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Z - pl. městské zeleně

V - pl. veřejné vybavenosti

k -kompaktní zástavba

4 - výšková úrověň zástavby 9 - 22 m

MB-1 - rozvojová lokalita

Městský ring: Nádražní - Benešova

MB-3 - rozvojová lokalita Koliště - 

Benešova
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dráha)



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

POMĚR ZASTAVITELNÉ VŮČI NEZASTAVITELNÉ PLOŠE

POMĚR ZASTAVITELNÉ 

VŮČI NEZASTAVITELNÉ PLOŠE

34%

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN - LOKALITA GRAND



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

POMĚR ZASTAVITELNÉ VŮČI NEZASTAVITELNÉ PLOŠE

POMĚR ZASTAVITELNÉ 

VŮČI NEZASTAVITELNÉ PLOŠE

36%

NÁVRH NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU - LOKALITA GRAND



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

POMĚR ZASTAVITELNÉ VŮČI NEZASTAVITELNÉ PLOŠE

POMĚR ZASTAVITELNÉ 

VŮČI NEZASTAVITELNÉ PLOŠE

36%

NÁVRH ETAPA 2 - LOKALITA GRAND



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

PLATNÝ RP MPR

VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

PLATNÝ RP MPR

VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

ÚS JIŽNÍ CENTRUM 2018



ZÁVĚR Z PŘIPOMÍNEK:

− nerespektuje soukromé vlastnictví,

− vychází z nejistého skutkového stavu,

− nezohledňuje plánované záměry v území (i na úrovni vydaného ÚR),

− z důvodu aktuální „bezradnosti“ s řešením území vytváří faktickou 

stavební uzávěru,

− nedůsledně nakládá s „vizionářskými Pohledy“, které nicméně 

konkrétně omezují zastavitelnost pozemků,

− nesplňuje zákonnou definic územní studie, když svůj obsah 

nahrazuje odkazem na budoucí studie,

− jednotlivé výkresy si vzájemně odporují.

BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

ÚS JIŽNÍ CENTRUM 2018



blok . 58

Zm na je po izována z vlastního podn tu samosprávy m sta Brna písemn  uplatn ného ur eným 
zastupitelem RNDr. Filipem Chvátalem, Ph.D (dopisem .j.: MMB/0096082/2019 ze dne 4.b ezna 
2019). 

Prov ízené výstavby a dopln ní takto vymezené plochy 
návrhem funk ádání dle vlastního návrhu zástavby.  

Prov  v etn
prostorových regulativ  pro zástavbu v lokalit ízené výstavby a navrhn te
konkrétního  funk ádání pozemk  na základ  vlastního návrhu: 

- vlastní návrh  chrán
i objektu na sevorovýchodním konci lokality 

p evezmete z dokumentace „Palace CD“, který má 
Morávka Centrum, a.s.) a dále 

- prov te u vlastního návrhu  a pozemk  a jejich 
.

- návrh vlastního  po izovanou díl í zm nou RP7/16/Z, která 
zasahuje do 

- . A5 a áchytnou funkcí pro MPR  a vjezdy 
ást parkovacích kapacit 

- . A17 –závazné ve ejné pr
p

Zohledn te a zachovejte stávající hodnoty v 
ny RP se soub  po izovanou zm nou ÚPmB . B4/16-RP/Z. 

Územní plán m sta Brna, aktuální právní stav 
Územn  analytické podklady stat. m. Brna, aktualizace 2016  

ho ochranném pásmu, 05/2007 
Jiné podklady:  

DÚR „Palace CD“ z r. 2003 (investorem byla Morávka Centrum, a.s.) 
Budoucnost centra m sta Brna ve variant  p eka“ technická pomoc – 

 Kole ek –Jura, 07/2016)1. ocen ný návrh 
z vyzvané ideové sout sta ve variant  p eka“ (návrh 

 Kole ek –Jura, 2016)

Návrh zm ny zpracujte v souladu se stavebním zákonem ní, se 
správním ádem, zákon .

ní. 
Zpracování  obsahu zm ny bude vycházet ze stávající struktury Regula ního plánu MPR.  

P íloha:  orienta ní vymezení ny

BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

ZMĚNA REGULAČNÍHO PLÁNU MPR

ZADÁNÍ ZMĚNY RP MPR BRNO V LOKALITĚ BLOKU Č. 58
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BUDOUCNOST CENTRA MĚSTA BRNA VE VARIANTĚ PŘESTAVBY ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - „ŘEKA“

SDRUŽENÍ IVAN KOLEČEK - PAVEL JURA, ARCHITEKTI LAUSANNE – BRNO
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Ruzne/ZUB_urbanisticke_studie/ZUB_Reka_Dopracovani_Kolecek_Jura.pdf
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1. DOKUMENTACE 

Název dokumentace: Budoucnost centra města Brna ve variantě přestavby železničního uzlu Brno (ŽUB) „Řeka“   

- aktualizace urbanistického řešení nové městské čtvrti tzv. Jižního centra ve variantě nádraží u řeky 

(nádraží v odsunuté poloze) 

Stupeň dokumentace: Technická pomoc 

 

A.1.2. ZADAVATEL 

Statutární město Brno,  

se sídlem Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, 

jehož jménem jedná Ing. Petr Vokřál, primátor, 

IČ:  44 99 27 85 

DIČ: CZ 44 99 27 85 

ve věcech smluvních zastoupeno: Ing. Olga Nováková 

pověřená řízením Odboru územního plánování a rozvoje, Kounicova 67, 601 67 Brno, 

ve věcech technických zastoupeno: Ing. Jana Pelikánová, Mgr. Ing. Kateřina Leopoldová 

 

A.1.3. ZPRACOVATEL DOKUMETACE 

Sdružení Ivan Koleček – Pavel Jura, architekti Lausanne – Brno  

se sídlem Dlouhé Hony 976/28, 621 00 Brno 

IČ:    697 565 38 

DIČ:  CZ 7607213977 

zastoupené:   prof. ing. arch. Ivanem Kolečkem a ing. arch. Pavlem Jurou 

Urbanistické řešení   prof. ing. arch. Ivan Koleček, ing. arch. Pavel Jura 

ing. arch. Pavel Steuer, Bc. Tomáš Javorský, Bc. Jakub Slováček, Bc. Kryštof Foltýn 

Dopravní řešení:   Ing. Martin Smělý, Ing. Martin Všetečka, Ing. Martin Novák 

      

A.2. ÚVODNÍ ÚDAJE 

A.2.1. ZADÁVACÍ PODMÍNKY 

Tato studie byla provedena na základě objednávky č. 9411600026 ze dne 16. 6. 2016, a to formou technické pomoci v podobě 

dopracování předchozí územní studie. Uvedenou objednávkou bylo zadání definováno takto: 

Transformovat ideový návrh řešení do ploch funkčního využití – funkční využití musí zohlednit a respektovat hygienické limity 

v území (zejména hluk z dopravy) 

Respektovat výškový průběh tras dopravní infrastruktury (železnice) dle podkladové studie (Prověření územních dopadů 

variant přestavby ŽUB, UAD 2015) 

Vyhodnotit dle ideového návrhu intenzitu využití území pro jednotlivé funkční plochy, stanovit výměru hrubých podlažních 

ploch (HPP) a dopracovat pro funkční plochy bilance (tabulky ve zjednodušeném rozsahu jako v podkladové studii, tzn. HPP, 

počty obyvatel/pracovních příležitostí) 

Dopracovat řešení systémů dopravy – silniční (se stanovením kategorií), městské hromadné dopravy (rozdělený do systémů - 

tramvaj, trolejbus), pěší a cyklistické dopravy 

Dopracovat etapizaci postupné realizace ideového návrhu 2030, 2050 

Zpracovat – dle výše uvedeného – výkres funkčního využití území se zakreslením systémů dopravy, popř. systémy dopravy 

zpracovat jako schémata   

Měřítko výkresů dle formátu A3 (srovnatelně s podkladovou studií) 

 

Jedním ze základních cílů technické pomoci byla srovnatelnost výstupu s předchozím dokumentem „Prověření územních dopadů 

variant přestavby ŽUB“ (UAD Studio, 2015), tomuto požadavku odpovídá měřítko zpracování i schematická podrobnost dokumentace.  

Tato technická pomoc přímo navazuje na předchozí územní studii „Budoucnost centra města Brna ve variantě přestavby ŽUB Řeka 

(sdružení Koleček – Jura, architekti Lausanne – Brno, 2016), kterou doplňuje o požadovaná schémata a tabulkovou část. Pro úplnost 

dokumentu jsou některé části převzaty z předchozí studie (např. technická zpráva, funkční využití), naopak ilustrační přílohy předchozí 

studie jsou (pro technickou přehlednost této dokumentace) vypuštěny.  

Cílem technické pomoci je dále aktualizovat, popř. zpřesnit funkční využití nové městské čtvrti tzv. Jižního centra, které je zakotveno 

v Územním plánu města Brna, a dále aktualizovat urbanistické řešení a prostorové uspořádání v řešeném území, navržené v ÚS 

Regulace centrálního území dotčeného přestavbou ŽUB, dle dosavadního vývoje v území, připravovaných konkrétních investičních 

záměrů i dle územně plánovacích podkladů, které prověřily případné i žádoucí změny v území.  

 

A.2.2. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Rozsah řešeného území byl dle konzultace se zadavatelem stanoven jako součet řešeného území předchozí územní studie a studie 

prověření UAD. V částech, kde předchozí studie UAD přesahovala řešené území územní studie, bylo (pro srovnání obou dokumentací) 

převzato řešení UAD s mírnou modifikací prostorového a funkčního uspořádání.  

Řešené území o rozloze cca 275 ha se nachází v centrální oblasti města, kde z jihu bezprostředně navazuje na historické jádro. 

Zahrnuje podstatnou část katastrálního území Trnitá a zasahuje do k.ú. Staré Brno, Štýřice, Zábrdovice a Komárov. 

Řešené území je vymezeno na severu ulicemi Nádražní a Benešovou, na západě ulicemi Nové Sady a Heršpickou, na východě ulicí 

Vlhkou, trasou navrhované Nové městské třídy, ulicí Dornych, korytem Ponávky a na jihu myšlenou spojnicí mezi ulicemi Kšírovou a 

Jihlavskou. 

Řešené území lze charakterizovat převážně jako přestavbové, což je důsledkem jeho průmyslového vývoje v minulosti. Od konce 20. 

století se však v důsledku rozvoje města jeví nezbytné uvolnit toto cenné území pro rozšíření centra města a revitalizovat je tak, aby 

zde vznikly plnohodnotné kvalitní městské čtvrti srovnatelné se severními a západními segmenty centrální oblasti města. 
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B. TEXTOVÁ ČÁST 

B.1. HODNOTY MÍSTA 

B.1.1. MĚSTO A ŽELEZNICE 

Železnice je tradičním katalyzátorem města. Již od samého počátku byla - v té době v pozici technické „high tech“ inovace – základním 

a zásadním městotvorným prvkem, hodnotou která definovala moderní metropoli i lokální centrum.  Hodnotou svého výrazu (formy) i 

užitnými vlastnostmi v dopravním systému byla vždy základním stavebním kamenem města, potenciálem rozvoje i místem, kde město 

skutečně žilo. 

Toto výsadní postavení si – i přes ostatní formy dopravy - železnice udržela i v současnosti, jak ostatně dokládá úsilí a energie, kterou 

řada evropských metropolí investuje do modernizace železničních uzlů.  

V této perspektivě vidíme i budoucnost železnice v Brně - tedy nikoliv jako zbytkovou, vymezující a obtěžující dopravní plochu 
v obydleném městě, nýbrž jako katalyzátor, základní stavební prvek a životadárný element moderní urbanistické struktury. 
Potenciál brněnské železnice vnímáme i v podobě ploch, které je možné optimálním řešením této infrastruktury využít pro 
centrální funkci města.  

 

B.1.2. MĚSTO A ŘEKA 

Voda je tradičním katalyzátorem města, již od počátku civilizace základní podmínkou osídlení. I když je tato podmiňující funkce již 

technicky překonána, přesto má vodní tok v urbanistické struktuře zásadní funkci, „provokující“ organismus města k životu, podobně 

jako železnice. Přestože Brno leží na soutoku dvou řek, jsou tyto vodní toky ve městě téměř neviditelné. Řada stop v podobě náhonů či 

říčních kanálů byla ze Starého Brna nenávratně vymazána, a to více je třeba využívat toky zachované, dosažitelné.   

Shodou náhod a nevyzpytatelných cest urbanistického vývoje jsou v Brně oba katalyzátory – řeka i železnice – v úzkém 
kontaktu a vzájemné pozici, jejíž potenciál je třeba využít.  

 

                                          
Schéma železnice, řeky a města – stávající stav kolejiště a návrh po přesunu nádraží ve variantě Řeka 

B.2. ZÁKLADY NÁVRHU 

B.2.1. TRADICE, KONTINUITA, VIZE 

Vše, co jako lidé činíme, je důsledkem předchozích kroků a současného pohledu k budoucím vizím. Je tak zřejmé, že při úvahách o 

budoucím vývoji není možné ignorovat předchozí kroky, je nutné brát v úvahu kontinuitu vývoje. 

Zejména to platí při úvahách o urbanismu a plánování města, neboť jde o činnost s velkou setrvačností, s dlouhodobým dopadem. Je 

nutné si přiznat, že tradiční výsledek urbanistického plánu v podobě komponovaného města s formálními prvky již není uvěřitelnou a 

ocenitelnou hodnotou pro aktuální principy a životaschopnost města. Tento tradiční výsledek považujeme za přirozeně přežitý a tvarem 

či objemem komponované „město“ tak nemůže být naším cílem. Přesto však považujeme některé tradiční nástroje urbanismu (blok, 

ulice) za stále platné, osvědčené, a o to cennější - zejména při vědomí selhávajících experimentů (sídliště) či extravilánových imitací 

města (shopping park). 

Usilujeme o kontinuální vizi města - využíváme osvědčené principy, kterými definujeme vhodné základní podmínky (strukturu) 
pro budoucí rozvoj města. Současně navazujeme na předchozí úvahy o řešení této lokality, které však podrobujeme revizi a 
nazíráme je z jiné perspektivy.  

 

B.2.2. OKAMŽIK NÁVRHU A NEKONEČNOST URBANISTICKÉHO PLÁNU 

Konvenční projekt stavby domu musí jasně a přesně definovat každou jednotlivou část, přesně definovat cílový – postavený – stav 

projektu. Projekt stavby je návodem k dosažení přesného cílového stavu. Obdobný pohled na plánování města a „víru“ ve přesnou 

realizaci však považujeme v urbanismu za již přežitou a nefunkční, podobně jako komponovanou strukturu. Současný urbanistický plán 

(i když vykreslený v podobě cílové vize) je nutno vnímat jen jako nástroj k řízení rozvoje území. Při plánování města je nutné hledat 

principy, využívat možnosti, stimulovat potenciál klíčových bodů a definovat pravidla, nikoliv designérským postupem komponovat 

město. 

Budoucí životaschopnost urbanistického plánu je přímo závislá na flexibilitě principů, které tento dokument reprezentuje. Flexibilitu je 

nutné zajistit jak v čase (etapizace), tak i v prostoru (funkční využití a základní infrastruktura).  

Jsme přesvědčeni, že urbanistický plán musí být – na jednu stranu – dostatečně silný, aby definoval základní potenciál a 
pravidla v území, na druhou stranu však musí být dostatečně volný a obecný, aby umožnoval vývoj v čase a budoucí, často 
dosud netušený obraz každé části struktury.  

Je nutné si uvědomit, že každé území a urbanistická struktura se neustále vyvíjí, a finální stav je z tak z „prosté logiky věci“ stavem, 

který nikdy nenastane. Urbanistický plán tak nelze vnímat jako grafickou podobu výsledného stavu území.  Od urbanistického plánu 

očekáváme soubor nástrojů a pravidel pro budoucí vývoj.  

Výše uvedené principy urbanismu jsou z našeho pohledu současně základními prvky filozofie „smartcity“ - tedy flexibilita, otevřenost, 

kontinuita. 

 

B.2.3. KRÁTKÉ KROKY DLOUHOU CESTOU VÝVOJE 

Urbanistický plán části města je plánem dlouhé cesty. Bylo by však mylné se domnívat, že dlouhou cestu lze zdolat velkými kroky. 

Velkolepé a rychle realizované plány (spíše vize) jsou již přežité a v současné společenské a legislativní situaci nereálné.  

V urbanistickém plánu je nutné usilovat o menší, postupné kroky, jemnou etapizaci, je nutné omezovat související a vynucené investice. 

Současně je nutné velký „obraz města“ definovat menšími prvky, které umožní flexibilní reakci plánu na vnější podmínky podobně, jako 

menší měřítko článku zlepšuje ohebnost řetězu.  
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B.3. URBANISTICKÝ KONCEPT 

B.3.1. IDEA ÚZEMNÍ STUDIE 

Územní studie je založena na definici několika menších, přiměřených kroků (kterými jsou pravidla pro vybrané části území) a jejich 

pečlivé etapizaci.  Územní studie záměrně nehledá formu zástavby či kompozici struktury proto, aby umožnila různorodou a bohatou 

architekturu města, stavěného v budoucnosti, bez zatěžujícího břemene minulé (tedy vlastně současné) architektury. Územní studie 
navazuje na předchozí technické dokumentace a záměry v území, logicky také na platnou územně plánovací dokumentaci. 
Současně však na tyto předchozí kroky nazírá kriticky a hledá jednodušší, lépe realizovatelnou a méně zatěžující podobu 
těchto vizí.  

 

B.3.2. CITY A ULICE OPUŠTĚNÁ 

Stávající ulice Opuštěná – v kontextu městského okruhu -  jednou z bariér, která odřezává řeku od města a limituje průchodnost území. 

Současně je však velkým potenciálem, neboť přináší dobrou dopravní dostupnost. Doprava je bezpochyby podstatnou podmínkou 
rozvíjejícího se města, a to v kterékoliv historické době, nehledě na vznik či vývoj automobilové dopravy. Lze tak 
předpokládat, tomu bude stejně i v následujících letech. Územní studií tak navrhujeme využití této hodnoty - z obvykle 
negativně hodnocené dopravní „zátěže“ využíváme pozitivní dopravní „potenciál“.  

Navrhujeme – již v první etapě rozvoje – úpravu dopravního řešení II. městského okruhu v úseku ul. Opuštěné, která spočívá 

v rozdělení obou směrů východ – západ do samostatných, jednosměrných větví. K tomuto kroku využíváme již stávající strukturu 

komunikací („šikanu“ ul. Opuštěné u podjezdu k původní Masné Burze a komunikaci podél současného tělesa dráhy). Jednoduchou 

úpravou nadřazeného dopravního systému tak výrazně zlepšujeme kvalitu městského prostoru i prostupnost území.  Rozdělení okruhu 

do paralelních větví zjednoduší křížení s příčnými radiálami města (zejména levé odbočení) současně generuje výrazný potenciál a 

výbornou dopravní dostupnost pro pás výstavby mezi oběma směry okruhu. Toto dopravní schéma dvou větví a krátkých příčných 

spojek zároveň umožňuje jednoduché a bezkolizní napojení budoucích radiál (bratislavská radiála) či okruhů (nová městská třída). 

V takto definovaném, hodnotném území navrhujeme kompaktní zástavbu CITY, s vysokým indexem podlažních i zastavěných 
ploch. Jedním z bloků CITY se také dočasně stává současné autobusové nádraží, a to do doby realizace nového 
autobusového terminálu v areálu hlavního nádraží.  

Logickým krokem je také návrh výškových budov v této lokalitě, a to jak z důvodu dobré dopravní dostupnosti, tak z hlediska 

urbanistické struktury města, topografie jižního předpolí centra Brna a současně také díky přiměřenému vztahu k historickým 

dominantám. Navrhujeme využití potenciálu místa výškovou hladinou 100 metrů.  

                                     
Schéma dopravního řešení ulice Opuštěné   Schéma CITY 

 

 
Zástavba CITY při pohledu od ulice Uhelné, ulicí Opuštěnou směrem ke Zvonařce 
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B.3.3. ZAHRADNÍ MĚSTO 

Jedním z potenciálů železnice současných evropských měst je rozloha a hodnota území, které železnice zaujímá. V Brně je tato 

hodnota území při ulici Uhelné znásobena jeho polohou mezi historickým centrem (ringem) a řekou, tedy polohou, která může těžit 

z přítomnosti odlišného přírodního a urbánního potenciálu. 

Výše uvedený potenciál je již obecně znám, a není tak o něm pochyb. Ostatně i předchozí urbanistické kroky v území (vědomy si této 

hodnoty) navrhovaly ve stopě železnice výrazný městský park. Ideová studie tyto hodnoty reflektuje také, avšak navrhuje jiný úhel 

pohledu. Koncepci jednoho vymezeného (současně však omezeného) parku vnímáme jako obtížně použitelný nástroj urbanistického 

plánu. Situování lokálního parku přesně ve stopě železnice odsuzuje tento prvek do kategorie pouhé grafické vize, pokud nedojde 

k předchozímu odstranění velké technické infrastruktury s nadregionálním významem. V dlouhodobé perspektivě tak zásadního kroku a 

teprve následného založení (výsadby) parku je nutné si přiznat, že tento prvek – v urbanistickém plánu výrazný a zásadní – dojde své 

realizace jako poslední a za cenu velkých nákladů souvisejících investic. Současně je opět nutné připomenout, že formálně grandiózní 

urbanistické plány a prvky již považujeme za přežité. 

Naproti předchozím koncepcím definujeme plochy zeleně v celé ploše území mezi ringem a ulicí Opuštěnou. Šachovnicová mozaika 

různých městských parků a poloveřejných zelených ploch definuje základní charakter území, s těžištěm v podobě liniové stavby 

původního viaduktu. Použití menšího měřítka zelených ploch umožňuje postupnou realizaci a výsadbu kosterních dřevin parku 

s dostatečným předstihem. Úvodním krokem k revitalizaci tohoto území, ještě před přesunem železničního tělesa, bude výsadba 

menších parků ve stávajících nevyužitých (přestavbových) plochách. „Předpěstováním“ kosterních dřevin přímo v místě zajistíme 

obyvatelnou krajinu již před realizací staveb. Nová městská čtvrť tak nebude trpět deficitem vzrostlé zeleně, jak je tomu o obvyklých 

developmentů s výsadbou v poslední fázi realizace. Menší výměra prvků zároveň zajišťuje určitou pestrost jednotlivých ploch, které 

mají obyvatelné – lidské – měřítko.  Zástavba zahradního města je koncipována na tradiční platformě městských bloků, které prostupují 

strukturu parků a veřejných ploch. Pro zástavbu zahradního města navrhujeme jednoduchou regulaci, spočívající v otevření 
vnitrobloků a v intenzivním využití zeleně v úrovni snížených střech.  Veškeré výše uvedené však navrhujeme s ohledem na 
plánovanou míru využití území – při zachování předpokládaných hrubých podlažních ploch (dle současného územního plánu) 
dosahujeme výrazného a intenzivního účinku zeleně v každé části území. Adresou každého bloku je park.  
 

                       
   Koncepce zeleně dle stávajícího ÚPmB                       Koncepce zeleně navržená 

 

 
Vizualizace zahradního města s využitím viaduktu 

 

 
Historický objekt Malá Amerika jako nové kulturní centrum zahradního města 
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B.3.4. NOVÉ HLAVNÍ NÁDRAŽÍ 

Stávající nádraží na ringu je vnímáno jako bariéra, jako vymezení centra, odděluje prostor před a za nádražím. Tato role již zjevně 

nemůže v perspektivě rozvoje města obstát. Stejně tak již nelze moderní nádraží chápat jen skrze nádražní budovu a hlavní vstup. Tato 

– do jisté míry romantická představa železnice – selhává i vzhledem k požadavkům na délku nástupní hrany a řadu ostatních funkcí 

nádraží.   

Nové hlavní nádraží vnímáme jako svorník území, prostupné plíce města, přes které proudí městský život v podobě dopravy a 

obchodu. Nové nádraží není redukované jen na nádražní budovu, ale je navrženo jako polyfunkční městská struktura. Již v konceptu 

dopravní obslužnosti definujeme nádraží, které má – na rozdíl od nádraží na ringu - obě strany rovnocenné. Severní část orientovaná 

k městu je kvalitně napojena na veřejnou dopravu, zejména kolejovou, a je vstupním prostorem pro obyvatele města. Jižní tvář nádraží, 

přivrácená k nové zástavbě Komárova, těží z vynikající dopravní dostupnosti z plánovaného III. městského okruhu a je logicky také 

doplněna autobusovým terminálem.  Jižní tvář nádraží je tak vstupním prvkem pro obyvatele okolních obcí, kteří do Brna či na nádraží 

dojíždí z okolní spádové oblasti města. Obě tváře nádraží generují potenciál, který je využitý obchodním a veřejným partem nádražní 

struktury. 

Městská struktura nádraží je posílena vynikajícím dopravním napojením na městkou hromadnou dopravu. V přednádražním prostoru je 

navržen jeden z přestupních uzlů kolejové i autobusové dopravy, příčně k tomuto přestupnímu prostoru je vedena trasa uvažovaného 

diametru. Nadstandardní dopravní dostupnost je – kromě železnice – posílena také dostatečnou parkovací kapacitou na úrovni 1. 

podzemního podlaží. Celkovým konceptem obchodních ploch a dopravních funkcí je založena životaschopná kombinace a tato 
je dále akcentována přítomností vody – rozšířeného nábřeží řeky, která doplňuje mozaiku funkcí a aktivit. Nové nádraží tak 
využívá zcela unikátní polohu, propojuje městkou strukturu a vodní tok a vytváří – v Brně dosud chybějící – interakci 
intenzivní městské struktury s vodotečí.  

 

              
Schéma nádraží jako prostupné struktury   Schéma dopravního napojení nádraží 

 

 

 
Vizualizace přednádražního prostoru s průhledem do městského soklu pod kolejištěm 

 

 

 

 
Vizualizace úrovně nástupišť 
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B.3.5. LOKALITA HERŠPICKÁ A ZÁSTAVBA PRAVÉHO BŘEHU 

Lokalita Heršpická je němým svědkem dosavadních pokusů o přestavbu železničního uzlu. Dosavadní rozvoj města jižním směrem, 

paralyzovaný v ploše logického rozvoje směrem ke Komárovu, si našel cestu podél komunikace Heršpické. Lze to vnímat jako logický 

důsledek předchozího vývoje, avšak i přes poměrně kvalitní urbanismus a architekturu kancelářských developmentů je nutné 

konstatovat, že tyto hodnoty stojí bohužel mimo současnou centrální strukturu města. Dokladem tohoto pohledu je i fatální absence 

pěších a pěšího napojení na centrum města, stejně jako přítomnost velkoplošných obchodních aktivit, které se jinak nachází 

v okrajových částech s vazbou na sít rychlostních komunikací.  

Jedním z potenciálů nového železničního uzlu je zapojení této struktury do širšího centra města. Navrhujeme kvalitní dopravní 

propojení s uliční sítí v prostoru nového nádraží, stejně jako úzkou vazbu pěších, cyklistů a rekreačních aktivit na nábřeží řeky. Hodnota 

připojovaného území je znásobena přímým napojením na městský ring prostřednictvím nově využitého viaduktu. 

Na pravém břehu řeky navrhujeme nové smíšené území, s převahou bydlení podél říčního parku a administrativním centrem v jižní 

části. Nepochybujeme o tradiční blokové struktuře, kterou definujeme městský plán v lokalitě dosud devalvované obchodními centry bez 

atraktivního parteru.  

 

B.3.6. RING 

Lokalita ringu je jedním ze základních kamenů městské struktury, výjimečností zeleného prstence definuje městské jádro. Tato 

výjimečnost a síla prvku je v části řešeného území navíc podpořena zvýšenou niveletou drážního tělesa. Jsme přesvědčeni (mimo 
jiné také "díky" výsledkům soutěže na nádraží ve variantě Petrov) že tuto výjimečnost a jasné hranice základních prvků města 
je třeba zachovat a dále posilovat. Přitom je však nutné tyto výjimečné parky definovat a založit jako životaschopné, tedy 

nejen jako plochy zeleně, ale také jako městské prostory – struktury o více vrstvách, vertikálně uspořádaných. K 

životaschopnosti a realizovatelnosti těchto prvků zásadně přispívá komerční vrstva celé struktury - městské garáže a obchodní parter 

do Koliště, která zajistí návratnost investice, především ale dlouhodobou atraktivitu obyvatel města, ve všech 4 ročních obdobích. Letní 

"soutěžní" vizualizace městského parku tak nebude jen naivním obrazem zimní, liduprázdné skutečnosti.  

V ploše uvolněné po zrušení železnice navrhujeme sérii městských parků, které využívají výškového uspořádání lokality i stávajících 

solitérních budov. V soklu zvýšené nivelety umisťujeme městské garáže a komerční plochy, napojené na stávající pěší tahy i plánovaný 

diametr. V úrovni městských parků využíváme noblesní budovu severní dráhy jako novou městskou tržnici, parterem otevřenou do 

přestupního „plata“ ulice Nádražní – Benešova i do nového městského parku.  

Jasnou definici území hranou železničního tělesa zachováváme, využíváme pro odclonění hlukové zátěže z Koliště i umístění výše 

uvedených městských funkcí. 

Obnovené městské prostory na Ringu hrají důležitou roli centrálního prvku i v konceptu cyklistické dopravy. Původní trasu kolejové 

dopravy měníme na trasu dopravy cyklistické, která s využitím původního viaduktu přijíždí z jihu na platformu nádraží.  Po občerstvení 

cyklistů a opravě defektů pokračuje novou cyklostezkou v trase původního kolejiště, lávkou přes Koliště.   

 
Nově založený park v místě bývalého kolejiště a využití původní budovy hlavního nádraží 

 

 
Vizualizace Koliště s nově navrženým obchodním parterem v místě původního tělesa kolejiště 
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B.4. KONCEPCE ZELENĚ 

B.4.1. KRAJINA JAKO ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO – PARK U ŘEKY 

Rozvojová plocha určená pro jižní město je dnes poznamenána vlivem průmyslových a dopravních areálů, částečně vysídlených. Místo, 

které je bez využití a kontinuální údržby, si bere pomocí sukcesních pochodů příroda zpět. Na několika místech vidíme již téměř 

stabilizované porosty. Krajina se bez vlivu člověka vrací do své stabilizované polohy.  

Řeka zde určila charakter místa – lužní krajina s rozvodněnou řekou definuje vznikající typy společenstev. Hybnou silou místa je tedy 

řeka a na ní napojená kostra krajiny, která vplouvá do města. Imaginárně se rozlívající řeka svou energií modeluje vznikající hmoty 

porostů.  

Krajinářská vrstva návrhu nastupuje do prostoru a času v momentě, kdy se nepoužívané místo přetváří zpět v krajinu. Návrh pracuje 

s potenciální vegetací a liniovými prvky zeleně a přetváří je v intenzivní město. Divoká příroda se cílenými zásahy změní v obyvatelnou 

krajinu až intenzivní zahradní město. Ráz této lužní krajiny  - parku u řeky - vdechuje jižnímu městu jedinečný charakter. Dynamika 

urbanizace území tak jde ruku v ruce s dynamikou přírodních procesů. Sukcesní charakter krajiny je možné modelovat do výsledné 

podoby pěstebními zásahy. Důležitou roli hraje přirozenost. Park na sebe nabaluje funkce, ve styku s městem je poznamenán 

urbánními vlivy. Při průchodem parkem se střídají přirozené partie s intenzivními, které jsou rekreačně využívány. Město tak získává 

jedinečný parkový prostor, který se vyvíjí v čase a prostoru – nábřeží, které se stává ústředním motivem nového města. Nově vzniklé 

místo intenzivního veřejného prostoru lze v souvislosti s protipovodňovými opatřeními řešit technicky čistě a elegantně (protipovodňové 

zdi, mobilní hrazení, využití možnosti přirozeného rozlivu řeky). 

 

B.4.2. VSTOUPENÍ MĚSTA DO KRAJINY – ZAHRADNÍ MĚSTO  

Definice ideálních ploch pro městské parky v urbánní struktuře vytváří jedinečný systém zahradního města, provozně jej propojuje, ve 

velkém měřítku vytváří systém - zelený bulvár. V logice života města se prolínají a na sebe navazují zelené veřejné prostory. Prostory 

jsou definovány okolní funkcí, mají svoji jedinečnou stopu, výraz, zacílení. Nové urbánní struktury definují provoz, který ovlivňuje i 

krajinu - park, rozděluje ji tak na kompoziční a provozní celky.  

Zahradní město je možné založit jako předvoj urbanizaci, iniciační porosty pak modelovat pěstebními zásahy. Vznikají tak přirozeně 

působící skupiny stromů, trávo-bylinná společenstva, stromořadí. Na tyto vzniklé zelené struktury mohou v čase navazovat nově 

vznikající městské parky. Důležitým aspektem je přidaná hodnota moderních zahradnických principů, použití květinových záhonů, 

dynamických trávo-bylinný společenstev, kvalitních pobytových travnatých ploch. Stabilita zelených ploch je postavena na 

jednoduchých zahradnických principech, kvalitních stromech a adekvátní údržbě. V zahradním městě nacházíme celou škálu 

krajinářských témat. Prostory velmi intenzivní, až výstavnické s důrazem na jejich udržitelnost, parky jasně architektizované, ale i plochy 

velmi přirozené, krajinářské.   

 

B.4.3. RŮST MĚSTA - CITY A ZÁSTAVBA NA PRAVÉM BŘEHU 

Městská struktura se podle potřeby rozvíjí. Krajina pod městem mizí, v husté zástavbě jsou ponechány její relikty ve formě stromořadí. 

Velikost kvalitních stromů, odpovídající taxonomické složení – to jsou zásadní kritéria. Výšková gradace nových městských celků je 

podpořena topolovými alejemi, reliktem lužní krajiny ve městě. Relikty krajiny se přesouvají na zelené střechy, do vnitrobloků, jsou 

detailem, příjemným kontrastem urbanizaci.   

Výchozím předpokladem návrhu pěších dopravy je plošná dostupnost a propustnost území – nemá tedy cenu hovořit o konkrétních 

pěších trasách. Pozornost byla věnována zejména liniovým bariérám, kterými jsou silně zatížené komunikace, těleso železnice a řeka. 

Silně zatížené komunikace jsou v častém sledu přerušeny světelně řízenými přechody – zde je třeba si uvědomit, že více jízdních pruhů 

bariérový efekt komunikace (možná pro někoho paradoxně) snižuje, neboť na zelenou pro chodce zbývá díky větší kapacitě zelené pro 

vozidla větší podíl cyklu. Obslužné komunikace jsou navrženy jako zklidněné – přecházení je v zásadě možné po celé jejich délce. 

Bariérový efekt železnice je eliminován jejím umístění na mostním objektu, který je příčně průchodný (podchodný). Přechod přes řeku 

bude možný po mostech  a lávkách logicky navazujících na okolní uliční síť. 

Za zmínku rovněž stojí segregovaná trasa pro nemotorovou dopravu v ose železniční tratě na stávající osobní nádraží vedení nad zemí 

po historických viaduktech – po snesení kolejiště a tělesa dráhy zde vznikne koridor spojující historické centrum města s řekami 

Svratkou i Svitavou.    

B.4.4. DEFINITIVNÍ STOPA MĚSTA 

Město vrostlo do krajiny a přetvořilo ji z extenzivní polohy na intenzivní městskou krajinu. Transformace prvků probíhá na základě 

požadovaných funkcí. Stále je zásadní charakter krajiny – krajiny luhu, který se promítá v použitých zelených strukturách. Potenciální 

krajina definuje druhovou skladbu, použité prvky zeleně. Městská krajina je přirozená, veselá, dynamická, vybízí k odpočinku, 

nevnucuje se, neexhibuje, je přirozeně udržitelná… 

B.4.5. RING 

Řešení ringu jako parkového pásu je logickým vyústěním okružního systému zeleně, který navazuje na východě na park Koliště a na 

západě na Denisovy sady. Svým kompozičním a technologickým pojetím se jedná o novou strukturu, která moderně doplňuje 

rehabilitované prostory. Zeleň na konstrukci je pozadím pro řadu aktivit, které tento prostor pojme. Cílem jsou služby a společenské 

aktivity, ale i krátkodobá rekreace a transport. Mozaika prvků zeleně  - trvalkové partie, travinové porosty, stromy a keře, zátěžové 

trávníky, to vše tvoří příjemný prostor pro pobyt v centru města. Zeleň vytváří příjemné mikroklima a atraktivní prostředí pro odpočinek.   

 

 
Schéma zeleně 
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B.5. KONCEPCE DOPRAVY 

B.5.1. PĚŠÍ DOPRAVA 

Výchozím předpokladem návrhu pěších dopravy je plošná dostupnost a propustnost území – nemá tedy cenu hovořit o konkrétních 

pěších trasách. Pozornost byla věnována zejména liniovým bariérám, kterými jsou silně zatížené komunikace, těleso železnice a řeka. 

Silně zatížené komunikace jsou v častém sledu přerušeny světelně řízenými přechody – zde je třeba si uvědomit, že více jízdních pruhů 

bariérový efekt komunikace (možná pro někoho paradoxně) snižuje, neboť na zelenou pro chodce zbývá díky větší kapacitě zelené pro 

vozidla větší podíl cyklu. Obslužné komunikace jsou navrženy jako zklidněné – přecházení je v zásadě možné po celé jejich délce. 

Bariérový efekt železnice je eliminován jejím umístění na mostním objektu, který je příčně průchodný (podchodný). Přechod přes řeku 

bude možný po mostech  a lávkách logicky navazujících na okolní uliční síť. 

Za zmínku rovněž stojí segregovaná trasa pro nemotorovou dopravu v ose železniční tratě na stávající osobní nádraží vedení nad zemí 

po historických viaduktech – po snesení kolejiště a tělesa dráhy zde vznikne koridor spojující historické centrum města s řekami 

Svratkou i Svitavou.    

 

B.5.2. VEŘEJNÁ DOPRAVA 

Městská doprava 

Pro obsluhu nového nádraží i celé řešené oblasti jsou navrženy koridory pro pouliční tramvaj, a to v souladu se stávajícím územním 

plánem. Trať v ulici Dornych se přeloží do ulice Plotní, ze které výhledově naváže spojkou v trase dnešní ulice Košťálové na výhledovou 

trať vedoucí od křižovatky Nově Sady x Hybešova k novému nádraží a dále mostem přes Svratku na ulici Pražákovu. V území je 

vyčleněn prostor na tramvajové smyčky, a to v blízkosti nového nádraží a v blízkosti AZ toweru na Pražákově ulici. Tramvaje budou 

v rámci příčného profilu ulice vedeny na vlastním páse použitelném i autobusy. Omezujícím faktorem z hlediska etapovitosti je bariéra 

stávajícího nádraží, které umožňuje novou trať napojit pouze podjezdem v trase ulic Hybešovy a Úzké, a to ve společném pásu 

s automobilovou dopravou. Proto by tato trať, pro kterou bude v uličním profilu ponechána rezerva, měla být postavena až v souvislosti 

s překládáním provozu na nové nádraží.  

Nekolejová doprava bude napojovat nové nádraží a řešenou oblast na sousedící části města, zejména v tangenciálním směru. 

S ohledem na technologický pokrok nemá cenu v územní studii definovat odděleně trasy trolejbusů a autobusů, neboť tyto kategorie 

pravděpodobně splynou do trolejbusu se zásobníkem energie a pak určení rozsahu sítě trolejového vedení bude předmětem dopravně-

technologických výpočtů. V severozápadním předprostoru nového nádraží je navržen trolejbusový terminál, ze kterého se paprskově 

rozbíhají trasy prakticky všemi směry. Na vícepruhových komunikacích (viz níže) je možné na základě podrobnějšího dopravně-

inženýrské posouzení realizovat vyhrazené pruhy. V trasách pouliční tramvaje, i před její realizací, lze vést trolejbusové linky po 

(budoucím) tramvajovém tělese. 

 
Příměstská autobusová doprava 

V souvislosti se zvýšením kapacity železničního uzlu Brno a ke zrychlení výjezdu zejména východním směrem se předpokládá zkrácení 

i zbývajících příměstských linek vedených do centra města ke vhodným nádražím s navázáním na vlaky příměstské dopravy. Páteřní 

radiální autobusové linky IDS JMK (řada 104 až 109) budou vedeny jako linky dálkové, viz níže. 

 
 
 
 

Dálková autobusová doprava 

Dálková autobusová doprava bude přivedena na nádraží umístěné podél jihovýchodní fronty osobního nádraží. Stání bude tzv. pilovité, 

které umožňuje bezkolizní pohyb pěších i za cenu složitějšího, ale při daném charakteru provozu přijatelného pohybu autobusů. Nové 

nádraží nahradí stávající nádraží Zvonařka a Benešova jakož i stávající stanoviště náhradních autobusů za vlak. Odstavování autobusů 

včetně provozního ošetření je navrženo v prostoru budoucí deltovité křižovatky na Velkém městské okruhu – VMO i odstaviště je 

k autobusovému nádraží bezkolizně připojeno navrženou sběrnou komunikací. Do doby zprovoznění nového nádraží bude v provozu 

stávající autobusové nádraží Zvonařka.   

 

 

 
Schéma vedení linek MHD a přestupních uzlů 
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Severojižní diametr 

Návrh přebírá trasu severojižního diametru dle Územního plánu. V souladu s předchozí studií však se severojižním diametrem 

uvažuje jako s nadstavbovou infrastrukturou, jejíž realizace záměr nepodmiňuje. 

Severojižní diametr jakožto páteř veřejné dopravy zajistí kapacitní, rychlé a spolehlivé napojení nového nádraží na stávající významné 

přestupní uzly (stávající hlavní nádraží a Česká) a na významné zdroje a cíle dopravní poptávky ve vnitřním městě. Územní studie 

nepředjímá charakter diametru – zda bude realizována varianta železniční (lepší pro příměstskou dopravu) či tramvajová (lepší pro 

městskou dopravu). V řešeném území má diametr stanice pod stávajícím a pod novým nádražím. Při včasné realizaci (tzn. před 

kompletním zastavěním území) by mohl být stavěn hloubenou metodou, což by přineslo kromě úspor investičních prostředků také 

menší hloubku trasy a z ní vyplývající menší dobu zdržení při nástupu a výstupu. Včasné otevření, alespoň části, diametru nejpozději 

v době otevření nového nádraží by umožnilo omezit investice do pouliční tramvaje, jejíž ekonomická a technická opodstatněnost je 

v 21. století sporná. 

 
Příměstská autobusová doprava 

V souvislosti se zvýšením kapacity železničního uzlu Brno a ke zrychlení výjezdu zejména východním směrem se předpokládá zkrácení 

i zbývajících příměstských linek vedených do centra města ke vhodným nádražím s navázáním na vlaky příměstské dopravy. Páteřní 

radiální autobusové linky IDS JMK (řada 104 až 109) budou vedeny jako linky dálkové, viz níže. 

 
Dálková autobusová doprava 

Dálková autobusová doprava bude přivedena na nádraží umístěné podél jihovýchodní fronty nového osobního nádraží. Toto umístění 

je logické jak s ohledem na vnitřní organizaci  navržené „přestupní struktury“ nádraží, tak i s ohledem na vynikající dopravní napojení na 

plánovanou trasu VMO (viz. schéma dopravního napojení nádraží výše). Autobusové stání je navrženo tzv. pilovité, které umožňuje 

bezkolizní pohyb pěších i za cenu složitějšího, ale při daném charakteru provozu přijatelného pohybu autobusů. Nové autobusové 

nádraží nahradí stávající nádraží Zvonařka a Benešova, současně zajistí stanoviště náhradních autobusových linek při výluce vlakové 

dopravy. Odstavování autobusů včetně provozního ošetření je navrženo v prostoru budoucí deltovité křižovatky na Velkém městské 

okruhu – VMO i odstaviště je k autobusovému nádraží bezkolizně připojeno navrženou sběrnou komunikací. Do doby zprovoznění 

nového nádraží bude v provozu stávající autobusové nádraží Zvonařka.   

 

B.5.3. CYKLISTICKÁ DOPRAVA 

Je zajištěna ve dvou úrovních - v segregovaných a integrovaných trasách.  Chráněné (segregované) trasy umožňují  průjezd řešeným 

území v jasně definovaných koridorech s preferencí cyklistů. V souladu s celkovou koncepcí stavební struktury a zeleně jsou navrženy 

tyto koridory zejména   podél řeky Svratky a dále navazující trasou obnoveného viaduktu, s cílovou plochou nového parku na městském 

ringu. Současně je vymezen důležitý koridor podél Svitavského náhonu (někdy označovaném také jako Stará Ponávka), který se 

v jižním i severním cípu řešeného území napojuje na výše uvedenou trasu. Z hlediska celoměstského významu je tak navržen logický 

koncept – okruh - chráněné cyklotrasy, propojující historické jádro města s vodními prvky, současně zajišťující celkovou obslužnost 

řešeného území cyklodopravou. Zde je nutné zdůraznit, že právě přesunem nádraží a tedy uvolněním stávajícího železničního 
náspu v ulici Uhelné se současným využitím původního viaduktu v této trase získá město důležitý, v současnosti chybějící 
článek tohoto chráněného okruhu cyklodopravy. 

Integrované trasy (společně s motorovou dopravou) jsou navrženy na komunikacích (ulicích) funkční skupiny C, které jsou dopravně 

zklidněné. Tyto trasy zajišťují přiměřeně bezpečnou plošnou obsluhu území, byť v nižší hustotě než síť pěší. Vedení integrovaných tras 

po komunikacích funkční skupiny B není z hlediska plynulosti a především bezpečnosti silničního provozu vhodné a není tak tímto 

dokumentem navrženo.  

 

 
Schéma cyklistické dopravy, zapojení ringu 
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B.5.4. SILNIČNÍ DOPRAVA 

Řešeným územím prochází dvě trasy, které jsou celoměstsky významné – II. městský okruh (ulice Opuštěná, Zvonařka a Hladíkova, 

silnice I/42) v západovýchodním směru a Bratislavská radiála v severojižním směru (ulice Koliště, Dornych a Plotní, silnice I/51). 

Zatížení těchto komunikací dle modelu dopravy města Brna pro rok 2023 přesahuje 40 tisíc vozidel. Křížení takto zatížených 

komunikací je možné z hlediska kapacity pouze mimoúrovňově, nebo rozložením zátěže do více křižovatek. Z urbanistických důvodů 

byla zvolena druhá varianta, spočívající v rozdělení městského okruhu do dvou souběžných jednosměrných komunikací, které 

umožňuje na dotčených křižovatkách omezit počet křižovatkových pohybů a zjednodušit odbočení vlevo. Toto řešení poskytuje 

dostatečnou kapacitní rezervu i pro zařazení pěších, navíc je připraveno pro případné připojení tzv. Nové městské třídy. Základní skelet 

uvedených vysoce zatížených sběrných komunikací (označeno jako funkční skupina B+) je doplněn dalšími sběrnými komunikacemi 

(funkční skupina B) – návrh ponechává stávající sběrné komunikace (Úzká, Nové Sady) a kromě toho zřizuje nové sběrné komunikace 

podél jihovýchodní strany nového osobního nádraží a podél západního břehu Svratky – obě uvedeného komunikace se spojují do 

výhledové třídy obsluhující rozvojové plochy v Horních Heršpicích (pracovní pojmenování Vodařská třída). Navíc jsou v souladu 

s územním plánem města napojeny na výhledovou trasu Velkého městského okruhu, a to v samotném okraji řešeného území. 

Výhledový jižní segment Velkého městského okruhu (funkční skupina A) výrazně odlehčí stávající stopě v srdci řešené oblasti, která je 

však navržena také na dočasné přenesení vysoké dopravní zátěže (viz výše). Trasování III. městského okruhu v jižní části města je 

uvažováno v souladu se současným UPmB tedy východním směrem pod jádrem Komárova.  Navržené dopravní řešení dle této studie 

však umožňuje i variantní řešení s jižním odklonem souběžně s přerovskou tratí. Rovněž je respektováno variantní vedení Bratislavské 

radiály (východně ulice Schwaigrovy a Bratří Žůrků), resp. Bratislavské tangenty (s napojením v prostoru Starých Černovic). 

Obsluhu území zajišťuje síť obslužných komunikací (funkční skupina C) převážně v režimu „tempo 30“,  dopravně zklidněným různým 

spektrem opatření, která kromě zvýšení bezpečnosti provozu a přívětivosti pro nemotorové účastníky také sníží atraktivitu pro 

případnou průjezdnou dopravu. 

Parkování a odstavování vozidel je situováno v rámci jednotlivých objektů, mimo to jsou pro obsluhu zástavby historického centra města 

navrženy nové podzemní garáže využívající terénního zlomu v prostoru stávajícího kolejiště osobního nádraží. Dalším, z hlediska 

kapacity zásadním, parkovacím objektem je nové osobní nádraží, resp. jeho první podzemní podlaží. Pro zastavení, příp. krátkodobé 

stání jsou navržena podélná stání u obslužných komunikací.  

 

 

B.6. ETAPIZACE 
Vhodnou etapizaci považujeme za jeden ze základních nástrojů urbanistického plánu, a to zejména při vědomí „nekonečnosti“ 

urbanistického návrhu a nedostižnosti cílového stavu, jak je popsáno výše. V rámci územní ideové studie tak navrhujeme etapizaci 

velmi podrobnou, ve více fázích. Jejich společným jmenovatelem je určitá nezávislost na samotném přesunu hlavního nádraží do 

polohy u řeky, a to zejména z toho důvodu, aby se tato významná dopravně inženýrská stavba nestala podmiňujícím faktorem pro 

inicializaci rozvoje města. Přesun nádražím tak stavíme nikoliv do role zatěžující podmínky, ale do role motivačního prvku rozvoje 

města. Při úvahách o etapizaci celého záměru je nutné také zdůraznit, že přesunem nádraží do polohy u řeky je možné stávající 

nádraží zachovat a využít až do realizace a zprovoznění nádraží nového, čímž z vývoje města eliminujeme komplikovanou, 

organizačně nákladnou a pro obyvatele města velmi nekomfortní fázi výstavby nádraží v poloze pod Petrovem za provozu stávajícího 

nádraží v ul. Nádražní.  

B.6.1. FÁZE 1. – INICIALIZACE MĚSTA 

V úvodní etapě rozvoje navrhujeme provést iniciační kroky, které probudí město k životu. Navrhujeme provedení dopravního řešení ul. 

Opuštěné – zjednosměrnění, čímž bude založena základní struktura pro vznik CITY. Navrhujeme přeložku ul. Uhelné do budoucí 

vstřícné křižovatky na Opuštěné, současně také nové propojení stávajícím podjezdem pod drážním tělesem směrem na Nové Sady. 

Připojení Nových Sadů směrem východním vnímáme jako jeden z impulsů k inicializaci přestavby této lokality. Veřejná doprava 

zajištěna stávajícími linkami, dochází k přesunům zastávek za účelem lepších přestupních vazeb a lepšího pokrytí území. Autobusové 

nádraží Zvonařka zůstává v provozu. 

Již v I. etapě navrhuje výsadbu kosterních dřevin a „základů“ jednotlivých parků zahradního města, logicky mimo plochy přímo dotčené 

drážním tělesem. Současně je možné stávající volné plochy, dotčené současnou hlukovou zátěží z kolejiště, využít pro dočasné 

parkové úpravy.  
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B.6.2. FÁZE 2. – ROZVOJ MĚSTA 

Ve druhé etapě předpokládáme postupný rozvoj CITY, tedy doplnění struktury z 1. fáze. Je navrženo založení sběrných komunikací 

podél budoucí nádraží. Komunikace v severozápadní  předpolí (v pokračování ul. Rosické) bude dočasně ukončena na východním 

břehu Svratky, komunikace v jihovýchodním předpolí bude dočasně napojena na stávající ulici Kšírovu, bez nutnosti křížení 

s přerovskou tratí. Dále předpokládáme rozvoj zástavby ve východní části zahradního města a založení komunikace v trase původního 

„bulváru“.  Veřejná doprava je zajištěna stávajícími linkami posílenými dle narůstající zátěže, případně i novou linkou, vznikají nové 

zastávky.  

Možným směrem rozvoje této fáze je (po založení komunikace v JV předpolí budoucího nádraží) zahájení výstavby na severní hraně 

Komárova. Tato bariérová zástavba současně bude využita pro omezení hlukové zátěže z výstavby nádraží směrem jižním, k obytným 

plochám Komárova. 

 

 
 

 

 

 

 

 

B.6.3. FÁZE 3. – PŘESUN NÁDRAŽÍ 

Teprve ve 3. fázi navrhujeme zásadní krok – zahájení výstavby nového hlavního nádraží v poloze u řeky. Stávající nádraží v této fázi 

zachováváme v provozu a využíváme odsunuté polohy nově navrženého. Zásadní změna v síti linek veřejné dopravy. Postaveny jsou 

severojižní diametr a/nebo síť tratí pouliční tramvaje. Napojení tratě pouliční tramvaje od ulice Hybešovy je provizorní stávajícím 

silničním podjezdem. Linkové vedení v celé oblasti je přetrasováno a vzniká nový významný přestupní uzel – nové nádraží.  Otevřeno je 

nové autobusové nádraží nahrazující stávající Zvonařku, Benešovu i stanoviště náhradních autobusů za vlak. Předpokládáme 

dokončení revitalizace Svitavského náhonu a realizaci zeleného koridoru v této trase.  
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B.6.4. FÁZE 4. – ROZVOJ JIŽNÍ ČÁSTI 

Tato fáze zahrnuje podstatné kroky po odstranění původního kolejiště v jižním městě a v ploše mezi Novými Sady a ulicí Uhelnou. Jsou 

provedeny zahradní úpravy ringu a doplňkové stavby na ringu, je dokončeno zahradní město za využití dříve vysazené kosterní zeleně. 

Bude realizována páteřní cyklistická a pěší trasa na viaduktu, s propojením do nového lužního parku podél řeky Svratky.  V souvislosti 

s přemístěním autobusového nádraží do nové pozice je doplněna zástavba city v místě stávajícího AN Zvonařka.  

Tato fáze zahrnuje také kroky v jižní části území, a to na podkladu předchozí připravené infrastruktury.   Navrhujeme smíšený charakter 

zástavby, který „připojí“ současnou lokalitu Heršpické zpátky k městu a řece.  

Zrušení přerovské tratě a komárovské spojky umožní bezkolizní stavbu jižního segmentu II. městského okruhu včetně jeho napojení na 

sběrnou komunikaci v trase dnešní ulice Vodařské. V prostoru Komárova je provedena sběrná komunikace od jihovýchodního 

přednádražního prostoru kolmo k ulici Plotní. Nové komunikace umožní přetrasování některých autobusových linek tak, aby zajistily 

rychlejší spojení k novému nádraží a zároveň obsluhu pro další fáze zástavby. 

 

 

 
 

 

 

B.6.5. FÁZE 5. – BRATISLAVSKÁ RADIÁLA 

V určitém jednom ze závěrečných kroků vývoje předpokládáme realizaci tzv. Bratislavské radiály, se zapojením do jednosměrného 

systému ul. Opuštěné. S realizací bratislavské radiály předpokládáme výrazné zklidnění dopravy na stávající radiále ul. Svatopetrská – 

Hněvkovského a v této souvislosti navrhujeme novou výstavbu a kultivaci přilehlých přestavbových ploch včetně ploch zeleně.   
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B.6.6. FÁZE X. – ŽIVOT MĚSTA 

Tato fáze má obecné označení „X“, neboť je do značné míry nezávislá na ostatních etapách vývoje a může být realizována během 

předchozích fází. Navrhujeme přestavby území v severovýchodní části, realizaci záměru nové městské třídy a související radiální 

trolejbusové linky, postupné přestavby dílčí menších území a bloků. Všechny tyto kroky mohou probíhat kontinuálně ve všech 

předchozích etapách tak, jak se život města bude vyvíjet. Fáze „X“ tak není cílovým stavem, ale běžným vývojem struktury města. 

  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

B.7. SMARTCITY 
Ideová území studie definuje jednotlivé principy a nástroje, které považujeme za podstatné jak z hlediska plánování města, tak i 

z hlediska naplnění koncepce SMARTCITY.  Strategii SMARTCITY vidíme především v chytrém urbanistickém plánu, který umožní 

bezkolizní, hodnotný a zároveň udržitelný rozvoj území. Pro tyto cíle považujeme za důležité koncipovat město v následujících idejích: 

Flexibilita - schopnost urbanistického plánu reagovat na změny podmínek v území 

Otevřenost - možnost urbanistického plánu absorbovat různorodou architekturu a funkční využití 

Etapizace – postupný vývoj v malých krocích a omezení podmiňujících investic 

Jednoduchost – přiměřená řešení  a optimalizace technické infrastruktury 

Obyvatelnost – přirozené charaktery města v osnově prvků zeleně 

 

B.8. FUNKČNÍ VYUŽITÍ PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
Jedním ze základních charakteristik této ideové studie je otevřenost návrhu a flexibilita jednotlivých prvků. Tento koncepční přístup se 

týká i návrhu prostorového uspořádání a zejména funkčního využití, které je otevřené budoucí poptávce obyvatel města. Pro 

přehlednost je návrh rozdělen do 7 rozvojových ploch, které jsou odděleně bilancovány v tabulkové části. Přesné rozdělení rozvojových 

ploch je uvedeno v grafické části.  

Z hlediska funkčního využití navrhujeme převáženě smíšené plochy jádrového charakteru či služeb a obchodu. V území 

zahradního města navrhujeme plochy s převahou obecného bydlení BO, s překryvnou funkcí zeleně na snížených střechách a 

překryvnou funkcí smíšenou v určitých částech parteru. Jeden z bloků zahradního města ponecháváme pro občanskou vybavenost typu 

OS pro obyvatele nové městské části. V ploše CITY navrhujeme smíšené plochy centrálního charakteru - jádrové, a to s podmínečnou 

možností umístění maloobchodních provozoven větších než 3000m2.  Zejména nižší partie zástavby CITY jsou k umístění těchto 

„velkoformátových“ obchodních ploch otevřené tak, aby regulace území zajistila skutečně pestrou nabídku rozvojových možností. 

V ostatních rozvojových plochách navrhujeme funkční využití smíšenou plochou obchodu a služeb. V lokalitě ringu jsou logicky 

navrženy objekty a funkce jádrového charakteru. 

V části prostorového uspořádání používáme tradiční a ověřené urbanistické nástroje (stavební čára, stavební hranice, 

výšková hladina, využití parteru), bez předurčení formální podoby staveb, která může být pro další rozvoj přitěžující. Součástí 

ideové studie je také návrh míry využití území (indexů podlažních ploch), která je však orientační a bude prověřena podrobnějším 

regulačním plánem.   

 

B.9. SROVNÁNÍ NÁVRHU S PODKLADOVOU STUDIÍ UAD 
Na základě zadání této technické pomoci bylo provedeno schematické srovnání rozdílů vzhledem k podkladové studii UAD. Srovnání 

bylo provedeno v dostupných částech dopravní koncepce, přičemž je nutno konstatovat, že tato technická pomoc i předchozí územní 

studie je z hlediska dopravní koncepce podrobnější. V některých částech dopravní koncepce (např. se zaměřením na cyklodopravu a 

pěší) tak nebylo – vzhledem k absenci těchto dat ve studii UAD – možné. 

 

 

V Brně, červen 2016      Prof. ing. arch. Ivan Koleček, ing. arch. Pavel Jura 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Projednaný koncept územního plánu je rozpracovanou územně plánovací dokumentací, 
která nenabyla účinnosti, na obsah jejího řešení tedy nelze činit právní nárok. Do doby 
vydání nové územně plánovací dokumentace platí územní plán stávající, a tedy dlouhodobě 
navržené plochy zeleně v lokalitě. Při tvorbě návrhu územního plánu vycházel zpracovatel 
z řady podkladů, zmiňované studie však nejsou pro konečné řešení závazné. 
Od zadání se lze odchýlit, proto textová část odůvodnění obsahuje komplexní zdůvodnění 
přijatého řešení a vybrané varianty, včetně vyhodnocení předpokládaných důsledků tohoto 
řešení, zejména ve vztahu k rozboru udržitelného rozvoje území. Námitce se nevyhovuje. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plochy zeleně v této lokalitě jsou dlouhodobě sledovanou koncepcí rozvoje území. Návrhem 
nového ÚPmB nedochází k výrazné změně jejich rozsahu oproti současnému stavu.  Jedním 
z cílů územního plánování je dosažení obecně prospěšného souladu veřejných a 
soukromých zájmů na rozvoji území. Zde bylo vyhodnoceno, že převažuje zájem veřejný. 
Jedná se o citlivé přestavbové území v rámci městské památkové rezervace Brno. 
Zpracovatel doporučuje v kap. 12 závazné textové části zpracování územní studie ÚS-
Městská památková rezervace Brno, která by prověřila řešení prostupnosti okružní třídy mezi 
historickým jádrem a oblastí mezi starým a novým nádražím a pro území při ulici Nádražní 
na tělese bývalé železnice navrhla doplnění okružní třídy – pozemky pro solitérní zástavbu 
veřejné vybavenosti v městské zeleni a řešení návaznosti na park podél Nových Sadů. 
Pořizovatel se s tímto názorem ztotožňuje. Vymezení plochy W zde tedy není v tuto chvíli 
žádoucí. Pozemky bude možné do doby realizace cílového stavu plochy užívat stávajícím 
způsobem dle obecných podmínek využití území (viz kap. 6.2 závazné textové části). 
Územní plán vytváří podmínky pro realizaci záměru a vymezuje pro něj odpovídající veřejně 
prospěšné stavby a předkupní právo. Následná realizace, a tedy související majetkoprávní 
vypořádání není již gesci orgánu územního plánování. Důvody, proč byly vymezeny plochy 
městské zeleně nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb., jsou popsány v textové části 
odůvodnění (viz kap. 5.10.6.1). Projednaný koncept územního plánu je rozpracovanou 
územně plánovací dokumentací, která nenabyla účinnosti, na obsah jejího řešení tedy nelze 
činit právní nárok. Podle § 102 stavebního zákona platí, že pokud vlastníku pozemku vznikla 
prokazatelná majetková újma v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění vydáním 
nového územního plánu, náleží mu při splnění určitých podmínek náhrada za změnu 
v území. Námitce se nevyhovuje. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezením veřejně prospěšné stavby a předkupního práva v dané 
lokalitě, přičemž jejich zřízení pokládá ze strany města Brna za diskriminační.  
Vymezení Vy/O/0335 (bulvár s obslužnou komunikací a tramvajovou tratí) souvisí se 
strategickou rozvojovou oblastí pro město - jižní čtvrť Trnitá (rozvojová lokalita Tr-2). Pro tuto 
oblast je zpracován platný územně plánovací podklad územní studie Jižní čtvrť (Kancelář 
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architekta města, 2021), ze kterého řešení lokality vychází a který má být dle karty rozvojové 
lokality Tr-2 být použit jako podrobnější poklad pro rozhodování v území. Tento podklad byl 
schválen nejen pro rozhodování v území a i jako podklad pro tvorbu nového ÚPmB.  
Navrhované plochy zeleně také mají co do umístění a rozsahu v této lokalitě svoje 
opodstatnění a kontinuitu, která je dlouhodobě známa a byla projednána v předchozích 
územně plánovacích dokumentacích. Návrh nového územního plánu vymezením VPS a 
předkupního práva pouze vytváří podmínky pro budoucí realizaci cílového stavu v území. 
Zpracování územně plánovací dokumentace a vymezování ploch s příslušným funkčním 
využitím probíhá nezávisle na vlastnických poměrech k pozemkům v dané lokalitě a nelze je 
tedy považovat za diskriminační. 
 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven názor, že vymezené území v místě křížení ulic Nové sady, 
Hybešova a Nádražní „spotřebovává“ mnohem více místa než všechna předchozí řešení. 
V rámci Návrhu pro opakované veřejné projednání nedošlo v namítaném území k úpravě 
vymezení ploch.  
Rozsah je obdobný jako v současném územním plánu s tím, že do plochy dopravní 
infrastruktury D byly přiřazeny i přilehlé podměrečné plochy zeleně nebo plochy komunikací 
a prostranství místního významu vymezené v současném územním plánu, které jsou svojí 
výměrou pod hladinou rozlišitelnosti (menší než 2.000 m2), tedy vzhledem k měřítku 
zpracování byly agregovány do stabilizovaných ploch dopravní infrastruktury D. 
Z tohoto důvodu nelze požadavek zohlednit. 
 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezením veřejně prospěšné stavby a předkupního práva v dané 
lokalitě, přičemž jejich zřízení pokládá ze strany města Brna za diskriminační.  
Navrhované plochy zeleně co do umístění a rozsahu v této lokalitě mají svoje opodstatnění a 
kontinuitu, která je dlouhodobě známa a byla projednána v předchozích územně plánovacích 
dokumentacích. Návrh nového územního plánu vymezením VPS a předkupního práva pouze 
vytváří podmínky pro budoucí realizaci cílového stavu v území. Zpracování územně 
plánovací dokumentace a vymezování ploch s příslušným funkčním využitím probíhá 
nezávisle na vlastnických poměrech k pozemkům v dané lokalitě a nelze je tedy považovat 
za diskriminační. Konkrétní majetkové vypořádání nejsou předmětem řešení územního 
plánu. Vymezení Vy/O/0335 souvisí se strategickou rozvojovou oblastí pro město - jižní čtvrť 
Trnitá (rozvojová lokalita Tr-2). 
Předkupní právo a veřejně prospěšné stavby jsou čitelně graficky vyznačeny ve výkrese 3.0 
Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření M 1:10 000 a popsány v kapitolách 7 
a 8 závazné textové části (pro opakované veřejné projednání). 
Veřejně prospěšné stavby či veřejně prospěšná opatření, pro něž lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit jsou vymezeny v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánu a stavebním řádu (stavební zákon) a pozemky pro veřejně prospěšné stavby nebo 
veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, v souladu s § 101 stavebního 
zákona. Nelze tedy mluvit o nezákonnosti a námitce se nevyhovuje. 
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Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vyhodnocení SEA neprokázalo dostatečné množství finančních prostředků statutárního 
města Brna pro realizaci plánovaných rozvojových aktivit. Není zřejmé, z čeho budou 
navržené plochy zeleně financovány. 
Investiční zajištění realizace ploch zeleně není předmětem řešení územního plánu.  
 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Územní plán vytváří podmínky pro realizaci záměru a tím je dlouhodobě plánovaná plocha 
městské zeleně po uvolnění prostoru stávajícího nádraží a železniční dráhy v centru města a 
jsou zde pro ni vymezeny odpovídající veřejně prospěšné stavby a předkupní právo. 
Následná realizace, a tedy související majetkoprávní vypořádání není již gesci orgánu 
územního plánování. Návrh vychází rozsahem navržené plochy zeleně z aktuálně platného 
územního plánu i projednaného konceptu nového územního plánu. 
Podmínky využití území pro plochy zeleně včetně přípustnosti staveb jsou dostatečně 
popsány v kapitole 6.3.3.12 závazné textové části, které uvádějí, že tyto plochy nejsou 
primárně určeny k umisťování staveb. Existující stavby budou fungovat na základě obecných 
podmínek využití území (kap. 6.2 závazné textové části) a integrace jevů v plochách a jejich 
průmět do regulativů územního plánu jsou popsány v kapitole 5.10.4 Obecné podmínky 
využití území textové části odůvodnění. Pojem městský ring je pak zmíněn v kapitole 5.3 
urbanistická koncepce textové části odůvodnění. Územně plánovací dokumentace nesmí 
regulací zacházet do podrobnosti na úrovni projektových dokumentací. Tento pojem ani 
budoucí podobu tohoto prostoru není tedy vhodné podrobněji definovat, platí zde podmínky 
využití území pro plochy městské zeleně a každý záměr bude posuzován ve vztahu k nim a 
dalším souvisejícím regulacím dle konkrétní projektové dokumentace a dle charakteru 
záměru individuálně. 
 
 
Námitka č.8 
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.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Návrh nového územního plánu má v tomto území vymezenou VPS Vy/O/0035 pro dopravní 
infrastrukturu – veřejná prostranství (viz kap.7 závazné textové části), což je sledováno ve 
veřejném zájmu. Z tohoto důvodu zde není žádoucí vymezit stavební plochu W. V aktuálně 
platném ÚPmB je vymezena dosud nevyužitá plocha veřejné vybavenosti s funkčním typem 
veřejná správa, nikoli plocha komerční vybavenosti. Námitce se nevyhovuje. Podle § 102 
stavebního zákona platí, že pokud vlastníku pozemku vznikla prokazatelná majetková újma 
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v důsledku zrušení určení pozemku k zastavění vydáním nového územního plánu, náleží mu 
při splnění určitých podmínek náhrada za změnu v území. Vámi uvedená studie autorů 
Koleček a Jura není schválenou územní studií ve smyslu § 30 stavebního zákona. 
 









1 1

2 2



2 2

3 3

4 4

5 5



5 5



CHYBIK+KRISTOF
ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ ÚZEMÍ BNSD/ČD

BYDLENÍ, PRÁCE A ODPOČINEK V PARKU



ÚZEMNÍ BNSD/ČD

ÚZEMÍ V CENTRU BRNA

ROZLOHA 150 000 m2



LOKALITA - UHELNÉ NÁDRAŽÍ



SITUACE – NÁVRH ÚPMB



OBJEKT NOVÉ SADY  - POHLED Z CENTRA



OBJEKT NOVÉ SADY - POHLED NA PETROV



PARK NA BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDĚ

CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

03. 02. 2021



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

PARK

KONCEPT ZELENÉHO PRSTENCE V MÍSTECH PŮVODNÍHO HRADEBNÍHO OKRUHU



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

1858



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

1905



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

SOUČASNÝ STAV



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

LOKALITA GRAND

LOKALITA NÁDRAŽÍ A NOVÉ SADY

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

LINEÁRNÍ CHARAKTER



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

3D PERSPEKTIVA

NADHLED



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

LOKALITA GRAND



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

LOKALITA GRAND

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ

LOKALITA GRAND



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ

LOKALITA GRAND



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ

LOKALITA GRAND



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

   

ZBOURANÉ 

OBJEKTY ČD

POZEMKY ČD

POZEMKY 

MĚSTA BRNA

KATASTRÁLNÍ MAPA - MAJETKOVÉ VZTAHY

OBJEKTY ČD



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

PLOCHA PARKU

LOKALITA GRAND

9 970 m2



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

PLOCHA PARKU

LOKALITA GRAND

18 860 m2

9 970 m2



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

NAVRHUJEME ŘEŠENÍ, JAK DOSÁHNOUT 

MAXIMÁLNÍ PLOCHY PARKU NA ROSTLÉM TERÉNU



ZELEŇ

PESTROST FUNKCÍ

BYDLENÍHISTORIE

PROSTUPNOST SRÁŽEK

PROSTUPNOST ÚZEMÍ

ÚZKÝ DŮM

BYDLENÍ

KANCELÁŘ

BYDLENÍ

KOMERCE

BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

KONCEPT

LOKALITA GRAND



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

PRŮBĚŽNÝ VEŘEJNÝ PARK

HMOTOVÉ ŘEŠENÍ



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

POSTUP PROMĚNY



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

STÁVAJÍCÍ STAV

LOKALITA GRAND



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

ETAPA 0

LOKALITA GRAND



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

ETAPA 2

LOKALITA GRAND



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

VIZUALIZACE

POHLED PARKEM



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

0 16 64 19232 128

LOKALITA GRAND

CELKOVÁ SITUACE



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

LOKALITA NÁDRAŽÍ A NOVÝCH SADŮ



ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

LOKALITA NÁDRAŽÍ A NOVÝCH SADŮ



ZBOURANÉ 

OBJEKTY ČD

POZEMKY ČD

OBJEKTY ČD

BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

   KATASTRÁLNÍ MAPA - MAJETKOVÉ VZTAHY



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ

LOKALITA NOVÝCH SADŮ



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ

LOKALITA NÁDRAŽÍ A NOVÝCH SADŮ



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ

LOKALITA NÁDRAŽÍ A NOVÝCH SADŮ



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ

LOKALITA NÁDRAŽÍ A NOVÝCH SADŮ



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

FOTODOKUMENTACE ÚZEMÍ

LOKALITA NÁDRAŽÍ A NOVÝCH SADŮ



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

PLOCHA PARKU

LOKALITA GRAND



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

PLOCHA PARKU

LOKALITA NÁDRAŽÍ A NOVÝCH SADŮ



PARK

KOMERCE

BYTY

KOMERCE

STARÁ BUDOVA POŠTY
- NÁKUPNÍ CENTRUM

PARK

BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

ŘEZY ÚZEMÍM

LOKALITA NÁDRAŽÍ A NOVÝCH SADŮ



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

0 16 64 19232 128

SITUACE LOKALIT NÁDRAŽÍ A NOVÉ SADY

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ



CHYBIK+KRISTOF
ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Brno
Dominikánské náměstí 656/2 

602 00 Brno

Česká republika, EU

Praha
Vodičkova 736/17 

110 00 Praha 1

Česká republika, EU

Bratislava
Gundulicova 900/3 

811 05 Bratislava

Slovenská republika, EU

office@chybik-kristof.com

+420 775 333 911

CHYBIK+KRISTOF

ASSOCI ATED ARCHITECTS s.r.o.

IČ 03887707

DIČ CZ03887707

www.facebook.com/Chybik.Kristof

twitter.com/ChybikKristof

www.chybik-kristof.com



ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ 
DOKUMENTACE

A JINÉ DŮLEŽITÉ STUDIE LOKALITY



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN



BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

STÁVAJÍCÍ PODOBA NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU - HLAVNÍ VÝKRES

Z - pl. městské zeleně

V - pl. veřejné vybavenosti

k -kompaktní zástavba

4 - výšková úrověň zástavby 9 - 22 m

MB-1 - rozvojová lokalita

Městský ring: Nádražní - Benešova

MB-3 - rozvojová lokalita Koliště - 

Benešova

MB/71 - SJKD – centrum (podzemní 

dráha)
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POMĚR ZASTAVITELNÉ VŮČI NEZASTAVITELNÉ PLOŠE

POMĚR ZASTAVITELNÉ 

VŮČI NEZASTAVITELNÉ PLOŠE

34%

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN - LOKALITA GRAND
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VŮČI NEZASTAVITELNÉ PLOŠE

36%
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POMĚR ZASTAVITELNÉ VŮČI NEZASTAVITELNÉ PLOŠE

POMĚR ZASTAVITELNÉ 

VŮČI NEZASTAVITELNÉ PLOŠE

36%

NÁVRH ETAPA 2 - LOKALITA GRAND
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VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB
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PLATNÝ RP MPR

VÝKRES VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB
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ÚS JIŽNÍ CENTRUM 2018



ZÁVĚR Z PŘIPOMÍNEK:

− nerespektuje soukromé vlastnictví,

− vychází z nejistého skutkového stavu,

− nezohledňuje plánované záměry v území (i na úrovni vydaného ÚR),

− z důvodu aktuální „bezradnosti“ s řešením území vytváří faktickou 

stavební uzávěru,

− nedůsledně nakládá s „vizionářskými Pohledy“, které nicméně 

konkrétně omezují zastavitelnost pozemků,

− nesplňuje zákonnou definic územní studie, když svůj obsah 

nahrazuje odkazem na budoucí studie,

− jednotlivé výkresy si vzájemně odporují.

BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

ÚS JIŽNÍ CENTRUM 2018



blok . 58

Zm na je po izována z vlastního podn tu samosprávy m sta Brna písemn  uplatn ného ur eným 
zastupitelem RNDr. Filipem Chvátalem, Ph.D (dopisem .j.: MMB/0096082/2019 ze dne 4.b ezna 
2019). 

Prov ízené výstavby a dopln ní takto vymezené plochy 
návrhem funk ádání dle vlastního návrhu zástavby.  

Prov  v etn
prostorových regulativ  pro zástavbu v lokalit ízené výstavby a navrhn te
konkrétního  funk ádání pozemk  na základ  vlastního návrhu: 

- vlastní návrh  chrán
i objektu na sevorovýchodním konci lokality 

p evezmete z dokumentace „Palace CD“, který má 
Morávka Centrum, a.s.) a dále 

- prov te u vlastního návrhu  a pozemk  a jejich 
.

- návrh vlastního  po izovanou díl í zm nou RP7/16/Z, která 
zasahuje do 

- . A5 a áchytnou funkcí pro MPR  a vjezdy 
ást parkovacích kapacit 

- . A17 –závazné ve ejné pr
p

Zohledn te a zachovejte stávající hodnoty v 
ny RP se soub  po izovanou zm nou ÚPmB . B4/16-RP/Z. 

Územní plán m sta Brna, aktuální právní stav 
Územn  analytické podklady stat. m. Brna, aktualizace 2016  

ho ochranném pásmu, 05/2007 
Jiné podklady:  

DÚR „Palace CD“ z r. 2003 (investorem byla Morávka Centrum, a.s.) 
Budoucnost centra m sta Brna ve variant  p eka“ technická pomoc – 

 Kole ek –Jura, 07/2016)1. ocen ný návrh 
z vyzvané ideové sout sta ve variant  p eka“ (návrh 

 Kole ek –Jura, 2016)

Návrh zm ny zpracujte v souladu se stavebním zákonem ní, se 
správním ádem, zákon .

ní. 
Zpracování  obsahu zm ny bude vycházet ze stávající struktury Regula ního plánu MPR.  

P íloha:  orienta ní vymezení ny

BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

ZMĚNA REGULAČNÍHO PLÁNU MPR

ZADÁNÍ ZMĚNY RP MPR BRNO V LOKALITĚ BLOKU Č. 58
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BUDOUCNOST CENTRA MĚSTA BRNA VE VARIANTĚ PŘESTAVBY ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - „ŘEKA“

SDRUŽENÍ IVAN KOLEČEK - PAVEL JURA, ARCHITEKTI LAUSANNE – BRNO
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Ruzne/ZUB_urbanisticke_studie/ZUB_Reka_Dopracovani_Kolecek_Jura.pdf
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plochy s objekty pro veřejnou vybavenost-V v rozvojové lokalitě MB-1 včetně stávajícího 
objektu ČP leží v místech dřívějšího hradebního okruhu města Brna, čímž tyto plochy mají 
zcela výjimečné postavení a musí sloužit pro občanskou vybavenost nadmístního 
charakteru. Z toho důvodu bude ponechána funkční plocha pro veřejnou vybavenost V a 
případné změny budou realizovány až změnou schváleného nového ÚP. Z toho důvodu 
nelze vyhovět předmětné námitce. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se částečně vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plocha zeleně v této lokalitě je dlouhodobě sledovanou koncepcí rozvoje území. Vymezení 
zastavitelné plochy zde není v tuto chvíli žádoucí. Podrobnější podobu této lokality by mělo 
dle zpracovatele a jeho doporučení (v kap. 12 závazné textové části) prověřit zpracování 
územní studie ÚS-Městská památková rezervace Brno. Po prvním veřejném projednání 
zadal pořizovatel také pokyn prověřit možnosti podzemního parkování v rámci MPR Brno a 
na jeho základě byla tato problematika doplněna do kapitoly 6.2 obecné podmínky využití 
území závazné textové části. Námitce je tedy vyhověno částečně. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Tato část území je součástí rozvojové lokality MB-1. Již na úrovni konceptu územního plánu 
došlo k integrování plochy veřejného prostranství do související plochy zeleně. Z důvodu 
měřítka a míry porobnosti ÚPmB, zejména grafické části, dochází k integraci podmínek 
využití ploch. Metodika vymezování ploch je návrhu nového ÚPmB popsána v kapitole 5.7.1 
textové části odůvodnění a dále vysvětlena v kap. 5.10.6 tamtéž. Existující objekty je pak 
možné nadále užívat dle obecných podmínek využití území závazné textové části (viz kap. 
6.2). Námitce se tedy nevyhovuje. 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Pro doplnění problematiky parkování pod terénem na území Městské památkové rezervace 
Brno do kapitoly 6.2 závazné textové části se již nepředpokládají v průběhu projednání 
žádné další úpravy. Námitce se tedy vyhovuje. 
 
Námitka č.5 
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 



MMB/0367345/2021 MMB/0367345/2021 
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územního plánu není možno řešit, rozhodovat či v rámci námitky podjatosti procesovat v 
rámci projednání věcného řešení. 
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TYP m2

C1 SJ 3,5 4,5 5 159 23 216
C3 BO 2,5 3,5 883 3 091
C4 BO 2,5 3 2 683 8 049
C4 BC 1,2 460 552
C6 BO 3,5 5 797 20 290
C7 BO 3,5 11 265 39 428
C7 SO 3,5 311 1 089
MA OK 10 381

D1+D2 ZP 156
D3 ZP 360
D4 OK 1 270
D5 SO 930

26 558 108 810

IPP
PLOCHABLOK HPP

TYP m2

C1 SJ 3,5 4,5 5 159 23 216
C3 BO 2,5 3,5 1 267 4 435
C4 BO 2,5 3 2 717 8 151
C4 BC 1,2 270 324
C6 SJ 3,5 5 566 19 481
C7 SJ 3,5 10 516 36 806
MA OK 10 381

D1+D2 ZP 156
D3 ZP 360
D4 OK 1 270
D5 SO 930

25 495 105 509

BLOK PLOCHA HPP
IPP TYP m2

C1 SJ 3,5 4,5 5 159 23 216
C3 BO 2,5 3,5 3 800 13 300
C6 SJ 3,5 6 945 24 308
C7 SJ 3,5 12 532 43 862
MA OK 10 381

D1+D2 ZP 156
D3 ZP 360
D4 OK 1 270
D5 SO 930

28 436 117 782

BLOK PLOCHA HPP
IPP plocha plocha

C1 admin 7 757 2 733 6 765
C1 admin 5 1 534 2 1 312 10 294
C3 bydlení 5 1 066 2 939 7 208
C4 bydlení 5 2 186 2 2 001 14 932
C4 bydlení 5 277 2 241 1 867
C6 bydlení 5 2 680 2 2 037 17 474
C7 bydlení 5 4 596 2 4 122 31 224
MA OK 2 1 944 1 6 493 10 381

D1+D2 ZP 2 78 156
D3 ZP 3 120 360
D4 OK 2 635 1 270
D5 SO 3 310 930

102 861

HPP
ÚS

TYP PATRABLOK

C1 C1 C1 C1C3 C3 C3 C3C4 C4 C4 C4

C7 C7 C7 C7

C6 C6 C6 C6

MALÁ AMERIKA
MALÁ AMERIKA MALÁ AMERIKA MALÁ AMERIKA
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A parter 2 969
A admin 12 771
A bydlení 7 896

B1 retail (parter) 3 021
B1 admin 23 569
B2 retail (parter) 2 827
B2 bydlení 38 560
C retail (parter) 2 412
C bydlení 15 909

D1 admin 623
D2 bydlení 1 758
MA kultura 6 888

119 203

Nové Sady CMCA
BLOK TYP HPP

A

B.1

MA

D.2

D.1

C
B.2
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Zpracovatel územního plánu v textové části odůvodnění uvádí, že koordinoval pokyny ke 
zpracování návrhu nového územního plánu s pořizovanými změnami, novými územními 
studiemi a dalšími územně plánovacími dokumentacemi a podklady. Například i Územní 
studií „Jižní čtvrť“. Pořizovatel je názoru, že se jedná se o citlivé přestavbové území a Vaše 
záměry je tedy vhodné podrobněji prověřit například územní studií, případně kladného 
vyhodnocení pak následnou změnou územního plánu. V současné chvíli tedy nelze námitce 
vyhovět. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plocha zeleně v této lokalitě je dlouhodobě sledovanou koncepcí rozvoje území a má být 
budována ve veřejném zájmu. Návrh nového územního plánu potvrzuje její aktuálnost 
vymezením odpovídajícího předkupního práva. Rozsah navrhované plochy zeleně v návrhu 
nového ÚPmB se vzhledem k rozsahu téměř neliší od stavu navrženého v aktuálně platné 
územně plánovací dokumentaci, jde tedy o dlouhodobě známou skutečnost, nikoli 
diskriminaci vlastníka. Do doby realizace zeleně lze s pozemky nakládat v souladu 
s obecnými podmínkami využití území (viz kapitola 6.2. závazné textové části). Územní plán 
je dlouhodobý koncepční dokument, který těmito kroky vytváří podmínky pro realizaci 
záměrů, konkrétní majetkové dispozice již nejsou v gesci orgánu územního plánování. 
Skutečnost, že bez souhlasu vlastníka nelze na jeho pozemcích jakýkoli záměr realizovat je 
stále platná. Záměr tedy může být uskutečněn pouze po vzájemné shodě nebo 
odpovídajícím majetkoprávním vypořádání. Námitce se nevyhovuje. 
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Důvody, proč byly vymezeny plochy městské zeleně nad rámec vyhlášky č. 501/2006 Sb 
uvádí textová část odůvodnění návrhu nového ÚPmB. Důvodem je odlišení od ploch zeleně 
krajinné; městská zeleň předpokládá více cílevědomých kultivačních a estetických lidských 
zásahů a může mít z hlediska podoby velkoměsta odlišnou podobu (připouští oproti krajinné 
zeleni více záměrů, aby byla umožněno i městské relaxační využití). Rozdíl oproti plochám 
krajinné zeleně (plochy s označením K) je v míře lidského zásahu, popř. tvorby zeleně a péči 
o ní, i ve způsobu přípustného užívání. Větší apel při tvorbě regulativu byl u hlavního využití 
položen na přírodní složku, a to i v reakci na potřeby adaptačních opatření na probíhající 
klimatické změny. Plánovaná realizace městské zeleně v koridoru stávající železniční cesty 
je však dlouhodobě známá skutečnost zanesená již v aktuálně platném územím plánu. 
Potvrdil ji koncept územního plánu a návrh nového územního plánu tuto kontinuitu 
zachovává. Charakter území je pojem definovaný v textové části výroku a tento pojem 
používá i vyhláška č. 501/2006 Sb. Námitce se tedy nevyhovuje. 
 
 



MMB/0367361/2021 MMB/0367361/2021 
České dráhy, a.s. České dráhy, a.s. 

 

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. 
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KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ ÚZEMÍ BNSD/ČD

BYDLENÍ, PRÁCE A ODPOČINEK V PARKU



ÚZEMNÍ BNSD/ČD

ÚZEMÍ V CENTRU BRNA

ROZLOHA 150 000 m2



LOKALITA - UHELNÉ NÁDRAŽÍ



SITUACE – NÁVRH ÚPMB



OBJEKT NOVÉ SADY  - POHLED Z CENTRA



OBJEKT NOVÉ SADY - POHLED NA PETROV
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ
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ŘEŠENÉ ÚZEMÍ

   

ZBOURANÉ 

OBJEKTY ČD

POZEMKY ČD

POZEMKY 

MĚSTA BRNA

KATASTRÁLNÍ MAPA - MAJETKOVÉ VZTAHY

OBJEKTY ČD
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PLOCHA PARKU

LOKALITA GRAND

9 970 m2
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PLOCHA PARKU

LOKALITA GRAND

18 860 m2

9 970 m2
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NAVRHUJEME ŘEŠENÍ, JAK DOSÁHNOUT 

MAXIMÁLNÍ PLOCHY PARKU NA ROSTLÉM TERÉNU
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PESTROST FUNKCÍ

BYDLENÍHISTORIE

PROSTUPNOST SRÁŽEK
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PLOCHA PARKU

LOKALITA NÁDRAŽÍ A NOVÝCH SADŮ



PARK

KOMERCE

BYTY

KOMERCE

STARÁ BUDOVA POŠTY
- NÁKUPNÍ CENTRUM
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SITUACE LOKALIT NÁDRAŽÍ A NOVÉ SADY

NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
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NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN

STÁVAJÍCÍ PODOBA NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU - HLAVNÍ VÝKRES

Z - pl. městské zeleně

V - pl. veřejné vybavenosti

k -kompaktní zástavba

4 - výšková úrověň zástavby 9 - 22 m

MB-1 - rozvojová lokalita

Městský ring: Nádražní - Benešova

MB-3 - rozvojová lokalita Koliště - 

Benešova

MB/71 - SJKD – centrum (podzemní 

dráha)
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POMĚR ZASTAVITELNÉ VŮČI NEZASTAVITELNÉ PLOŠE

POMĚR ZASTAVITELNÉ 

VŮČI NEZASTAVITELNÉ PLOŠE

34%

PLATNÝ ÚZEMNÍ PLÁN - LOKALITA GRAND
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36%

NÁVRH ETAPA 2 - LOKALITA GRAND
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ÚS JIŽNÍ CENTRUM 2018



ZÁVĚR Z PŘIPOMÍNEK:

− nerespektuje soukromé vlastnictví,

− vychází z nejistého skutkového stavu,

− nezohledňuje plánované záměry v území (i na úrovni vydaného ÚR),

− z důvodu aktuální „bezradnosti“ s řešením území vytváří faktickou 

stavební uzávěru,

− nedůsledně nakládá s „vizionářskými Pohledy“, které nicméně 

konkrétně omezují zastavitelnost pozemků,

− nesplňuje zákonnou definic územní studie, když svůj obsah 

nahrazuje odkazem na budoucí studie,

− jednotlivé výkresy si vzájemně odporují.

BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

ÚS JIŽNÍ CENTRUM 2018



blok . 58

Zm na je po izována z vlastního podn tu samosprávy m sta Brna písemn  uplatn ného ur eným 
zastupitelem RNDr. Filipem Chvátalem, Ph.D (dopisem .j.: MMB/0096082/2019 ze dne 4.b ezna 
2019). 

Prov ízené výstavby a dopln ní takto vymezené plochy 
návrhem funk ádání dle vlastního návrhu zástavby.  

Prov  v etn
prostorových regulativ  pro zástavbu v lokalit ízené výstavby a navrhn te
konkrétního  funk ádání pozemk  na základ  vlastního návrhu: 

- vlastní návrh  chrán
i objektu na sevorovýchodním konci lokality 

p evezmete z dokumentace „Palace CD“, který má 
Morávka Centrum, a.s.) a dále 

- prov te u vlastního návrhu  a pozemk  a jejich 
.

- návrh vlastního  po izovanou díl í zm nou RP7/16/Z, která 
zasahuje do 

- . A5 a áchytnou funkcí pro MPR  a vjezdy 
ást parkovacích kapacit 

- . A17 –závazné ve ejné pr
p

Zohledn te a zachovejte stávající hodnoty v 
ny RP se soub  po izovanou zm nou ÚPmB . B4/16-RP/Z. 

Územní plán m sta Brna, aktuální právní stav 
Územn  analytické podklady stat. m. Brna, aktualizace 2016  

ho ochranném pásmu, 05/2007 
Jiné podklady:  

DÚR „Palace CD“ z r. 2003 (investorem byla Morávka Centrum, a.s.) 
Budoucnost centra m sta Brna ve variant  p eka“ technická pomoc – 

 Kole ek –Jura, 07/2016)1. ocen ný návrh 
z vyzvané ideové sout sta ve variant  p eka“ (návrh 

 Kole ek –Jura, 2016)

Návrh zm ny zpracujte v souladu se stavebním zákonem ní, se 
správním ádem, zákon .

ní. 
Zpracování  obsahu zm ny bude vycházet ze stávající struktury Regula ního plánu MPR.  

P íloha:  orienta ní vymezení ny

BNSD / CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS datum: 03. 02. 2021

ZMĚNA REGULAČNÍHO PLÁNU MPR

ZADÁNÍ ZMĚNY RP MPR BRNO V LOKALITĚ BLOKU Č. 58
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BUDOUCNOST CENTRA MĚSTA BRNA VE VARIANTĚ PŘESTAVBY ŽELEZNIČNÍHO UZLU BRNO - „ŘEKA“

SDRUŽENÍ IVAN KOLEČEK - PAVEL JURA, ARCHITEKTI LAUSANNE – BRNO
https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Ruzne/ZUB_urbanisticke_studie/ZUB_Reka_Dopracovani_Kolecek_Jura.pdf
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plocha zeleně v této lokalitě je dlouhodobě sledovanou koncepcí rozvoje území a má být 
budována ve veřejném zájmu. Návrh nového územního plánu potvrzuje její aktuálnost 
vymezením odpovídajícího předkupního práva. Rozsah navrhované plochy zeleně v návrhu 
nového ÚPmB se vzhledem k rozsahu téměř neliší od stavu navrženého v aktuálně platné 
územně plánovací dokumentaci, jde tedy o dlouhodobě známou skutečnost, nikoli 
diskriminaci vlastníka. Plocha Z připouští další existenci a využití objektu autobusového 
nádraží, v souladu se zájmy památkové péče. Do doby realizace zeleně lze s pozemky 
nakládat v souladu s obecnými podmínkami využití území (viz kapitola 6.2. závazné textové 
části). Územní plán je dlouhodobý koncepční dokument, který těmito kroky vytváří podmínky 
pro realizaci záměrů, konkrétní majetkové dispozice již nejsou v gesci orgánu územního 
plánování. Skutečnost, že bez souhlasu vlastníka nelze na jeho pozemcích jakýkoli záměr 
realizovat je stále platná. Záměr tedy může být uskutečněn pouze po vzájemné shodě nebo 
odpovídajícím majetkoprávním vypořádání. Námitce se nevyhovuje. 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezením ploch zeleně a s tím souvisejícím vymezením předkupního 
práva v dané lokalitě na svých pozemcích, přičemž jejich zřízení pokládá ze strany města 
Brna za diskriminační. Navrhované plochy zeleně co do umístění a rozsahu v této lokalitě 
mají svoje opodstatnění a kontinuitu, která je dlouhodobě známa a byla projednána v 
předchozích územně plánovacích dokumentacích. Návrh nového územního plánu 
vymezením VPS a předkupního práva pouze vytváří podmínky pro budoucí realizaci cílového 
stavu v území. Zpracování územně plánovací dokumentace a vymezování ploch s 
příslušným funkčním využitím probíhá nezávisle na vlastnických poměrech k pozemkům v 
dané lokalitě a nelze je tedy považovat za diskriminační. Konkrétní majetkové vypořádání 
nejsou předmětem řešení územního plánu. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V platném ÚPmB je pro cílové využití objektu starého nádraží při Benešova vymezena 
návrhová plocha veřejné vybavenosti – kultura (OK) a výměře 0,12 ha. Již na úrovni 
Konceptu nového ÚP byla ve všech třech variantách plocha agregována do okolní návrhové 
lochy městské zeleně – Z z důvodu svojí podměrečnosti pro zobrazení v měřítku hlavního 
výkresu nového ÚP, M 1:10.000. Metodika vymezování ploch v návrhu nového ÚPmB je 
popsána v kapitole 5.7.1 textové části odůvodnění. Plocha Z připouští další existenci a 
využití objektu, v souladu se zájmy památkové péče. Dle pokynů pro zpracování návrhu 
(schváleny ZMB 19.6.2018) byla tato oblast řešena v souladu s var. I projednaného konceptu 
územního plánu. Památková ochrana objektu je rovněž zanesena jako limit využití území 
v územně analytických podkladech. Námitce se tedy nevyhovuje. 
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Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Navrhované plochy zeleně co do umístění a rozsahu v této lokalitě mají svoje opodstatnění a 
kontinuitu, která je dlouhodobě známa a byla projednána v předchozích územně plánovacích 
dokumentacích. Konkrétní majetkové vypořádání a smluvní vztahy k pozemkům, ani 
stanovení harmonogramu realizace jednotlivých záměrů nejsou předmětem řešení územního 
plánu, ten pouze vytváří podmínky pro budoucí realizaci cílového stavu v území, a to i 
případně vymezením předkupního práva. Zpracování územně plánovací dokumentace a 
vymezování ploch s příslušným funkčním využitím probíhá nezávisle na vlastnických 
poměrech k pozemkům v dané lokalitě a nelze je tedy považovat za diskriminační. Územní 
plánování zajišťuje předpoklady pro udržitelný rozvoj území komplexním řešením účelného 
využití a prostorového uspořádání území s cílem dosažení obecně prospěšného souladu 
veřejných a soukromých zájmů na rozvoji území. 
 
Námitka č.5 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozšíření návrhové funkční plochy pro veřejnou vybavenost V/k4 pro Dokumentační centrum 
holokaustu na Moravě bylo stanoveno na základě stávajícího ÚP, ve kterém je tato plocha 
taktéž víceméně ve stejných místech rozšířena (nejen) směrem k ulici Benešova. Z toho 
důvodu nedochází k diskriminaci, ale pouze k úpravě dle aktuálního stavu. Z toho důvodu 
nelze vyhovět předmětné námitce. 
 
Námitka č.6 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Rozsah vymezení funkční plochy V/k4 v rozvojové lokalitě MB-3 vychází z veřejně 
projednaného Konceptu a z Pokynů pro zpracování Návrhu ÚPmB, které schválilo 
Zastupitelstvo města Brna usnesením č. ZM7/3871 na zasedání konaném dne 19. 6. 2018. Z 
toho důvodu nelze vyhovět předmětné námitce. 
 
Námitka č.7 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Podatel nesouhlasí s vymezením veřejně prospěšné stavby a předkupního práva v dané 
lokalitě, přičemž jejich zřízení pokládá ze strany města Brna za diskriminační.  
Navrhované plochy zeleně co do umístění a rozsahu v této lokalitě mají svoje opodstatnění a 
kontinuitu, která je dlouhodobě známa a byla projednána v předchozích územně plánovacích 
dokumentacích. Návrh nového územního plánu vymezením VPS a předkupního práva pouze 
vytváří podmínky pro budoucí realizaci cílového stavu v území. Zpracování územně 
plánovací dokumentace a vymezování ploch s příslušným funkčním využitím probíhá 
nezávisle na vlastnických poměrech k pozemkům v dané lokalitě a nelze je tedy považovat 
za diskriminační. Konkrétní majetkové vypořádání nejsou předmětem řešení územního 
plánu. Vymezení Vy/O/0335 souvisí se strategickou rozvojovou oblastí pro město - jižní čtvrť 
Trnitá (rozvojová lokalita Tr-2). 
Předkupní právo a veřejně prospěšné stavby jsou čitelně graficky vyznačeny ve výkrese 3.0 
Výkres veřejně prospěšných staveb, asanací a opatření M 1:10 000 a popsány v kapitolách 7 
a 8 závazné textové části (pro opakované veřejné projednání). 
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Veřejně prospěšné stavby či veřejně prospěšná opatření, pro něž lze práva k pozemkům a 
stavbám vyvlastnit jsou vymezeny v souladu s § 170 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánu a stavebním řádu (stavební zákon) a pozemky pro veřejně prospěšné stavby nebo 
veřejná prostranství, pro které lze uplatnit předkupní právo, v souladu s § 101 stavebního 
zákona. Nelze tedy mluvit o nezákonnosti a námitce se nevyhovuje. 
 
Námitka č.8 
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.9 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Vyhodnocení SEA neprokázalo dostatečné množství finančních prostředků statutárního 
města Brna pro realizaci plánovaných rozvojových aktivit. Není zřejmé, z čeho budou 
navržené plochy zeleně financovány. 
Investiční zajištění realizace ploch zeleně není předmětem řešení územního plánu.  
 
Námitka č.10 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Územní plán je dlouhodobý koncepční dokument, který vytváří podmínky pro realizaci 
záměrů, konkrétní majetkové dispozice již nejsou v gesci orgánu územního plánování. 
Skutečnost, že bez souhlasu vlastníka nelze na jeho pozemcích jakýkoli záměr realizovat je 
ale stále platná. Záměr tedy může být uskutečněn pouze po vzájemné shodě nebo 
odpovídajícím majetkoprávním vypořádání. Do doby realizace zeleně lze s pozemky 
nakládat v souladu s obecnými podmínkami využití území (viz kapitola 6.2. závazné textové 
části). Podmínky využití území pro plochy zeleně včetně přípustnosti staveb jsou dostatečně 
popsány v kapitole 6.3.3.12 závazné textové části. Užívání existujících objektů rovněž 
upravují obecné podmínky využití území. Pojem městský ring je pak zmíněn v kapitole 5.3 
urbanistická koncepce textové části odůvodnění. Územně plánovací dokumentace nesmí 
regulací zacházet do podrobnosti na úrovni projektových dokumentací. Tento pojem ani 
budoucí podobu tohoto prostoru není tedy vhodné podrobněji definovat, platí zde podmínky 
využití území pro plochy městské zeleně a každý záměr bude posuzován ve vztahu k nim a 
dalším souvisejícím regulacím dle konkrétní projektové dokumentace a dle charakteru 
záměru individuálně. 
 
Námitka č.11 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Plocha zeleně v této lokalitě je dlouhodobě známou koncepcí rozvoje území. Vymezení 
zastavitelné plochy v centrální části plochy zeleně se jeví diskutabilní a její umístění (vnoření 
do jiné plochy s rozdílným způsobem využití) odporuje i metodice vymezování ploch. Její 
ideální umístění v rámci této plochy, ani upřednostnění soukromého zájmu nad zájmem 
veřejným (předkupní právo pro městskou zeleně a veřejná prostranství) není v tuto chvíli 
prokazatelné. Pořizovatel v kapitole 12 závazné textové části uvádí, že nad rámec územních 
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studií, jejichž zpracováním je podmíněno rozhodování o změnách v území, bude město Brno 
zpracovávat i územní studii ÚS Městská památková rezervace Brno. Pořizovatel je názoru, 
že záměry v tomto citlivém území by měly být podrobněji prověřeny. § 102 zákona 183/2006 
Sb. je obecně platný, nicméně je nutné konstatovat, že návrh nového územního plánu mění 
stavební plochu na plochu nestavební pouze v místě plochy OV vymezené v aktuálně 
platném územním plánu. Jinak návrh zachovává plochy zeleně v rozsahu aktuálně platné 
územně plánovací dokumentace. Námitce se tedy nevyhovuje. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
Po vydání stanoviska Ministerstva obrany k upravenému Návrhu nového Územního plánu 
města Brna veřejně projednaného v červnu 2020 došlo k novým skutečnostem v uspořádání 
majetkových vztahů u pozemků p.č. 3751/3, 3751/4, 3752, 3754/123, 3755/7 v k.ú. Královo 
Pole. Tyto pozemky jsou ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České 
republiky, ve znění pozdějších předpisů, nově součástí objektu důležitého pro ochranu státu. 
Pozemky p.č. 3754/123 a 3755/7 byly nově odděleny geometrickým plánem. Pozemky p.č. 
3751/3 a 3751/4 jsou již vymezeny v Územně analytických podkladech 2020 jako objekty 
důležité pro obranu státu a jsou pod společným oplocením s navazujícími pozemky v ploše 
V/a4/m. U pozemku p.č. 3752 došlo k dořešení vlastnictví stávající komunikace se 
statutárním městem Brnem a komunikace přešla do vlastnictví Ministerstva obrany. 
S ohledem na aktuální majetkoprávní uspořádání a stávající stav v území budou pozemky 
p.č. 3751/3, 3751/4, 3752, 3754/123, 3755/7 v k.ú. Královo Pole vymezeny ve veřejném 
zájmu do rozvojové lokality KP-1 v ploše V/a4/m.  
Vzhledem k tomu, že pozemky p.č. 3754/58 a 3754/85 v k.ú. Královo Pole zahrnuté do 
rozvojové lokality KP-1 nejsou součástí Kasáren Jana Babáka, bude v kartě odůvodnění 
lokality KP-1 s ohledem na tuto skutečnost upřesněn popis v části "veřejná prostranství". 
V rámci přestavby vojenského areálu kasáren Jana Babáka mezi ulicemi Dobrovského, Jana 
Babáka, Chodská a Tábor je plánovaná výstavba budovy vysoké 29 m n.t., která svou 
výškou navazuje na stávající budovu internátu Chodská. Výstavba plánovaného objektu je 
nezbytná pro splnění aktuálního požadavku vedení Ministerstva obrany na zvýšení počtu 
studentů Univerzity obrany jako strategického předpokladu pro naplnění veřejného zájmu 
zajištění obrany a bezpečnosti státu. Za tímto účelem byla zpracovaná „Studie 
proveditelnosti zastavěnosti areálu“.  S ohledem na výše uvedené je ve veřejném zájmu 
potřebné upravit výškovou úroveň zástavby v ploše veřejné vybavenosti-V. S ohledem na 
charakter území lze pro umožnění dostavby dalšího objektu shodné výšky 29 m n.t. u části 
plochy V/a4/m změnit výškovou úroveň 4 na výškovou úroveň 5. Touto úpravou nebude 
nutné pro povolování stavby využívat regulativu pro lokální dominantu. Dle karty lokality    
KP-1 bude areálová zeleň tvořit min. 10 % výměry disponibilních pozemků záměru a bude 
navázána na hospodaření s dešťovou vodou. V souvislosti s rozdělením výškové úrovně v 
ploše veřejné vybavenosti-V bude aktualizována karta odůvodnění rozvojové lokality KP-1 
v části „Funkční a prostorové využití“.  
 
 
 
 
 
Rozvojovou lokalitu KP-1 rozšiřte o pozemky p.č. 3751/3, 3751/4, 3752, 3754/123, 3755/7 v k.ú. 
Královo Pole v ploše V/a4/m. 

Část rozvojové lokality  KP-1 ve vyznačeném rozsahu na přiloženém výřezu vymezte do 
plochy V/a5/m a aktualizujte její kartu odůvodnění v části „Funkční a prostorové využití“ .  
 
V kartě odůvodnění lokality KP-1 upřesněte popis v části "veřejná prostranství" s ohledem na 
skutečnost, že pozemky p.č. 3754/58 a 3754/85 v k.ú. Královo Pole nejsou součást Kasáren 
Jana Babáka. 
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Námitka  
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Společnost MND, a.s. sděluje, že v zájmové lokalitě se nenachází žádné technické zařízení, 
ani zájmy společnosti, a tedy se k Návrhu nevyjadřují. 
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NET4GAS, s.r.o. 
 
Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Požadujete doplnění informace do textové části k jednotlivým plochám o podmínce vydání 
souhlasu se stavbou provozovatelem plynového zařízení u návrhových ploch By/R51 a E1, 
které zasahují do bezpečnostního pásma plynárenských zařízení.  
K tomu sdělujeme, že By/R51 a E1 jsou v projednávaném návrhu Územního plánu města 
Brna vymezeny jako územní rezervy, ne jako návrhové plochy. Územní rezervy se vymezují 
s cílem prověření možnosti budoucího využití dané lokality a to z důvodu rezervace a 
ochrany nezbytných koridorů pro dopravní a technickou infrastrukturu (By/R51) nebo jako 
prověření možnosti rozšíření návrhových ploch v lokalitě (E-1).  
Podmínka vydání souhlasu je stanovena přímo zákonem č.458/2000 Sb., energetický zákon 
a vztahuje se k umisťování staveb. Doplnění informace vycházející z právního předpisu do 
územního plánu nepatří. Navíc jde o fázi vymezení územní rezervy, tj. plochy určené k 
prověření (podle § 23b stavebního zákona).  
Pro informaci uvádíme, že aktuálně nedochází k žádné změně funkčního využití daného 
území a případné další námitky je možné uplatnit při aktivaci územní rezervy (převedení na 
"návrhové" plochy) a ve fázi pořizování změn ÚPmB, v rámci kterých bude prověřeno 
nejvhodnější funkční využití dané lokality resp. předmětné územní rezervy By/R51 a E1, a 
budou probíhat klasickým procesem pořizování změn. 
Územní rezerva bude prověřena s ohledem na aktuální údaje o území předané Odboru 
územního plánování jako pořizovateli ÚAP. Podle vámi předaných podkladů zasahuje 
bezpečnostní pásmo VTL plynovodu pouze do plochy územní rezervy E-1.  
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Oprávněný investor požaduje umístit návrhové plochy By-8, Tu-5, Tu-10, Sla-8, BI-4, BI-5, 
BI-6, BI-7 a BI-8 za hranici bezpečnostního pásma plynárenského zařízení z důvodu, že 
technické a bezpečnostní podmínky neumožňují výstavbu v těchto plochách. 
Jedná se o významné návrhové plochy a často jsou to návrhové plochy (plochy změn), které 
jsou návrhovými plochami již v platném územním plánu města Brna (plochy Sla-8, BI-4, BI-5, 
BI-6 a částečně i BI-8). Předmětné návrhové plochy byly již vymezeny v předcházející 
podobě Návrhu připravovaného územního plánu (v roce 2020) a takto byly již veřejně 
projednány. Požadavek na umístění návrhových ploch až za hranici bezpečnostního pásma 
oprávněný investor uplatnil poprvé až při opakovaném veřejném projednání Návrhu 
územního plánu tj. ve fázi před jeho vydáním. Uplatnění požadavků tohoto charakteru je 
nejvhodnější v raných fázích pořizování územního plánu.  
Oprávněný investor ve svém stanovisku v rámci předcházejícího veřejného projednání (v 
roce 2020) pouze upozornil na to, že výše uvedené plochy zasahují do bezpečnostního 
pásma VTL plynovodů, umístění staveb v bezpečnostním pásmu plynových zařízení je podle 
energetického zákona podmíněno předchozím vydáním písemného souhlasu provozovatele 
a každý zásah do ochranného a bezpečnostního pásma musí být projednám pro každou 
plánovanou akci s vaším útvarem jednotlivě.  
Bezpečnostní pásmo VTL plynovodu s tlakem nad 40 barů ovlivňuje využití území v poměrně 
rozsáhlé části města Brna a limituje jeho využití. Při zpracování Návrhu územního plánu 
města Brna byla jako jeden z podkladů využita i územní studie "Umístění veřejného 
logistického centra - lokalita u letiště Brno - Tuřany", která podrobněji řešila území 
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odpovídající zhruba rozvojové ploše Tu-5 dle Návrhu ÚPmB. V rámci této studie byla 
zpracována i technická pomoc na posouzení možnosti využití území v bezpečnostním 
pásmu VTL plynovodu nad 40 barů (podložená výpočtem sálavého tepelného toku, který by 
byl důsledkem narušení potrubí), ke které bylo v lednu 2014 získáno i stanovisko NET4GAS. 
Na základě zpracovaného posouzení a předmětného stanoviska NET4GAS k němu 
vyplynulo, že je možné i v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu umístit objekty i s větším 
počtem osob za splnění určitých podmínek a v dostatečné vzdálenosti od plynovodu. 
Zpracovatel upraveného Návrhu vycházel z minulých stanovisek oprávněného investora a z 
předpokladu, že obdobný postup bude možno uplatnit i při řešení zástavby v dalších 
návrhových plochách v bezpečnostním pásmu VTL plynovodu a že vedení VTL plynovodů 
včetně jejich ochranných a bezpečnostních pásem tak není obecně důvodem pro zrušení 
nebo redukci návrhových ploch. Právě vymezená ochranná a bezpečnostní pásma jsou 
stanovena pro ochranu nebo pro zamezení a zmírnění účinků případných havárií plynových 
zařízení a k ochraně života, zdraví, bezpečnosti a majetku osob. Omezení využití území 
vyplývající z těchto pásem jsou stanovena právním předpisem (§ 68 a § 69 zákona 
č.458/2000 Sb., energetický zákon) a v souladu s jeho ustanovením budou prosazována pro 
jednotlivé stavby individuálně až na základě zpracované podrobnější dokumentace v 
následných řízeních, např. o umístění stavby při kterém bude možné podrobně posoudit 
splnění podmínek v souladu s ustanovením energetického zákona.  
Lokalita Tu-5 byla vymezena na základě požadavků schválené Politiky územního rozvoje ČR 
a Zásad územního rozvoje (ZUR) JMK, které jsou pro územní plány obcí závazné. 
Projednané a schválené ZUR JMK vymezily v území mezi dálnicí D1 a letištěm Brno Tuřany, 
kudy je veden VTL plynovod, plochu DG01 Veřejný terminál s vazbou na logistické centrum 
Brno a úkolem pro územní plán obce Brno bylo zpřesnit a vymezit plochu veřejného 
terminálu s vazbou na logistické centrum Brno včetně jeho připojení jako součást systému 
kombinované dopravy. 
Bezpečnostní pásma VTL plynovodů jsou zobrazena v Koordinačním výkrese v měřítku 1 : 
10 000. Ochranná pásma optických kabelů nejsou do výkresu v měřítku 1 : 10 000 
zakreslena, vzhledem k jejich šířce, by nebyla zobrazitelná. 
Z výše uvedených důvodů nelze namítajícímu vyhovět. Na základě vašeho požadavku 
doplníme ke všem vámi uvedeným rozvojovým lokalitám do odůvodnění do karet lokalit 
upozornění na to, že je nutné respektovat bezpečnostní pásmo VTL plynovodu.  
Pozn. Plocha změn BI-4 je podle dat předaných pro ÚAP poskytovatelem NET4GAS, s.r.o. je 
dotčena pouze okrajem bezpečnostního pásma VTL plynovodu a lokalita By-8 ochranným 
pásmem optického kabelu. 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
Oprávněný investor požaduje do koordinačního výkresu zakreslit všechna plynárenská 
zařízení, včetně optického kabelu, ve správě NET4GAS, s.r.o. i s ochrannými a 
bezpečnostními pásmy. 
Koordinační výkres Návrhu územního plánu města Brna je zpracován v měřítku 1 : 10 000 a 
jsou v něm zobrazována pouze bezpečnostní a ochranná pásma technické infrastruktury. Z 
důvodu zvoleného měřítka výkresu a množství jeho obsahu není reálné postihnout všechna 
plynárenská zařízení. V koordinačním výkrese jsou proto znázorněny jen limity technické 
infrastruktury, jejich bezpečnostní a ochranná pásma zobrazitelná v daném měřítku a 
odpovídající účelu územního plánu. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je vysloven požadavek na rozšíření ploch dopravní infrastruktury D pro 
rozšíření dálnice D2. 
Totožnou podmínku uplatnilo ve svém stanovisku Ministerstvo dopravy (podmínka č.4).  
Na základě doplnění informací bylo vysvětleno, že požadovaná úprava rozsahu ploch není 
z územního hlediska potřeba. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadována úprava kategorie záměru Ch/1 na „dálniční komunikace“. 
Totožnou podmínku uplatnilo ve svém stanovisku Ministerstvo dopravy (podmínka č. 5).  
Z tohoto důvodu je vyhověno v rozsahu řešení výše uvedené podmínky č. 5. 
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Námitka č.1 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadován posun hranice ploch pro dopravu směrem do plochy veřejného 
prostranství o 10 m a to vlevo od trati při pohledu od železniční stanice Brno dolní nádraží 
k železniční stanici Brno – Maloměřice (k severu) v úseku od ulice Trnitá po křižovatku 
Zvonařka/Masná/Hladíkova. Takto je požadována úprava zejména „Hlavního výkresu“ a 
„Souhrnného výkresu dopravy“. 
Totožnou podmínku uplatnilo ve svém stanovisku Ministerstvo dopravy (podmínka č. 1).  
Z tohoto důvodu je vyhověno v rozsahu dohodnutého řešení výše uvedené podmínky č. 1. 
 
 
Námitka č.2 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje částečně. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno ve výkrese „výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací“ vyznačit veřejně prospěšnou stavbu (dále jen „VPS“) „modernizace železničního 
uzlu Brno“ tak, že bude zahrnovat všechny plochy potřebné pro provedení této stavby, tedy 
včetně ploch, které jsou ve vlastnictví České republiky s pávem hospodařit pro Správu 
železnic, s.o. 
Totožnou podmínku uplatnilo ve svém stanovisku Ministerstvo dopravy (podmínka č. 2).  
Z tohoto důvodu je vyhověno částečně, v rozsahu dohodnutého řešení výše uvedené 
podmínky č. 2. 
 
 
Námitka č.3 
Výrok: 
Námitce se nevyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je představen alternativní návrh řešení problematiky dle námitky č. 2 za 
předpokladu, že bude vyhověno obecným způsobem a jsou požadovány konkrétní rozšíření 
ploch ve třech místech s možností doložení podkladů v 09/2021. 
Problematika byla řešena v rámci uplatněné podmínky č. 2 ve stanovisku Ministerstva 
dopravy. V tomto rozsahu bylo možné vyhovět. 
Dalšímu požadovanému rozšíření v této fázi projednání nelze vyhovět. V případě potřeby 
bude možné rozšíření projednat až v rámci změny územního plánu po jeho vydání. 
 
 
Námitka č.4 
Výrok: 
Námitce se vyhovuje. 
Odůvodnění: 
V rámci podání je požadováno ve výkrese „výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a 
asanací“ vyznačit veřejně prospěšnou stavbu pro „VRT Brno - Šakvice“ v souladu s aktuálně 
platnými Zásadami územního rozvoje Jihomoravského kraje tak, že bude zahrnovat celý 
rozsah ploch pro ploch potřebných pro realizaci této stavby, tedy včetně ploch které jsou ve 
vlastnictví České republiky s pávem hospodařit pro Správu železnic, s.o. 
Totožnou podmínku uplatnilo ve svém stanovisku Ministerstvo dopravy (podmínka č. 3).  
Z tohoto důvodu je vyhověno v rozsahu dohodnutého řešení výše uvedené podmínky č. 3. 
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