti tohoto územního plánu vydáno územní rozhodnutí (popř. jiný 
správní akt, kterým je stavba nebo záměr umísťován nebo povolován), ke kterému bylo 
vydáno kladné závazné stanovisko orgánu územního plánování o souladu s územně 
plánovací dokumentací, jsou tyto záměry přípustné. To neplatí, pokud dojde ke zrušení 
podkladového stanoviska úřadu územního plánování opravnými či jinými přezkumnými 
postupy. Na tyto záměry se rovněž vztahují pravidla pro práci s integrovanými jevy.“ 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná lokalita Zaječí hora byla a je z územně plánovacího 
hlediska dlouhodobě určena pro individuální rekreaci, zejména formou zahrádkaření, nelze 
Návrh nového ÚPmB označit za diskriminační a nedochází k poškození vlastníků 
nemovitostí v této lokalitě. 
Na základě výše uvedeného lze dále konstatovat, že nedochází k poškození vlastníků 
staveb, protože stávající legální stavby, které nejsou v souladu s regulativy předmětné 
stabilizované plochy zahrádek (I), z důvodů jejich integrace do plochy zahrádek (I), budou 
v území přípustné a budou přípustné i změny těchto legálních staveb za stanovených 
podmínek. Tedy bude možná řádná údržba těchto staveb. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Jedná se o plochu bydlení, u které lze důvodně předpokládat zhoršení kvality bydlení v 
důsledku realizace MÚK VMO. Z tohoto důvodu není zvyšování intenzity využití lokality pro 
bydlení žádoucí a plocha je pouze stabilizována dle stávajícího stavu Navyšování staveb 
pouze z důvodu zachování výhledu nepředstavuje systémové řešení, které navíc mohou 
využít pouze majitelé pouze některých bytových jednotek. Pro úplnost však lze uvést, že ve 
stabilizované ploše je při nástavbách nutné respektovat charakter stávající lokality, přičemž 
lze překročit maximální přípustnou výšku o 2 výškové metry a nad touto úrovní lze umístit 
ustoupené podlaží. Námitce nelze vyhovět.  
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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 č.1 
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). Parkování musí stavebník realizovat na vlastním 
pozemku. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitkou vyznačeném území, kterému v návrhu nového ÚP odpovídá část rozvojové 
lokality Bc-5, jsou vymezeny plochy bydlení, veřejné vybavenosti a sportu, které jsou již dnes 
vymezeny v dosavadním ÚPmB jako plochy  a jsou proto určeny pro rozvoj stavebního 
využití již dnes.  
V rámci této části lokality Bc-5 nedochází v Návrhu ÚP k novému podstatnému vymezení 
stavebních ploch nad současný právní stav v dosavadním platném ÚPmB; rozšířena je 
pouze plocha bydlení při severozápadním a západním okraji lokality, která je dnes v ÚPmB 
vymezena jako nestavební plocha s objekty pro individuální rekreaci (1,75 ha) a nestavební 
plocha ZPF (0,25 ha).Dle metodiky nového ÚP a vymezování plocha rozvojových lokality (viz 
kap. 5.7.1. textové části Odůvodnění) by se jednalo o samostatné podměrečné plochy, proto 
byly zahrnuty do návrhové plochy bydlení. Jde převážně o zastavěné území (viz vymezená 
hranice zastavěného území) a území má potenciál nabídnout možnost výstavby 
nízkopodlažního rezidenčního bydlení. Námitce proti stavebnímu využití pro bydlení, 
vybavenost a požadavku na změnu využití území pro funkci městské zeleně proto nelze 
vyhovět.  
Mimo to rozsah stavebních ploch bydlení v této části lokality Bc-5 vyplývá z rozsahu 
projednaného v Konceptu připravovaného územního plánu. Z výsledků projednání následně 
vyplynuly Pokyny pro zpracování návrhu připravovaného ÚP, schválené ZMB v červnu 2018. 
Proto zůstanou plochy bydlení ve stejném rozsahu vymezeny i pro 2. opakované veřejné 
projednání upraveného Návrhu ÚP. 
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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). Parkování musí stavebník realizovat na vlastním 
pozemku. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V námitkou vyznačeném území (červeným obrysem), kterému v návrhu nového ÚP odpovídá 
část rozvojové lokality Bc-5, jsou vymezeny plochy, které jsou již dnes vymezeny v 
dosavadním ÚPmB a jsou proto určeny pro rozvoj stavebního využití již dnes.  
V rámci této části lokality Bc-5 nedochází v Návrhu ÚP k novému vymezení stavebních ploch 
nad současný právní stav v dosavadním platném ÚPmB, Námitce proti stavebnímu využití 
pro bydlení a požadavku na změnu využití území pro funkci městské zeleně proto nelze 
vyhovět.  
Mimo to rozsah stavebních ploch bydlení v této části lokality Bc-5 vyplývá z rozsahu 
projednaného v Konceptu připravovaného územního plánu. Z výsledků projednání následně 
vyplynuly Pokyny pro zpracování návrhu připravovaného ÚP, schválené ZMB v červnu 2018. 
Proto zůstanou plochy bydlení ve stejném rozsahu vymezeny i pro 2. opakované veřejné 
projednání upraveného Návrhu ÚP. 
 
Námitka č.2 
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). Parkování musí stavebník realizovat na vlastním 
pozemku. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Uvedené pozemky jsou součástí dosud stavebně nevyužitého území, dle dosavadního 
ÚPmB jsou součástí návrhové plochy smíšené výroby a služeb.  
V rámci rozvojové lokality R-3, jsou v novém ÚP zahrnuty do návrhové plochy bydlení. Jsou 
v přímém kontaktu s návrhovou plochou dopravy vymezenou v prodloužení ulice Terezy 
Novákové západním směrem, kde je nutno vybudovat komunikaci pro přístup do území v 
nezbytných šířkových parametrech i pro vedení tramvajové trati (R/31 na výkrese č. 2.2).  
Nynější profil komunikace není finálním řešením a bude v rámci rozvoje měněn, proto i 
současně možný přístup na pozemky bude ovlivněn. 
ÚS vymezená pro lokalitu R-3 bude zpodrobňovat funkční využití celého rozvojového území 
tak, aby mohlo být ke svému účelu využito na základě komplexního prověřeného řešení, 
které zahrne i systémové složky dopravní infrastruktury. Účelové vyčlenění požadovaných 
pozemků z ÚS nelze provést - byl by narušen proporční přístup k všem touto podmínkou 
zatíženým pozemkům zahrnutých do rozvojového území R-3.     
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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). Parkování musí stavebník realizovat na vlastním 
pozemku. Z toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje.  
Odůvodnění: 
Návrh územního plánu je oproti stávajícímu ÚPmB v menším (méně podrobném) měřítku. V 
rámci této skutečnosti byly mnohé plochy, dnes vyznačené samostatně, agregovány. Tedy 
nejsou ve výkresové části vyznačeny, ale byly začleněny pod přilehlé plochy, aby při dané 
míře podrobnosti byla zajištěna seznatelnost ploch. Vymezovány byly plochy zeleně 
celoměstského významu. Jedná se zejména o plochy o rozloze nad 2 000 m2. Zvolená 
velikost ploch odpovídá § 3 odst. 1 vyhlášky 501/2006 Sb. Předmětná lokalita toto kritérium 
nesplňuje a slouží zejména pro místní obyvatele přilehlých ploch bydlení. Na základě 
veřejného projednání bylo přistoupeno k vyznačení dalších významných ploch zeleně v 
upraveném návrhu. K předmětné ploše zeleně však nebyla v rámci veřejného projednání 
podána žádná námitka ani připomínka. Předmětná zeleň také není významnou zelení ve 
smyslu obecně závazné vyhlášky SmB 15/2007. Pozemky, na kterých je zeleň umístěna jsou 
ve vlastnictví města a zachování zeleně je tak samosprávnou záležitostí města.  S ohledem 
na uvedené okolnosti se námitce nevyhovuje.  
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
K redukci rozvoje na k. ú. Obřany a k převedení původních rozvojových lokalit Ob-1 a Ob-4 
do územních rezerv B-12 a B-13 došlo na základě vyhodnocení výsledků projednání 
(námitek a připomínek) po prvním veřejném projednání 06/2020. Dílčí podnět na úpravu 
návrhu uplatnil u pořizovatele na základě doporučení RMB určený zastupitel, RNDr. Filip 
Chvátal, Ph.D., radní pro územní plánování, který tímto hájil veřejné zájmy na zmenšení 
původně navrhovaného rozsahu rozvoje MČ. 
Námitce nebude vyhověno, rozvoj pro funkci bydlení nebude v daném území vymezen.   
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel zásadně požaduje zredukovat intenzitu využití předmětné rozvojové lokality 
a to formou nastavení limitů maximální míry zastavění a stanovením vyššího minimálního 
podílu zeleně.  
De facto celá plocha předmětné rozvojové lokality je v platném ÚPmB vymezena jako plocha 
zastavitelná (vyjma menších ploch zeleně a veřejných prostranství). Zároveň je převážná 
část parcel vlastnictvím soukromých vlastníků (vyjma plochy V/a2, části ploch D/a3 a většiny 
veřejných prostranství). Není tudíž možné v návrhu ÚPmB vymezit větší nezastavěné plochy 
zeleně a tím snížit intenzitu využití území, jelikož v případě, že by došlo ke změně plochy 
stavební (viz platný ÚPmB) na plochu nestavební, tak hrozí náhrada škody za změnu využití 
území dle § 102 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. 
Zároveň se v návrhu ÚPmB nevymezují ani menší plochy zeleně, tak jak jsou vymezeny 
v platném ÚPmB. Z důvodu zvoleného měřítka výkresů a podrobnosti ÚPmB byla pro návrh 
ÚP stanovena minimální velikost funkční plochy na 0,5 ha (pouze ve zvláštních případech 
na 0,2 ha) v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. Návrh ÚPmB řeší 
zastoupení zeleně u funkčních ploch nastavením minimálního zastoupení zeleně, které 
je u ploch B a C 30 % pro disponibilní pozemky stavebního záměru, u ploch W pak 20 % 
pro disponibilní pozemky stavebního záměru. Vzhledem k tomu, že se v blízkosti předmětné 
plochy nachází velké plochy krajinné i městské zeleně, tak zpracovatel nepovažuje za nutné 
tyto podíly navyšovat. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje, aby výšková úroveň zástavby v severní části předmětné lokality byla 
stanovena na úroveň 2 (v části pod rozvodnou úroveň 3) a ve zbývající části předmětné 
lokality, aby byla stanovena maximálně 3. výšková úroveň zástavby. 
V severní části předmětné lokality bude pod rozvodnou zachována výšková úroveň 3. 
Ve zbylé části bude rozšířena plocha bydlení s výškovou úrovní 2. Podél pozemní 
komunikace spojující ulice Hudcova a Purkyňova však zůstane zachován úzký pás plochy 
smíšené obytné (C) s výškovou úrovní 3. Smyslem stanovení vyšší úrovně zástavby u této 
plochy je ochrana nižší rezidentní zástavby, která se nachází za ní, od potenciálně rušnější 
pozemní komunikace (odclonění negativních vlivů dopravy). Stanovování vyšší úrovně 
zástavby podél městských tříd a rušnějších pozemních komunikacích je pravidlem v celém 
ÚPmB.   
Ve zbývající části předmětné lokality bude u ploch smíšených obytných zachována výšková 
úroveň zástavby 5. Snížení výškové úrovně zástavby dle požadavků podatele není 
z městotvorného hlediska možné. Zintenzivnění využití předmětné plochy je krok, v jehož 
důsledku by mělo dojít k omezení suburbanizace, což je jeden z hlavních cílů nového ÚPmB. 
U ostatních ploch je zachována výšková úroveň zástavby 3. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
Podatel požaduje, aby byl v předmětné rozvojové lokalitě zachován původní záměr 
dobudování Technologického parku Brno a tím bylo zabráněno možnosti přeměnit celou 
lokalitu na rezidenční bydlení. Podatel tedy požaduje na předmětných plochách nastavit 
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funkční plochy komerční vybavenosti (W) s výškovou úrovní 3. Dále podatel požaduje v 
severní části rozvojové lokality změnit vymezení plochy na C/v2, plochy městské zeleně (Z) 
a plochy bydlení B/r2. Podatel taktéž požaduje zachování povinnosti zpracovat 
pro předmětnou lokalitu územní studii. 
Zpracovatel prověřil nutnost doplnit v rámci předmětné lokality plochy komerční 
vybavenosti (W) v návaznosti na realizované areály při ulici Purkyňova. Dle jeho posouzení 
není v lokalitě nutné vymezovat další plochy W (vyjma ploch v jihozápadní a severozápadní 
části předmětné lokality, které doplňují souvislý pás ploch komerční vybavenosti a byl u nich 
ponechám způsob využití W a nově vymezené plochy W v severní části – viz níže). 
Přeměnou původně plánovaných ploch W na plochy smíšené obytné (C) je reagováno 
na deficitní funkci bydlení, což je jeden z hlavních problémů současné doby. Zvýšení 
možnosti stavět objekty pro bydlení, resp. pro smíšenou funkci, je základním požadavkem 
města a jde o jednu z hlavních úloh územního plánu. Předmětná lokalita přirozeně propojuje 
městské části Královo Pole a Medlánky v oblasti Technologického parku, který dle návrhu 
ÚPmB doplní o rezidenční využití v kombinaci s občanskou vybaveností a službami a tím 
zajistí chybějící mísení funkcí v území.   
Severní část předmětné rozvojové lokality bude částečně upravena, nikoliv však zcela 
dle požadavků podatele. Část plochy občasné vybavenosti bude zachována dle aktuálního 
návrhu ÚPmB. Ve střední části dojde k rozšíření plochy bydlení na úkor plochy smíšené 
obytné, která bude v této severní části zachována pouze podél pozemní komunikace. 
Část plochy bezprostředně pod rozvodnou bude změněna z plochy C/v3 na plochu W/v3. 
Tato plocha bude mít za úkol odclonit případné negativní působení technického zařízení 
na plochy bydlení. Z toho důvodu není možné v této části vymezit plochy městské zeleně (Z), 
jak požaduje podatel. 
Nadále platí, že v předmětné lokalitě je předepsána územní studie (ÚS-08 Technologický 
park). Jde o studii, která prověří doplnění komerční vybavenosti v jižní a severní části lokality 
v návaznosti na realizované areály při ulici Purkyňově, doplnění bydlení v návaznosti 
na zástavbu bydlení v Medlánkách v ul. Za Parkem, vymezení veřejného prostranství 
a prověření jeho charakteru, potřebu umístění občanského vybavení, možnost umístění 
mateřské školy, prověří vnitřní komunikační síť, vymezení pozemků pro obslužné 
komunikace s ohledem na jejich návaznost na stávající zástavbu, navrhne další dopravní 
napojení na stávající komunikace, řešení pěší průchodnosti lokalitou i k okolním plochám 
zeleně, napojení rozšířené vozovny a začlenění prodloužené tramvajové tratě včetně 
způsobu křížení s ostatní dopravou a řešením smyčky, návrh krajinné zeleně jako přechodu 
mezi Medláneckým kopcem a zástavbou a také napojení na technickou infrastrukturu. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Proces tvorby územního plánu obce není řízením, v němž by bylo možno namítat podobné 
procesní skutečnosti. Otázku případných tvrzených zásahů samosprávy do podoby Návrhu 
územního plánu není možno řešit, rozhodovat či v rámci námitky podjatosti procesovat v 
rámci projednání věcného řešení. 
 
Námitka č.5 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na vypuštění návrhových ploch komunikací O-5 a O-6 
z důvodu zbytečnosti, přivedení tranzitní dopravy do území, narušení přírodního zázemí 
v k.ú. Medlánky a je konstatováno, že je komunikace nerealizovatelná. 
Koridory ploch dopravní infrastruktury D nejsou v namítaném území navrženy. 
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Návrh pro opakované veřejné projednání byl upraven v souvislosti s nesouhlasem vedení 
trasy záměru R/1 především na medláneckém katastru s ohledem na problematické 
propojení na ulici V Újezdech. Současně byla prověřena trasa vedoucí ve vzdálenější poloze 
od stávající zástavby a mimo území volnočasových aktivit v okolí Medláneckého potoka. 
Vzhledem k nesouhlasu s původním vedením koridoru územní rezervy O-5 centrem 
Medlánek byla následně naznačena možnost změny jejího trasování. Tuto úpravu však 
z časových důvodů nebylo možné prověřit v potřebné podrobnosti a s podrobnějším 
vyhodnocením dopadů a vlivů na území.  
Aby bylo možné podrobněji prověřit toto území jednak z hlediska koncepce dopravy (Odboru 
dopravy MMB) a z hlediska územních dopadů (Odboru územního plánování a rozvoje MMB), 
bylo rozhodnuto z pozice pořizovatele o jejich vymezení. 
Z tohoto důvodu je v území územní rezerva O-6 ponechána beze změny a územní rezerva 
O-5 je upravena do koridoru v návaznosti od územní rezervy O-6 po propojení se záměrem 
R/1. 
Po zpracování podrobnějších prověřovacích studiích budou vyhodnoceny dopady do území 
a až následně na základě doporučení bude rozhodnuto o těchto územních rezervách. Tedy 
v tuto chvíli je předčasné předjímat výsledky prověření. 
Z územního hlediska se nejedná o návrhy konkrétních záměrů komunikací, ale o prvky, které 
budou ve větší podrobnosti teprve prověřeny a následně až rozhodnuto o jejich případné 
aktivaci. 
Území dotčené překryvným koridorem územních rezerv je možné využívat dle současného 
využití nebo v souladu s podmínkami využití území plochy s rozdílným způsobem využití. 
Využití území pod koridory územních rezerv O-5 a O-6 je ponecháno z větší části obdobné 
jako v současném územním plánu, tedy v plochách s rozdílným způsobem využití: plochy 
zahrádek I, plochy zemědělské A nebo plochy krajinné zeleně K.  
Z výše uvedených důvodů nelze požadavky v současné době zohlednit. 
 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pořizovatel se neztotožňuje s tvrzením podatele, že došlo k procesnímu pochybení v rámci 
procesu tvorby nového územního plánu tím, že byl na základě výsledků vyhodnocení 
předešlého veřejného projednání zpracován upravený Návrh. Stavební zákon výslovně 
předpokládá, že může být návrh územního plánu upraven, podstatně či nepodstatně, a jedná 
se tak o zcela legální a legitimní postup. 
Současně není nijak podateli znemožněno uplatnit proti upravenému návrhu územního plánu 
svou připomínku či námitku. 
Rovněž tak je chybným předpokladem podatele tvrzení, že jím uplatněné námitky či 
připomínky jsou v zásadě "bezcenné", protože město "nepočítá" s dalším projednáním. 
Postoj města je sice v procesu tvorby územního plánu důležitý, ale vyhodnocení výsledků 
veřejných projednání zpracovává úřad územního plánování ve spolupráci s určeným 
zastupitelem a je na pořizovateli, aby po vyhodnocení správně určil další procesní postup; 
toto rozhodnutí nespadá do výlučné pravomoci samosprávných orgánů obce, a proto nelze 
podatelova tvrzení považovat za právně relevantní. 
Jeho možnost vstoupit aktivně do procesu přípravy nového územního plánu nebyla nijak 
omezena a uplatněním své námitky to dokazuje; rovněž je nutné upozornit, že samotné 
uplatnění podání ještě nezakládá automatický nárok na to, že musí být námitce vyhověno - 
tím by byl popřen naopak proces vyhodnocení podání. 
Chybnost závěrů podatele lze dokladovat tím, že úřad územního plánování na základě 
vyhodnocení výsledků opakovaného veřejného projednání zajistil úpravu Návrhu nového 
územního plánu města Brna a oznámil konání dalšího opakovaného veřejného projednání. 
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Námitka 
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. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka neobsahuje podání k věcnému řešení Návrhu ÚPmB, jsou uvedeny jen údaje o 
podateli, jinak zcela bez textu. Není možné identifikovat požadavek na řešení, proto nebude 
formulován pokyn k úpravě Návrhu. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4 k prověření potřeby rozšíření návrhových ploch bydlení a 
umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 
 





1 1

2 2
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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: 
Námitka na nedostatečnost popisu řešení územní rezervy B-2. 
Územní rezerva je plocha nebo koridor, které jsou vymezené v územně plánovací 
dokumentaci pro využití, jehož potřebu a plošné nároky je nutné následně prověřit. Její 
dosavadní využití nesmí být měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil 
prověřované budoucí využití (§ 23b SZ). 
Při projednávání návrhu územního plánu, který obsahuje územní rezervu, se tato rezerva 
neposuzuje jako navržený způsob využití plochy (koridoru). K prověření územní rezervy 
dochází až po jejím vymezení (tj. po vydání územního plánu). Konkrétní podoba funkčního a 
prostorového využití dané lokality, tedy stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným 
způsobem využití tak může být řešena až při případné „aktivaci“ územní rezervy při 
prověření a vymezení návrhových ploch formou následné změny územního plánu. 
Účel, pro který je územní rezerva vymezena, nelze bez změny územního plánu realizovat, 
posuzuje se tedy až při této změně, a to ve všech souvislostech. 
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Námitka č.1 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek posouzení koridorů vysokokapacitních nadnárodních 
silnic místního určení (dle podání typ A) s koridorem lokálních spojnic menších celků (dle 
podání typ B), přičemž typem A je označena R43, západní obchvat Žebětína a spojka 
Medlánky a typem B jsou označeny např. ulice Vinohrady, propojení Křivánky a Skalní a 
oblast Kostelní zmoly. 
Uvedeným charakterem (typy A a B) komunikační propojení v územním plánu popsány 
nejsou a nebyly předmětem projednání. 
 
Komunikace „43“ je v území zpřesněna jako záměr Bc/1 na základě vymezení záměru DS40 
v Zásadách územního rozvoje Jihomoravského kraje. Územní plán tento záměr pouze 
zpřesňuje. 
Obchvat Žebětína (Zn/1 a Zn/2) je místní komunikací sběrného charakteru a takto je 
sledován i v současném územním plánu. 
„Spojka Medlánky“ byla v Návrhu pro opakované veřejné projednání upravena, není dále 
sledována a v úseku kolem severní strany letiště Medlánky bylo ponecháno propojení ve 
stávajícím stavu. 
 
Podatelem preferovaná citovaná propojení typu „B“ jsou v Návrhu pro opakované veřejné 
projednání vymezeny jako záměr Sty/2, významná  obslužná komunikace nebo koridor 
územní rezervy O-3 v případě Kostelní zmoly, který bude pro tento účel prověřen. 
 
Navržená koncepce dopravní obsluhy území města, včetně předpokládané kategorizace 
vychází z dlouhodobě sledované koncepce a je pouze doplňována nebo zpřesňována.  
S ohledem k výše uvedenému nelze požadavek zohlednit. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4 k prověření potřeby rozšíření návrhových ploch bydlení a 
umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje  
Odůvodnění: 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4 k prověření potřeby rozšíření návrhových ploch bydlení a 
umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje  
Odůvodnění: 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4 k prověření potřeby rozšíření návrhových ploch bydlení a 
umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje  
Odůvodnění: 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4 k prověření potřeby rozšíření návrhových ploch bydlení a 
umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje 
Odůvodnění: 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4 k prověření potřeby rozšíření návrhových ploch bydlení a 
umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB byl zpracován jako invariantní, a to ze tří variant konceptu Územního plánu a 
dle schválených Pokynů pro zpracování návrhu ÚPmB (dále jen Pokyny) Zastupitelstvem 
města Brna na svém Z7/40. zasedání konaném dne 19. 6. 2018 usnesením ZM7/3871. 
Předmětné území bylo na základě Pokynů upraveno dle varianty III Konceptu, a to s 
podmínkou známosti trasování silnice X43. 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4, v souladu s Pokyny, k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch bydlení a umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 
 









MMB/0358031/2021 MMB/0358031/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0358031/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB byl zpracován jako invariantní, a to ze tří variant konceptu Územního plánu a 
dle schválených Pokynů pro zpracování návrhu ÚPmB (dále jen Pokyny) Zastupitelstvem 
města Brna na svém Z7/40. zasedání konaném dne 19. 6. 2018 usnesením ZM7/3871. 
Předmětné území bylo na základě Pokynů upraveno dle varianty III Konceptu, a to s 
podmínkou známosti trasování silnice X43. 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4, v souladu s Pokyny, k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch bydlení a umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB byl zpracován jako invariantní, a to ze tří variant konceptu Územního plánu a 
dle schválených Pokynů pro zpracování návrhu ÚPmB (dále jen Pokyny) Zastupitelstvem 
města Brna na svém Z7/40. zasedání konaném dne 19. 6. 2018 usnesením ZM7/3871. 
Předmětné území bylo na základě Pokynů upraveno dle varianty III Konceptu, a to s 
podmínkou známosti trasování silnice X43. 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4, v souladu s Pokyny, k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch bydlení a umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 
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Námitky Námitky 

 

MMB/0358049/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB byl zpracován jako invariantní, a to ze tří variant konceptu Územního plánu a 
dle schválených Pokynů pro zpracování návrhu ÚPmB (dále jen Pokyny) Zastupitelstvem 
města Brna na svém Z7/40. zasedání konaném dne 19. 6. 2018 usnesením ZM7/3871. 
Předmětné území bylo na základě Pokynů upraveno dle varianty III Konceptu, a to s 
podmínkou známosti trasování silnice X43. 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4, v souladu s Pokyny, k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch bydlení a umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 









MMB/0358057/2021 MMB/0358057/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0358057/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB byl zpracován jako invariantní, a to ze tří variant konceptu Územního plánu a 
dle schválených Pokynů pro zpracování návrhu ÚPmB (dále jen Pokyny) Zastupitelstvem 
města Brna na svém Z7/40. zasedání konaném dne 19. 6. 2018 usnesením ZM7/3871. 
Předmětné území bylo na základě Pokynů upraveno dle varianty III Konceptu, a to s 
podmínkou známosti trasování silnice X43. 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4, v souladu s Pokyny, k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch bydlení a umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 









MMB/0358065/2021 MMB/0358065/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0358065/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB byl zpracován jako invariantní, a to ze tří variant konceptu Územního plánu a 
dle schválených Pokynů pro zpracování návrhu ÚPmB (dále jen Pokyny) Zastupitelstvem 
města Brna na svém Z7/40. zasedání konaném dne 19. 6. 2018 usnesením ZM7/3871. 
Předmětné území bylo na základě Pokynů upraveno dle varianty III Konceptu, a to s 
podmínkou známosti trasování silnice X43. 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4, v souladu s Pokyny, k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch bydlení a umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 









MMB/0358077/2021 MMB/0358077/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0358077/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB byl zpracován jako invariantní, a to ze tří variant konceptu Územního plánu a 
dle schválených Pokynů pro zpracování návrhu ÚPmB (dále jen Pokyny) Zastupitelstvem 
města Brna na svém Z7/40. zasedání konaném dne 19. 6. 2018 usnesením ZM7/3871. 
Předmětné území bylo na základě Pokynů upraveno dle varianty III Konceptu, a to s 
podmínkou známosti trasování silnice X43. 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4, v souladu s Pokyny, k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch bydlení a umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 
 









MMB/0358083/2021 MMB/0358083/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0358083/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB byl zpracován jako invariantní, a to ze tří variant konceptu Územního plánu a 
dle schválených Pokynů pro zpracování návrhu ÚPmB (dále jen Pokyny) Zastupitelstvem 
města Brna na svém Z7/40. zasedání konaném dne 19. 6. 2018 usnesením ZM7/3871. 
Předmětné území bylo na základě Pokynů upraveno dle varianty III Konceptu, a to s 
podmínkou známosti trasování silnice X43. 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4, v souladu s Pokyny, k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch bydlení a umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 







MMB/0358086/2021 MMB/0358086/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0358086/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje  
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB byl zpracován jako invariantní, a to ze tří variant konceptu Územního plánu a 
dle schválených Pokynů pro zpracování návrhu ÚPmB (dále jen Pokyny) Zastupitelstvem 
města Brna na svém Z7/40. zasedání konaném dne 19. 6. 2018 usnesením ZM7/3871. 
Předmětné území bylo na základě Pokynů upraveno dle varianty III Konceptu, a to s 
podmínkou známosti trasování silnice X43. 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4, v souladu s Pokyny, k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch bydlení a umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 
 
 









MMB/0358089/2021 MMB/0358089/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0358089/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s vymezením plochy komerční vybavenosti W/v3, která je součástí 
rozvojové lokality Zn-11 Kamechy. Požadováno je využití jako plocha městské zeleně nebo 
plocha pro volnočasovou rekreaci.   
Předmětná plocha je určena již stávajícím platným ÚPmB jako stavební - je definovaná jako 
návrhová plocha pracovních aktivit – plocha pro výrobu PV. Ta zde byla vymezena 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. Žádoucí je tedy 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 péče.   
K předmětné ploše podala připomínku i městská část Brno-Žebětín, která požaduje změnu 
využití plochy W/v3 na plochu veřejné vybavenosti V/v2 pro účely možnosti umístění 
potřebné vybavenosti pro městskou část. Předmětné pozemky jsou v majetku statutárního 
města Brna.  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno-Žebětín změnit způsob využití na plochu veřejné vybavenosti V. 
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 
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 lokality. Výšková úroveň bude 
snížena na hodnotu 2 – tj. výškové rozpětí 3-10 m.  
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 









MMB/0358091/2021 MMB/0358091/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0358091/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s vymezením plochy komerční vybavenosti W/v3, která je součástí 
rozvojové lokality Zn-11 Kamechy. Požadováno je využití jako plocha městské zeleně nebo 
plocha pro volnočasovou rekreaci.   
Předmětná plocha je určena již stávajícím platným ÚPmB jako stavební - je definovaná jako 
návrhová plocha pracovních aktivit – plocha pro výrobu PV. Ta zde byla vymezena 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. Žádoucí je tedy 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 péče.   
K předmětné ploše podala připomínku i městská část Brno-Žebětín, která požaduje změnu 
využití plochy W/v3 na plochu veřejné vybavenosti V/v2 pro účely možnosti umístění 
potřebné vybavenosti pro městskou část. Předmětné pozemky jsou v majetku statutárního 
města Brna.  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno-Žebětín změnit způsob využití na plochu veřejné vybavenosti V. 
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 
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 lokality. Výšková úroveň bude 
snížena na hodnotu 2 – tj. výškové rozpětí 3-10 m.  
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 









MMB/0358093/2021 MMB/0358093/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0358093/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s vymezením plochy komerční vybavenosti W/v3, která je součástí 
rozvojové lokality Zn-11 Kamechy. Požadováno je využití jako plocha městské zeleně nebo 
plocha pro volnočasovou rekreaci.   
Předmětná plocha je určena již stávajícím platným ÚPmB jako stavební - je definovaná jako 
návrhová plocha pracovních aktivit – plocha pro výrobu PV. Ta zde byla vymezena 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. Žádoucí je tedy 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 péče.   
K předmětné ploše podala připomínku i městská část Brno-Žebětín, která požaduje změnu 
využití plochy W/v3 na plochu veřejné vybavenosti V/v2 pro účely možnosti umístění 
potřebné vybavenosti pro městskou část. Předmětné pozemky jsou v majetku statutárního 
města Brna.  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno-Žebětín změnit způsob využití na plochu veřejné vybavenosti V. 
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 
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 lokality. Výšková úroveň bude 
snížena na hodnotu 2 – tj. výškové rozpětí 3-10 m.  
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
 









MMB/0358099/2021 MMB/0358099/2021 
Námitky Námitky 

 

MMB/0358099/2021 
 
Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s vymezením plochy komerční vybavenosti W/v3, která je součástí 
rozvojové lokality Zn-11 Kamechy. Požadováno je využití jako plocha městské zeleně nebo 
plocha pro volnočasovou rekreaci.   
Předmětná plocha je určena již stávajícím platným ÚPmB jako stavební - je definovaná jako 
návrhová plocha pracovních aktivit – plocha pro výrobu PV. Ta zde byla vymezena 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. Žádoucí je tedy 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 péče.   
K předmětné ploše podala připomínku i městská část Brno-Žebětín, která požaduje změnu 
využití plochy W/v3 na plochu veřejné vybavenosti V/v2 pro účely možnosti umístění 
potřebné vybavenosti pro městskou část. Předmětné pozemky jsou v majetku statutárního 
města Brna.  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno-Žebětín změnit způsob využití na plochu veřejné vybavenosti V. 
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 
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 lokality. Výšková úroveň bude 
snížena na hodnotu 2 – tj. výškové rozpětí 3-10 m.  
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh ÚPmB byl zpracován jako invariantní, a to ze tří variant konceptu Územního plánu a 
dle schválených Pokynů pro zpracování návrhu ÚPmB (dále jen Pokyny) Zastupitelstvem 
města Brna na svém Z7/40. zasedání konaném dne 19. 6. 2018 usnesením ZM7/3871. 
Předmětné území bylo na základě Pokynů upraveno dle varianty III Konceptu, a to s 
podmínkou známosti trasování silnice X43. 
O poloze komunikace X43 v době zpracování a projednání Návrhu nového ÚPmB nebylo 
rozhodnuto. Návrh pro veřejné projednání vymezuje přes předmětné pozemky v lokalitě 
Křivánky územní rezervu B-4, v souladu s Pokyny, k prověření potřeby rozšíření návrhových 
ploch bydlení a umístění veřejných prostranství.  
Na základě rozhodnutí o poloze X43 v Aktualizaci č.1 ZÚR JMK a v souvislosti s novými 
požadavky na využití území (např. jiné trasování páteřních komunikací a s tím související 
územní rozvoj) OÚPR MMB zadal zpracování územní studie Bosonohy, která bude sloužit 
jako aktuální územně plánovací podklad, který však nelze z časových důvodů zapracovat do 
upraveného Návrhu nového ÚPmB. Dohodnuté řešení v územní studii se všemi aktéry v 
území, bude předmětem následné změny nového ÚPmB. Z tohoto důvodu zůstane v lokalitě 
vymezená územní rezerva B-4. 
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Námitka 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Námitka nesouhlasí s vymezením plochy komerční vybavenosti W/v3, která je součástí 
rozvojové lokality Zn-11 Kamechy. Požadováno je využití jako plocha městské zeleně nebo 
plocha pro volnočasovou rekreaci.   
Předmětná plocha je určena již stávajícím platným ÚPmB jako stavební - je definovaná jako 
návrhová plocha pracovních aktivit – plocha pro výrobu PV. Ta zde byla vymezena 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. Žádoucí je tedy 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 péče.   
K předmětné ploše podala připomínku i městská část Brno-Žebětín, která požaduje změnu 
využití plochy W/v3 na plochu veřejné vybavenosti V/v2 pro účely možnosti umístění 
potřebné vybavenosti pro městskou část. Předmětné pozemky jsou v majetku statutárního 
města Brna.  
Určený zastupitel RNDr. Filip Chvátal, PhD. dle § 53 odst. (1) stavebního zákona uplatnil v 
procesu vyhodnocování výsledků projednání dopisem č.j. MMB/0477610/2021 ze dne 
13.9.2021 na základě doporučení RMB R8/168 ze dne 1.9.2021 podnět na zohlednění 
místních zájmů MČ Brno-Žebětín změnit způsob využití na plochu veřejné vybavenosti V. 
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 
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 lokality. Výšková úroveň bude 
snížena na hodnotu 2 – tj. výškové rozpětí 3-10 m.  
Na základě výše uvedeného nelze námitce vyhovět. 
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