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6.

PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

6.1.

ODŮVODNĚNÍ

6.1.1.

METODIKA VYMEZOVÁNÍ PLOCH

Územní plán stanovuje optimální cílové využití území. Při vymezování území a ploch bylo proto potřeba posoudit stávající využití území
a vhodnost jeho stabilizace z hlediska celkové urbanistické koncepce města. Územní plán města Brna proto rozlišuje území a plochy
stabilizované a území a plochy změn.
Základní skladebnou jednotkou využití území je základní plocha. Území města je základními plochami pokryto bezezbytku. Pro každou
základní plochu je vždy stanoven typ plochy s rozdílným způsobem využití. Základní plochy v zastavěném území a zastavitelných
plochách mají zpravidla stanovenu specifikaci prostorového uspřádání a výjimečně i specifikaci způsobu využití.
Minimální velikost zobrazované základní plochy je zpravidla 0,5 ha. Základní plochy jsou odlišeny barvou a kódem, mohou být
v případě potřeby dále děleny z důvodu jejich specifikace, např. dle struktur (rozhraní typu struktur) apod.
Z důvodu čitelnosti grafické části jsou v případech, kdy více atomizovaných základních ploch stejného typu a stejné struktury je
soustředěno v jednom území, zařazeny tyto základní plochy do ohraničené skupiny označené pouze jedním kódem.
Existující pozemky stejného účelu využití, které by tvořily podměrečnou základní plochu, tj. základní plochu menší než 0,5 ha, jsou
agregovány, a to i do základních ploch, které slouží jinému účelu využití.
Výjimečně jsou vymezeny podměrečné základní plochy v rozsahu 0,2 – 0,5 ha a to pouze v dále uvedených případech:
 plochy dopravní infrastruktury pro možnost realizace parkovacího objektu a parkovišť park and ride nadmístního významu,
 plochy dopravní infrastruktury pro čerpací stanice pohonných hmot (ČS PHM),
 plochy technické infrastruktury pro některá zařízení technického vybavení nadmístního významu (např. Komárovská rozvodna VVN),
 plochy městské zeleně pro některé pozemky zeleně uvedené ve Vyhlášce o zeleni města Brna,
 plochy vzniklé v důsledku vymezení ploch veřejné obsluhy území do podrobnosti požadované pořizovatelem (tj. téměř všechny
koridory zajišťující prostupnost území a obsluhu staveb dopravní a technickou infrastrukturou), pokud nejde o solitérní stavbu
veřejné vybavenosti, kterou lze agregovat do plochy veřejné obsluhy území,
Jestliže by vznikla v důsledku vymezování ploch veřejné obsluhy území základní plocha menší než 0,2 ha tak je buď:
 agregována do plochy veřejné obsluhy území,
nebo
 není agregována, je vyznačena jako součást ohraničené skupiny více atomizovaných základních ploch stejného typu a stejné
struktury (solitér veřejné vybavenosti pak často padne do ploch bydlení, smíšených obytných či jiných),
Při volbě typů ploch s rozdílným způsobem využití bylo postupováno tak, že byly v maximální možné míře použity typy ploch s rozdílným
způsobem využití dle § 4 - § 19 Vyhlášky č. 501/2006 Sb. Nenaplněny zůstaly pouze plochy smíšené výrobní (§ 12), plochy přírodní
(§ 16), plochy smíšené nezastavěného území (§ 17), plochy těžby nerostů (§ 18) a plochy specifické (§ 19) – pro takto definované
plochy s rozdílným způsobem využití nebylo v ÚPmB nalezeno naplnění.
Dále byl využit § 3 odst. 4) Vyhlášky č. 501/2006 Sb. takto:
s ohledem na specifické
podrobněji členěny

podmínky

statutárního

města a charakter území

jsou

dále

plochy občanského vybavení na:
 plochy veřejné vybavenosti,
 plochy komerční vybavenosti,
 plochy nákupních a zábavních center a zvláštních areálů,
 plochy sportu,
plochy veřejných prostranství na:
 plochy veřejné obsluhy území,
 plochy městské zeleně.

Arch.Design, s.r.o.

Strana 7

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA - KONCEPT - varianty I, II a III

nově byly stanoveny plochy s jiným způsobem využití:
 plochy lehké výroby, které se vymezují zejména pro území pracovních aktivit, jejichž provozy nemají negativní vliv na okolí, ale
nejsou ani typickými lokalitami občanského vybavení,
 plochy transformace, které se vymezují zejména pro území brownfields, podmínky využití území pro plochy transformace umožňují
širší nabídku způsobu a účelu využití ploch pro usnadnění revitalizace ploch zpravidla zatížených negativními důsledky původního
způsobu a účelu jejich využití,
 plochy zahrádek, které se vymezují pro četné zahrádkové lokality na území města se specifickým účelem využití pro zahrádkaření
tj. pro jeden ze způsobů individuální rekreace,
 plochy krajinné zeleně, které se vymezují pro plochy obdobného charakteru jako jsou plochy přírodní, avšak definice ploch
přírodních je dle názoru zpracovatele ve Vyhlášce 501/2006 Sb. nesystémová a bezezbytku potřebám územního plánování ve
statutárním městě nevyhovuje.

Vyhláškou č 269/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 se mění § 7 Vyhlášky 501/2006 Sb. tak, že se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Pro
každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto
zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství o výměře nejméně 1000 m2; do této výměry se nezapočítávají pozemní
komunikace.“ Vyhláška je účinná dnem vydání. Uvedenou novelizaci bude možné důsledně zapracovat až do návrhu ÚPmB. Přesto je
v konceptu u většiny zastavitelných území navrženo v jejich dosahu dostatek ploch městské zeleně.

6.1.2.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Základní skladebnou jednotkou ÚPmB je základní plocha. Území města je rozděleno do základních ploch beze zbytku.
Základní podmínky využití území jsou stanoveny pomocí hlavního (převažujícího), přípustného, nepřípustného, příp. podmíněně
přípustného účelu využití typu plochy (např. plochy bydlení, plochy rekreace, ...).
Plochy smíšené obytné a plochy transformace nemají stanoveno hlavní využití.
Hlavní využití znamená využití v rozsahu minimálně 51 % a maximálně 100 % základní plochy pro uvedený účel. 0 – 49 % rozsahu
základní plochy je využitelné pro přípustné a podmíněně přípustné využití. Přípustné využití znamená kromě konkrétně uvedeného
využití v Podmínkách využití území vždy i jakékoliv využití, které není s hlavním využitím v rozporu, které ho naopak účelně doplňuje.
U jednotlivých typů ploch s rozdílným způsobem využití je jako přípustné a nepřípustné využití uváděno jen takové využití, které nemusí
být z hlavního a podmíněně přípustného využití a z obecnných podmínek využití území jednoznačně zřejmé.
Základní podmínky využití území jsou zejména v zastavěném území a zastavitelných plochách zpravidla doplněny specifikací vztaženou
k základní ploše a proto vyjádřenou v kódu základní plochy. Specifikace jsou dvojího druhu:
 specifikace prostorového uspořádání
 specifikace způsobu využití
Podmínky využití území vztažené k základní ploše jsou v grafické části ÚPmB zobrazeny kódem v členění:

V / a2 / ZOO
způsob využití / specifikace prostorového uspořádání / specifikace způsobu využití

Specifikace prostorového uspořádání

 plošné uspořádání zástavby
 výšková úroveň zástavby
Jde o specifikaci podmínek prostorového uspořádání zejména v plochách s rozdílným způsobem využití určených k zástavbě budovami
(B, C, V, W, X, S, P, E, Y, T, D, R). Specifikace prostorového uspořádání nemusí být stanovena v každé základní ploše.
V kódu základní plochy je specifikace prostorového uspořádání umístěna za prvním lomítkem

P / a1 / s

Cílem specifikace prostorového uspořádání zástavby základních ploch je dosáhnout kvalitního zapojení zástavby do stavební struktury
města a ochrana přírodních a krajinných hodnotnot města. V souladu s koncepční zásadou vyváženého města intenzivně využívajícího
zejména svá centrální území přispívá k zajištění efektivity městských vztahů. Stanovená specifikace prostorového uspořádání je
podlademí pro definování požadavků na kapacity veřejné infrastruktury města.
Způsob a intenzita stavebního využití základních ploch jsou stanoveny:

 specifikací plošného uspořádání zástavby
 specifikací výškové úrovně zástavby

Strana 8

Arch.Design, s.r.o.

ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA - KONCEPT - varianty I, II a III

SPECIFIKACE PLOŠNÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY
Je dána šesti typy uspořádání, které se odlišují zejména měřítkem objektů, jejich vztahem k veřejným prostranstvím, charakterem
veřejných prostranství a intenzitou využití pozemků. Účelem stanovení těchto podmínek je vytvoření sourodé struktury zástavby města
harmonicky zapojené do přírodního a krajinného prostředí a vytvoření kvalitní a hierarchizované struktury veřejných a soukromých
prostranství, umožňující jak obsluhu území tak pobyt a rekreaci. Sedmý typ specifikace je určen pro základní plochy bez zástavby.
Použité specifikace:
 k – kompaktní
 v – volná
 r – rodinná kompaktní
 d – rodinná volná
 a – areálová
 o – stavebně omezená
 x – bez zástavby
Příklady uspořádání jednotlivých typů zástavby
k – kompaktní

v – volná

r – rodinná kompaktní
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d – rodinná volná

a – areálová

o – stavebně omezená

SPECIFIKACE VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ZÁSTAVBY
Výšková regulace zástavby je nezbytná pro ochranu jak urbanistckých hodnot města, tak volné krajiny spoluvytvářející jedinečnou
hodnotu uspořádání města. Vedle ochrany panoramatu města reguluje spolu se specifikací plošného uspořádání intenzitu využití území.
Je dána pěti výškovými úrovněmi, stanovenými zejména s ohledem na potřeby ochrany historických, prostorových a krajinných hodnot
území. Účelem stanovení těchto podmínek je vytvoření vyváženého obrazu města, který navazuje na hodnoty své stavební historie
a harmonicky začleňuje zástavbu do krajinného prostředí.
Použité specifikace:
 1 - výškové rozpětí 3 až 7 m
 2 - výškové rozpětí 3 až 10 m
 3 - výškové rozpětí 6 až 16 m
 4 - výškové rozpětí 9 až 22 m
 5 - výškové rozpětí 12 až 28 m
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Tabulka indexů podlažních ploch (IPP) dle kombinací plošného uspořádání a výškové úrovně zástavby:
IPP byl použit jako pokad pro stanovení zatížení systémů veřejné infrastruktury.
Plošné uspořádání
k
kompaktní

v

volná

r

rodinná kompaktní

d

rodinná volná

a
o

areálová
stavebně omezená

Výšková úroveň
5
4
3
5
4
3
2
1
2
1

Průměrný IPP
3
2,2
1,5
2
1,5
1
0,6
0,4
0,4
0,2
0,7
0,1

Pozn: Index podlažních ploch (IPP) se rovná poměru hrubých podlažních ploch objektů a velikosti základní plochy.

Specifikace způsobu využití
Jde o specifikaci způsobu využití základní plochy v situacích, kdy je účelné využití území konkretizovat. Konkretizace spočívá buď
v určení využití základní plochy pro ve městě Brně zcela jedinečný účel (např. ZOO) nebo pro vybrané specifické využití území v rámci
typu plochy s rozdílným způsobem využití (např. plochy pro hřbitovy jsou jednoznačně v rámci ploch veřejného vybavení určeny).
Specifikace způsobu využití je proto stanovena jen ve vybraných základních plochách.
V kódu plochy je specifikace způsobu využití umístěna za druhým lomítkem

6.1.3.

P / a1 / s

DOPLŇUJICÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Kromě základních ploch jsou v územním plánu vymezeny další plochy, koridory a trasy, které jsou nedílnou součástí řešení územního
plánu (např. ÚSES, ochrana hodnot území, systémy veřejné infrastruktury, vymezení území k prověření územní studií nebo pro
zpracování regulačního plánu, ...). Ovlivňují možnost využití území natolik významným způsobem, že je třeba pro ně stanovit doplňujicí
podmínky využití území.
Doplňujicí podmínky využití území se vztahují například k členění území, k režimům využití území, k systémům apod.
Ke každému graficky vyjádřenému členění území, režimu nebo systému se vztahují ve výroku buď principy koncepce řešení nebo
podmínky využití území, případně oboje, v příslušné tématické kapitole textové části územního plánu. Čísla příslušných kapitol jsou
uvedena v následujícím výčtu.
V ÚPmB se uplatňují následující členění území, režimy a systémy:

 základní členění území
stabilizované území

viz kapitoly 5.1.1 Zastavěné území, stabilizované zastavěné území,
nezastavěné území, 5.2.1. Zastavěné území, stabilizované zastavěné
území

zastavitelné plochy

viz kapitoly 5.1.2. a 5.2.2. Zastavitelné plochy

plochy přestavby

viz kapitoly 5.1.3. a 5.2.3. Plochy přestavby

plochy a koridory územních rezerv

viz kapitoly 5.1.4. a 5.2.4. Územní rezervy

rozvojové lokality přestavbové a zastavitelné

viz kapitoly 11., 12., 13. Rozvojové lokality

podmínka zpracování územní studie

viz kapitoly 14.1.1. a 14.2.1. Plochy a koridory, ve kterých je uloženo
prověření změn jejich využití územní studií

podmínka zpracování regulačního plánu

viz kapitoly 14.1.2. a 14.2.2. Plochy a koridory, ve kterých je uloženo
pořízení a vydání regulačního plánu
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 ochrana hodnot obrazu města
chráněné pohledy na brněnskou vedutu

viz kapitoly 4.1.3.2. Principy prostorového uspořádání, 4.2.3.4.
Prostorové uspořádání

pásmo výškové regulace

viz kapitoly 4.1.3.2. Principy prostorového uspořádání, 4.2.3.4.
Prostorové uspořádání

 ochrana a tvorba přírodních a krajinných hodnot
chráněné přírodní zázemí

viz kapitoly 4.1.4. a 4.2.4. Koncepce uspořádání volného území

přírodní zázemí v zástavbě

viz kapitoly 4.1.4. a 4.2.4. Koncepce uspořádání volného území

osy přírodního propojení

viz kapitoly 4.1.4. a 4.2.4. Koncepce uspořádání volného území

pohledově významné plochy

viz kapitola 4.2.1.2. Hodnoty města a jejich ochrana

vodní toky a plochy

viz kapitoly 8.2.5. Voda v krajině, 8.2.5.1. Vodní toky

studánky

viz kapitola 8.2.5.1. Vodní toky

retenční prostor

viz kapitoly 8.1.5.2. a 8.2.5.3. Protipovodňová opatření

ÚSES

viz kapitoly 8.1.8. a 8.2.8. Územní systém ekologické stability

 rekreační oblasti
 protipovodňová opatření
 systémy veřejné infrastruktury

viz kapitoly 8.1.9. Rekreační využití krajiny, 8.2.9. Rekreační oblasti
viz kapitoly 8.1.5.2. a 8.2.5.3. Protipovodňová opatření

dopravní infrastruktura

viz kapitola 9. Dopravní infrastruktura

technická infrastruktura

viz kapitola 10. Technická infrastruktura

6.2.

VÝROK

6.2.1.

ÚROVNĚ REGULACE

Ochrana veřejného zájmu, tj. stanovování podmínek využití území, je v územním plánu zajišťována v několika úrovních:
1. úroveň obecných podmínek využití území v textové části ÚPmB.
2. úroveň základních podmínek využití území pro základní plochy – pro celé území města jsou obecně stanoveny pro každý typ
plochy s rozdílným způsobem využití podmínky využití území prostřednictvím hlavního, přípustného, podmíněně přípustného
a případně nepřípustného využití území; pro některé základní plochy je rovněž v kódu plochy stanovena specifikace prostorového
uspořádání a způsobu využití.
3. úroveň doplňujících podmínek využití území vztahujících se k ostatním plochám, koridorům a trasám vymezeným tímto územním
plánem. Doplňující podmínky využití území jsou dané příslušným členěním území, režimem nebo systémem, který zpravidla není
vázán na jednotlivou základní plochu (může být uplatněn jen na její části nebo i přes několik základních ploch současně); graficky je
vyjádřen jako plošný (převážně šrafou), liniový, případně bodový překryv.
Úrovně 2 a 3 jsou vždy zobrazeny v některém z výkresů grafické části územního plánu a zároveň jsou podmínky využití formulovány
textem v příslušných kapitolách textové části územního plánu.
Všechny úrovně regulace jsou pro posuzování záměrů na změny využití území závazné.

6.2.2.

OBECNÉ PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Veškeré rozhodování o záměrech na změny využití území musí být v intencích základních cílů, principů a zásad rozvoje města
a ochrany jeho hodnot, uvedených ve výrokové čáasti této dokumentace.
Všechny podmínky využití území, kterými je příslušný pozemek dotčen, musí být splněny.
Záměr na změnu využití území je v konkrétních případech nepřípustný jestliže:
 počtem staveb, kapacitou, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporuje charakteru předmětné lokality,
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 může být zdrojem narušení pohody a kvality prostředí (závad nebo vlivů, které dle charakteru lokalit jsou neslučitelné s pohodou
v lokalitě samotné nebo v jejím okolí),

 nemá zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel,
 nemá zajištěno odpovídající napojení na inženýrské sítě.
Pozemky pro stavby a zařízení dopravní a technické infrastruktury lze umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití
pokud to v podmínkách využití plochy s rozdílným způsobem využití nebo specifikací pro základní plochu není stanoveno jinak.
Pozemky veřejných prostranství lze umístit ve všech typech ploch s rozdílným způsobem využití pokud to v podmínkách využití plochy
s rozdílným způsobem využití nebo specifikací pro základní plochu není stanoveno jinak.
Stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby či zařízení ve veřejném zájmu, lze umístit ve všech typech ploch
s rozdílným způsobem využití, a to za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s příslušnou plochou
a minimalizace negativního vlivu na funkčnost plochy vyplývající z hlavního využití, pokud to v podmínkách využití plochy s rozdílným
způsobem využití nebo specifikací pro základní plochu není stanoveno jinak.
Stavby a zařízení protipovodňové ochrany, pokud jde o stavby či zařízení ve veřejném zájmu, lze umístit ve všech typech ploch
s rozdílným způsobem využití, a to za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s příslušnou plochou
a minimalizace negativního vlivu na funkčnost plochy vyplývající z hlavního využití.
V nezastavěném území lze obecně umísťovat stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území pro účely rekreace
a cestovního ruchu tehdy, pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití příslušné základní plochy a pokud není
v podmínkách využití příslušného typu plochy s rozdílným způsobem využití nebo specifických podmínkách daných režimy stanoveno
jinak.
Jestliže účel využití stávajících staveb a zařízení, zkolaudovaných ke dni účinnosti tohoto územního plánu, neodpovídá hlavnímu
využití základní plochy jsou záměry na změny těchto staveb a zařízení podmíněně přípustné za podmínky, že nedojde k podstatnému
narušení či omezení hlavního využití.

6.2.3.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Základní skladebnou jednotkou využití území je základní plocha. Území města je rozděleno do základních ploch beze zbytku. Pro
každou základní plochu je vždy stanoven typ plochy s rozdílným způsobem využití. Základní plochy v zastavěném území
a zastavitelných plochách mají zpravidla stanovenu specifikaci prostorového uspřádání a výjimečně i specifikaci způsobu využití.
Základní plocha je charakterizována jako plocha stabilizovaná nebo jako plocha změn. Plochy změn jsou buď plochy zastavitelné nebo
plochy přestavby.
Územní plán města Brna podle stávajícího nebo požadovaného způsobu využití vymezuje jako základní plochy tyto typy ploch
s rozdílným způsobem využití:
B
C
V
W
X
S
P
E
Y
T
D
Z
R
I
K
L
A
H

plochy bydlení
plochy smíšené obytné
plochy veřejné vybavenosti
plochy komerční vybavenosti
plochy nákupních a zábavních center a zvláštních areálů
plochy sportu
plochy výroby a skladování
plochy lehké výroby
plochy transformace
plochy technické infrastruktury
plochy dopravní infrastruktury
plochy veřejné obsluhy území
plochy městské zeleně
plochy rekreace
plochy zahrádek
plochy krajinné zeleně
plochy lesní
plochy zemědělské
plochy vodní a vodohospodářské

Základní plochy jsou v územním plánu vymezeny ve výkrese č. 2.1. Hlavní výkres.
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Územní plán města Brna stanovuje pro typy ploch s rozdílným způsobem využití:
 Hlavní využití je využití pro určitý účel, znamená vždy převažující využití (převažující znamená více jak ostatní dohromady, tedy
více než přípustné a podmíněně přípustné využití dohromady). Hlavní využití je pro danou plochu s rozdílným způsobem využití
určující, proto všechny záměry na změny v území musí být posuzovány v kontextu tohoto hlavního využití.
 Přípustné využití je využití pro jiný účel, než je hlavní využití, který však není s hlavním využitím v rozporu.
 Podmíněně přípustné využití je využití, které lze v území v konkrétních případech připustit jen na základě bližšího posouzení
urbanistických, hygienických, dopravních, vodohospodářských, ekologických případně dalších hledisek a podmínek, pro typ plochy
s rozdílným způsobem využití stanovených. Využití, které je pro danou plochu s rozdílným způsobem využití stanovováno jako
podmíněně přípustné, nesmí vyloučit (nebo podstatně omezit) její hlavní využití. Přípustnost podmíněně přípustného využití musí být
vždy prokázána v územním řízení, pokud územní plán nestanoví, že přípustnost je nutné ověřit podrobnější územně plánovací
dokumentací nebo územně plánovacím podkladem; v případě, že přípustnost nebude prokázána, je stanovené využití nepřípustné.
 Nepřípustné využití je obecně jakékoliv jiné využití, které není hlavním, přípustným či podmíněně přípustným využitím a které
zároveň neumožňují ani stanovené obecné nebo specifické podmínky využití území. U jednotlivých typů ploch s rozdílným
způsobem využití je jako nepřípustné využití uváděno jen takové nepřípustné využití, které nemusí být z hlavního, přípustného
a podmíněně přípustného využití a z obecných podmínek využití území jednoznačně zřejmé.
Pokud stávající využití základních ploch neodpovídá jejich převažujícímu účelu využití, je toto využití přípustné až do okamžiku uvedení
způsobu využití s převažujícím účelem využití do souladu. Po uvedenou dobu je rovněž podmíněně přípustné i jiné využití, které
nezhorší podmínky pro naplnění převažujícího účelu využití.
Hlavní, přípustné a podmíněně přípustné využití ploch s rozdílným způsobem využití může být pro jednotlivou základní plochu omezeno
či jinak upraveno prostřednictvím obecných a doplňujících podmínek využití území nebo specifikací.
Průběh hranic základních ploch je možné zpřesňovat na základě regulačních plánů, územně plánovacích podkladů nebo v územním
řízení v souladu s definicí úpravy vymezení základních ploch, která je uvedena v kapitole 3. Pojmy a zkratky.

Plochy bydlení – B
Podmínky využití ploch bydlení

Hlavní je využití pro bydlení.
Přípustné je využití související, podmiňující nebo doplňující hlavní využití (zejména využití pro základní občanské vybavení a sport,
zařízení technické a dopravní infrastruktury), které slouží obyvatelům v takto vymezené ploše.
Podmíněně přípustné je využití, které je slučitelné s hlavním využitím za podmínky, že nesnižuje zejména svým objemem a provozem
kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, a jeho plocha je menší než plocha hlavního využití a přípustného využití
dohromady.
Zastoupení zeleně v plochách bydlení

Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách a plochách přestavby je stanoveno pro plochu a současně pro
pozemek v rozsahu:
 plochy bydlení pro specifikaci plošného uspořádání rodinná kompaktní a rodinná volná (r, d) – 40 %
 plochy bydlení ostatní – 30 %
Takto stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech možné snížit, pokud je přiměřeně
kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích.
Specifikace způsobu využití ploch bydlení

Plochy bydlení, jejichž součástí jsou stávající parkoviště pro veřejnost, která je vhodné zachovat, jsou v grafické části označeny za
kódem funkce přidaným písmenem, které určuje tuto jeho specifikaci:
-/-/g

zachování počtu stávajících parkovacích míst pro veřejnost

Plochy smíšené obytné – C
Podmínky využití ploch smíšených obytných

Hlavní využití není stanoveno.
Přípustné je využití pro bydlení, občanské vybavení (maloobchod do 1 500 m2 prodejní plochy), služby a nerušící výrobu, zařízení
technické a dopravní infrastruktury tak, že se vzájemně negativně neovlivňují .Plocha není monofunkční pro kterékoli uvedené využití.
Podmíněně přípustné je využití pro maloobchod do 5 000 m2 prodejní plochy v patrových objektech při současném integrování
parkování v objektu a jiné využití, pokud je slučitelné s bydlením a jeho rozsah je menší než 50 % plochy, a které svým provozováním
a technickým zařízením nenarušuje užívání staveb a zařízení v území, nesnižuje kvalitu prostředí a činnosti s ním spojené a svým
charakterem a kapacitou nezvyšuje dopravní zátěž v území.
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Nepřípustné je využití pro areály, pro které se vymezují plochy občanského vybavení X (nákupní a zábavní centra a zvláštní areály)
nebo takové funkční využití, které snižuje kvalitu obytného prostředí.
Zastoupení zeleně v plochách smíšených obytných

Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách a plochách přestavby je stanoveno v rozsahu 30 % pro celou
plochu a zároveň pro jednotlivý pozemek. Takto stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech
možné snížit, pokud je přiměřeně kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích.
Specifikace způsobu využití ploch smíšených obytných

Plochy smíšené obytné, jejichž součástí jsou stávající parkoviště pro veřejnost, která je vhodné zachovat, jsou v grafické části označeny
za kódem funkce přidaným písmenem, které určuje tuto jeho specifikaci:
-/-/g

zachování počtu stávajících parkovacích míst pro veřejnost

Plochy veřejné vybavenosti – V
Podmínky využití ploch veřejného vybavení

Hlavní je využití pro občanské vybavení veřejného charakteru, tj. pro:
 školství
 zdravotnictví
 sociální péči
 kulturu
 veřejnou správu (úřady, policie, hasiči, soudy, státní zastupitelství, ...)
 pohřebnictví
 ochranu obyvatelstva
 armádu
 vězeňství
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití.
Podmíněně přípustné využití není stanoveno.
Zastoupení zeleně v plochách veřejného vybavení

Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách je stanoveno v rozsahu 20 % pro celou plochu a zároveň pro
jednotlivý pozemek, pokud není specifickým opatřením stanoveno jinak. Takto stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu
je v odůvodněných případech možné snížit, pokud je přiměřeně kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích.
Specifikace způsobu využití ploch veřejného vybavení

Plochy veřejného vybavení, které jsou určeny pro konkrétní způsob využití, jsou v grafické části označeny za kódem funkce přidaným
písmenem, které určuje jeho specifikaci:
-/-/ZOO

pro zoologickou zahradu

-/-/ZS

pro základní školy

-/-/VS

přednostně pro vysoké školy

-/-/N

přednostně pro zdravotnictví a sociální péči

-/-/h

pro hřbitovy

Plochy veřejného vybavení, jejichž součástí jsou stávající parkoviště pro veřejnost, která je vhodné zachovat, jsou v grafické části
označeny za kódem funkce přidaným písmenem, které určuje tuto jeho specifikaci:
-/-/g

zachování počtu stávajících parkovacích míst pro veřejnost

Plochy komerční vybavenosti – W
Podmínky využití ploch komerčního vybavení

Hlavní je využití pro občanské vybavení komerčního charakteru, tj. pro:
 maloobchod do 5 000 m2 prodejní plochy
 ubytování
 stravování
 služby
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 vědu a výzkum
 administrativu
 výstavnictví
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití a dále využití pro sport a pohybovou rekreaci.
Podmíněně přípustné je využití pro maloobchod 5 000 až 10 000 m2 prodejní plochy v patrových objektech při současném integrování
parkování v objektu, využití pro občanské vybavení veřejného charakteru, výrobu a jiné využití, pokud jsou slučitelná s hlavním využitím
a pokud je jejich celkový rozsah menší než plocha hlavního využití.
Nepřípustné je využití pro areály, pro které se vymezují plochy občanského vybavení X (nákupní a zábavní centra a zvláštní areály).
Zastoupení zeleně v plochách komerčního vybavení

Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách je stanoveno v rozsahu 20 % pro celou plochu a zároveň pro
jednotlivý pozemek. Takto stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech možné snížit, pokud
je přiměřeně kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích.
Specifikace způsobu využití ploch komerčního vybavení

Plochy komerčního vybavení, které jsou určeny pro konkrétní způsob využití, jsou v grafické části označeny za kódem funkce přidaným
písmenem, které určuje jeho specifikaci:
-/-/ BVV pro veletržní areál
Plochy komerčního vybavení, jejichž součástí jsou stávající parkoviště pro veřejnost, která je vhodné zachovat, jsou v grafické části
označeny za kódem funkce přidaným písmenem, které určuje tuto jeho specifikaci:
-/-/g

zachování počtu stávajících parkovacích míst pro veřejnost

Plochy nákupních a zábavních center a zvláštních areálů – X
Podmínky využití ploch nákupních a zábavních center a zvláštních areálů

Hlavní je využití pro občanské využití komerčního charakteru areálového typu nadmístního významu, tj. pro:
 maloobchodní prodej nadmístního významu,
 velkoobchodní prodej a distribuci,
 výstavnictví,
 víceúčelová zařízení pro kulturu a sport.
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití.
Podmíněně přípustné je využití pro čerpací stanice PHM za podmínky kvalitního dopravního napojení a zachování kvality prostředí
okolního území a jiné využití, pokud je slučitelné s hlavním využitím a pokud je jeho celkový rozsah menší než plocha hlavního využití.
Zastoupení zeleně v plochách nákupních a zábavních center a zvláštních areálů

Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách je stanoveno v rozsahu 10 % pro celou plochu a zároveň pro
jednotlivý pozemek. Takto stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech možné snížit, pokud
je přiměřeně kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích.
Specifikace způsobu využití ploch nákupních a zábavních center a zvláštních areálů

Nejsou stanoveny.

Plochy sportu - S
Podmínky využití ploch sportu

Hlavní je využití pro sport a pohybovou rekreaci.
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití.
Podmíněně přípustné využití není stanoveno.
Zastoupení zeleně v plochách sportu

Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách a plochách přestavby je stanoveno v rozsahu 20 % pro celou
plochu a zároveň pro jednotlivý pozemek. Takto stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech
možné snížit, pokud je přiměřeně kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích.
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Specifikace způsobu využití ploch sportu

Plochy sportu, které jsou určeny pro konkrétní způsob využití, jsou v grafické části označeny za kódem funkce přidaným písmenem,
které určuje jeho specifikaci:
-/-/SL

pro sportovní letiště (plocha pro vzlet a přistání pro sportovní létání)

Plochy výroby a skladování – P
Podmínky využití ploch výroby a skladování

Hlavní je využití pro výrobu a skladování.
Přípustné je využití pro vědu a výzkum, pro nakládání s odpady (střediska zpracování a recyklace odpadů) a další využití podmiňující
nebo doplňující hlavní využití.
Podmíněně přípustné pro logistiku za podmínky přípustnosti specifikací plochy a za podmínky napojení na kapacitní dopravu, pro
čerpací stanice PHM za podmínky kvalitního dopravního napojení a zachování kvality prostředí okolního území a jiné využití, pokud je
slučitelné s hlavním využitím a pokud je jeho celkový rozsah menší než plocha hlavního využití.
Zastoupení zeleně v plochách výroby a skladování

Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách je stanoveno pro plochu a zároveň pro pozemek v rozsahu
10 %. Takto stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech možné snížit, pokud je přiměřeně
kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích.
Specifikace způsobu využití ploch výroby a skladování

Plochy dopravní infrastruktury, které jsou určeny pro konkrétní způsob využití, jsou v grafické části označeny za kódem funkce přidaným
písmenem, které určuje jeho specifikaci:
-/-/a
-/-/s

pro zemědělskou a lesnickou výrobu
pro logistické areály

Plochy lehké výroby – E
Podmínky využití ploch lehké výroby

Hlavní využití je pro výrobu, včetně zemědělské a lesní, výrobní služby, skladování, které nemají negativní vliv na okolní plochy.
Přípustné je využití pro vědu a výzkum a jiné využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití.
Podmíněně přípustné využití není stanoveno.
Specifikace způsobu využití ploch lehké výroby

Nejsou stanoveny.
Zastoupení zeleně v plochách lehké výroby

Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách je stanoveno pro plochu a zároveň pro pozemek v rozsahu
10 %. Takto stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech možné snížit, pokud je přiměřeně
kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích.

Plochy transformace – Y
Podmínky využití ploch transformace

Hlavní využití není stanoveno.
Přípustné je využití, které je slučitelné s umístěním plochy v území, zejména s okolními plochami, ale i z pohledu širších vazeb,
nevyvolává nadměrné nároky na veřejnou infrastrukturu, zejména na dopravní a technickou infrastrukturu. Konkrétní záměr na změnu
využití území musí umožnit jeho bezproblémové integrování do okolí, včetně tvorby nových veřejných prostranství a zlepšení
prostupnosti území. Záměr je posuzován i z hlediska podmínek využití území pro typ plochy s rozdílným způsobem využití, kterému
odpovídá.
Podmíněně přípustné využití není stanoveno.
Specifikace způsobu využití ploch transformace

Plochy transformace, jejichž součástí jsou stávající parkoviště pro veřejnost, která je vhodné zachovat, jsou v grafické části označeny za
kódem funkce přidaným písmenem, které určuje tuto jeho specifikaci:
-/-/g

zachování počtu stávajících parkovacích míst pro veřejnost

Arch.Design, s.r.o.
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Plochy technické infrastruktury – T
Podmínky využití ploch technické infrastruktury – T

Hlavní je využití pro provoz tras, objektů a zařízení technické infrastruktury a pro nakládání s odpady.
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití.
Podmíněně přípustné je jiné využití, pokud je slučitelné s hlavním využitím, jde o využití ve veřejném zájmu a pokud je jeho celkový
rozsah menší než plocha hlavního využití.
Zastoupení zeleně v plochách technické infrastruktury

Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách je stanoveno v rozsahu 10 % pro celou plochu a zároveň pro
jednotlivý pozemek. Takto stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech možné snížit, pokud
je přiměřeně kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích.
Specifikace ploch technické infrastruktury

Plochy technické infrastruktury, které jsou určeny pro konkrétní způsob využití, jsou v grafické části označeny za kódem funkce
přidaným písmenem, které určuje jeho specifikaci:
-/-/e

hlavní střediska sběru tříděného odpadu „ekodvory“

-/-/r

plocha pro zpracování odpadu (recyklaci)

Plochy dopravní infrastruktury – D
Podmínky využití ploch dopravní infrastruktury

Hlavní je využití pro dopravní infrastrukturu, tj. pro dopravu železniční, automobilovou, hromadnou, leteckou a vodní, pro hromadné
odstavování a parkování vozidel, čerpací stanice PHM, terminály a vozovny hromadné dopravy, ....
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití (např. využití pro pěší a cyklistickou dopravu) a využití pro logistiku pokud
je dle specifikace plochy přípustné.
Podmíněně přípustné je využití pro služby a skladování související se zařízeními a stavbami terminálů kombinované dopravy a jiné
využití, pokud je slučitelné s hlavním využitím a pokud je jeho celkový rozsah menší než plocha hlavního využití.
Zastoupení zeleně v plochách dopravní infrastruktury

Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách nekoridorových (tj. určných pro zástavbu objekty nebo pro
parkování) je stanoveno v rozsahu 10 % pro celou plochu a zároveň pro jednotlivý pozemek. Takto stanovené minimální plošné
zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech možné snížit, pokud je přiměřeně kompenzováno na okolních veřejných
prostranstvích.
Specifikace způsobu využití ploch dopravní infrastruktury

Plochy dopravní infrastruktury, které jsou určeny pro konkrétní způsob využití, jsou v grafické části označeny za kódem funkce přidaným
písmenem, které určuje jeho specifikaci:
-/-/s

pro logistické areály

-/-/p

pro park and ride

-/-/t

pro truck centra

Plochy veřejné obsluhy území
Podmínky využití ploch veřejné obsluhy území

Hlavní je využití pro zpřístupnění a obsluhu přilehlých ploch dopravní a technickou infrastrukturou za současného umožnění průchodu
a pobytu obyvatel, případně jejich shromažďování.
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití.
Podmíněně přípustné je využití pro solitérní objekty občanského vybavení ve veřejném zájmu pokud neomezují funkčnost veřejného
prostranství, podzemní parkování za podmínky, že je součástí koncepce systému dopravy a je tedy umisťováno z veřejného zájmu,
prokazatelně ho nelze umístit jinde a jeho umístění výrazně neomezí hlavní využití.
Umístění staveb:
Nové ČS PHM se nepřipouští.
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Změny stávajících staveb, zejména budov občanského vybavení, jsou podmíněně přípustné; podmínkou je udržení funkčnosti veřejného
prostranství, jehož je stavba součástí.
Specifikace způsobu využití ploch veřejné obsluhy území

Nejsou stanoveny.

Plochy městské zeleně – Z
Podmínky využití ploch městské zeleně

Hlavní je využití pro odpočinek a rekreaci ve veřejně přístupné zeleni.
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující hlavní využití nebo snižující kvalitu prostředí pro hlavní využití.
Podmíněně přípustné je využití, které nesouvisí s hlavním využitím a které zároveň podstatně neomezuje hlavní využití nebo nesnižuje
kvalitu prostředí pro hlavní využití.
Umístění staveb:
Do ploch městské zeleně nelze umísťovat stavby. Výjimky tvoří:
 stavby a zařízení dopravní infrastruktury sloužící pro zajištění hlavního účelu využití;
 stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby či zařízení ve veřejném zájmu, které nelze v rámci systému technické
infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami městské zeleně
a negativního vlivu na funkčnost ploch vyplývající z hlavního využití;
 podzemní stavby a zařízení dopravní infrastruktury, pokud jde o stavby či zařízení ve veřejném zájmu, které nelze v rámci systémů
dopravní infrastruktury umístit jinde, a za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami městské zeleně
a negativního vlivu na funkčnost ploch vyplývající z hlavního využití;
 stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území pro účely veřejné rekreace, kromě budov, pokud nedojde
k podstatnému narušení či omezení hlavního vyyužití.
Změny stávajících staveb, zejména budov občanského vybavení, jsou podmíněně přípustné; podmínkou je udržení funkčnosti veřejného
prostranství, jehož je stavba součástí.

Plochy rekreace – R
Podmínky využití ploch rekreace

Hlavní je využití pro rekreaci.
Přípustné je využití pro sport a využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití.
Podmíněně přípustné je využití, které nesouvisí s hlavním využitím a které zároveň podstatně neomezuje hlavní využití nebo nesnižuje
kvalitu prostředí pro hlavní využití.
Nepřípustné jsou stavby pro bydlení a jakékoliv využití, podstatně omezující hlavní využití.
Zastoupení zeleně v plochách rekreace

Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v zastavitelných plochách je stanoveno v rozsahu 85 % pro celou plochu a zároveň pro
jednotlivý pozemek. Takto stanovené minimální plošné zastoupení zeleně na terénu je v odůvodněných případech možné snížit, pokud
je přiměřeně kompenzováno na okolních veřejných prostranstvích.
Specifikace způsobu využití ploch rekreace

Plochy rekreace, které jsou určeny pro konkrétní způsob využití, jsou v grafické části označeny za kódem funkce přidaným písmenem,
které určuje jeho specifikaci:
-/-/i

plochy se stavbami výhradně pro rodinnou rekreaci

Plochy zahrádek – I
Podmínky využití ploch zahrádek

Hlavní je využití pro individuální rekreaci formou zahrádkaření.
Přípustné je využití pro rekreaci na veřejně přístupných pozemcích a jiné využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití.
Podmíněně přípustné využití není stanoveno.
Nepřípustné je jakékoliv jiné využití.
Arch.Design, s.r.o.
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Umístění staveb:
Do ploch zahrádek lze umísťovat výhradně následující typy staveb:
 stavby a zařízení dopravní infrastruktury sloužící pro zajištění hlavního účelu využití;
 stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby či zařízení ve veřejném zájmu, které nelze v rámci systému technické
infrastruktury umístit jinde, a pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení hlavního využití;
 stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území pro účely veřejné rekreace, pokud nedojde k podstatnému narušení či
omezení hlavního využití;
 zahradní chaty – výhradně v případech ploch s přípustnými zahradními chatami.
Specifikace způsobu využití ploch zahrádek

Plochy zahrádek, které jsou určeny pro konkrétní způsob využití, jsou v grafické části označeny za kódem funkce přidaným písmenem,
které určuje jeho specifikaci:
-/-/z

plochy s přípustnými zahradními chatami

Plochy krajinné zeleně – K
Podmínky využití ploch krajinné zeleně

Hlavní je využití pro ochranu a rozvoj přírodních a krajinných hodnot území na veřejně přístupných plochách.
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití.
Podmíněně přípustné využití není stanoveno.
Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující hlavní využití nebo snižující kvalitu přírodních a krajinných hodnot území.
Umístění staveb:
Do ploch krajinné zeleně nelze umísťovat stavby. Výjimky tvoří:
 stavby a zařízení související s hlavním či přípustným využitím kromě budov, pokud nedojde k podstatnému narušení či omezení
hlavního využití;
 účelové komunikace za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami krajinné zeleně a negativního
vlivu na funkčnost ploch vyplývající z hlavního využití;
 stavby a zařízení technické infrastruktury, pokud jde o stavby či zařízení ve veřejném zájmu, které nelze v rámci systémů technické
infrastruktury umístit jinde, za předpokladu minimalizace jejich plošného a prostorového střetu s plochami krajinné zeleně
a negativního vlivu na funkčnost ploch vyplývající z hlavního využití;
 stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území pro účely veřejné rekreace kromě budov, pokud nedojde
k podstatnému narušení či omezení hlavního využití.

Plochy lesní – L
Podmínky využití ploch lesních

Hlavní je využití zajišťující plnění produkčních a mimoprodukčních funkcí lesa ve smyslu Zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších
předpisů (lesní zákon).
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití.
Podmíněně přípustné využití není stanoveno.
Nepřípustné je jakékoliv jiné využití.
Umístění staveb:
Do ploch lesních nelze umísťovat stavby. Výjimky tvoří:

 stavby a zařízení sloužící pro zajištění hlavního účelu využití kromě budov;
 jiné stavby a zařízení v souladu s ustanoveními Zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon).
Plochy zemědělské – A
Podmínky využití ploch zemědělských

Hlavní je zemědělské využití.
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití.
Podmíněně přípustné je zalesňování, pokud nedojde k narušení přírodních či krajinných hodnot území.
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Nepřípustné je jakékoliv využití, podstatně omezující hlavní využití.
Umístění staveb:
Do ploch zemědělských nelze umísťovat stavby. Výjimky tvoří:
 stavby a zařízení dopravní infrastruktury sloužící pro zajištění hlavního účelu využití, kromě budov;
 stavby a zařízení technické infrastruktury v souladu s ustanoveními Zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdajíšch předpisů (zákon
o ochraně zemědělského půdního fondu)
 stavby a zařízení sloužící ke zlepšení podmínek využití území pro účely veřejné rekreace kromě budov, pokud nedojde
k podstatnému narušení či omezení hlavního využití.
Změna druhu pozemku:
Změna druhu pozemku na zahradu, sad a vinici je přípustná pouze při současném splnění následujících podmínek:
 pozemek se nachází na okraji honu,
 pozemek bezprostředně navazuje na stávající zahrady, sady, vinice nebo na zastavěné území,
 pozemek je zpřístupněný účelovou komunikací,
 nejedná se o změnu druhu pozemku z trvalého travního porostu

Plochy vodní a vodohospodářské – H
Podmínky využití ploch vodních a vodohospodářských

Hlavní je využití pro vodohospodářské účely.
Přípustné je využití podmiňující nebo doplňující hlavní využití (zejména využití pro chovné a rekreační rybníky, přírodní a umělé vodní
nádrže a toky, suché retenční nádrže přírodního charakteru, močály, mokřady, bažiny a vodní plochy občasného charakteru, jezy, hráze
a ostatní technická zařízení vodních děl, opatření k ochraně před erozní činností vody a protipovodňová opatření).
Podmíněně přípustné je využití pro lodní dopravu - přístaviště, stavby a zařízení pro ochranu a využívání vodních zdrojů, zeleň,
rekreační a zemědělské využití plochy suchých poldrů, cesty a cyklostezky, křížení s liniovými stavbami dopravy a inženýrských sítí
za podmínky, že je slučitelné s hlavním využitím a nelze je prokazatelně řešit jiným způsobem.

6.2.4.

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ - SPECIFIKACE

6.2.4.1.

Specifikace prostorového uspořádání

Specifikace prostorového uspořádání zástavby je stanoveno dvěma složkami:
 Specifikací plošného uspořádání zástavby
 Specifikací výškové úrovně zástavby

SPECIFIKACE PLOŠNÉHO USPOŘÁDÁNÍ ZÁSTAVBY
Je stanovena čtyřmi typy plošného uspořádání zástavby území, které jsou charakterizovány měřítkem a uspořádáním objektů, jejich
vztahem k veřejným prostranstvím a strukturou sítě veřejných prostranství.
Podél níže vyjmenovaných městských tříd je uspořádání budov přípustné dle podmínek pro kompaktní zástavbu bez ohledu na
stanovenou specifikaci plošného uspořádání základní plochy.
Jedná se o městské třídy:
 Merhautova od Jugoslávské po Fügnerovu
 Bubeníčkva
 Olomoucká od Tržní po Turgeněvovu
Maximální přípustná délka strany nově vytvářeného bloku je 200 m. Stávající blok o délce strany větší než 400 m musí být v případě
výstavby budov uvnitř vnitrobloku napříč rozdělen veřejným prostranstvím umožňujícím obsluhu těchto budov a prostupnost území.
Pokud nelze zajistit deficit parkování jiným způsobem je přípustné využití vnitrobloků a pobytových veřejných prostranství pro parkování
za podmínky, že nebude zásadně narušen jejich pobytový charakter.
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k = kompaktní zástavba
Je stanovována zejména v plochách bydlení, smíšených obytných, veřejné a komerční vybavenosti v kompaktním území města
a v hlavních urbanizačních osách.
Pravidla pro uspořádání zástavby:
 Zástavba území je tvořena systémem bloků a veřejných prostranství. Veřejná prostranství tvoří jasnou a ucelenou síť
komponovanou urbanistickým záměrem. Tvarování veřejných prostranství je různorodé a vytváří podmínky pro širokou škálu
veřejného využití (ulice, třídy, bulváry, náměstí, návsi, parky, nábřeží a pod.).
 Budovy tvoří uzavřené nebo otevřené bloky nebo řady, jsou umísťovány zejména podél veřejných prostranství a jednoznačně je
vymezují.
 Veřejná prostranství jsou budovami jasně tvarově vymezena. Zajišťují obsluhu budov technickou a dopravní infrastrukturou, musí být
vybavena pro pobyt a pohyb pěších a uliční zelení.
 Vnitrobloky jsou soukromé, poloveřejné nebo veřejné, zpravidla nezastavěné nebo částečně zastavěné. Průchodnost poloveřejných
nebo veřejných vnitrobloků pro pěší je zajišťována pasážemi, průchody a pod. Vnitrobloky slouží zejména pro pobyt a jsou vybaveny
zelení.

v = volná zástavba
Je stanovena zejména v plochách bydlení, smíšených obytných, veřejné a komerční vybavenosti mimo kompaktní území města a hlavní
urbanizační osy.
Pravidla pro uspořádání zástavby:
 Zástavba je tvořena objekty různých měřítek a drobnými areály, mezi kterými prochází veřejná prostranství. Síť veřejných
prostranství je zpravidla hierarchizována na obslužná veřejná prostranství, ve kterých je umístěna dopravní infrastruktura
obsluhující budovy a pobytová veřejná prostranství sloužící pro pobyt a pohyb pěších s omezením dopravní infrastruktury.
 Budovy jsou volně umístěné v plochách veřejných prostranství zpravidla tak, aby podpořily vytvoření hierarchizované struktury
veřejných prostranství.
 Tvar veřejných prostranství nemusí být budovami vždy jasně vymezen. Všechna veřejná prostranství musí být vybavena pro pobyt
a pohyb pěších a zelení.

r = rodinná kompaktní zástavba
Je stanovena zejména v plochách bydlení, smíšených obytných, veřejné a komerční vybavenosti v území center historických obcí
a v hlavních urbanizačních osách.
Pravidla pro uspořádání zástavby:
 Zástavba území je tvořena systémem bloků a veřejných prostranství. Veřejná prostranství tvoří jasnou a ucelenou síť
komponovanou urbanistickým záměrem. Tvarování veřejných prostranství je různorodé a vytváří podmínky pro širokou škálu
veřejného využití (ulice, náměstí, návsi, parky, nábřeží a pod.).
 Budovy tvoří uzavřené nebo otevřené bloky nebo řady a jsou umísťovány zejména podél veřejných prostranství. Jednotlivé budovy,
skupiny nebo řady budov musí svými proporcemi odpovídat proporcím zástavby rodinných domů.
 Veřejná prostranství jsou budovami jasně tvarově vymezena. Zajišťují obsluhu budov technickou a dopravní infrastrukturou, musí být
vybavena pro pobyt a pohyb pěších a uliční zelení. Před budovami je přípustné umístění předzahrádek za podmínky použití tohoto
prvku v uceleném úseku veřejného prostranství.
 Vnitrobloky jsou soukromé, zpravidla volné nebo částečně zastavěné.

d = rodinná volná zástavba
Je stanovena zejména v plochách bydlení, smíšených obytných, veřejné a komerční vybavenosti mimo kompaktní území města a hlavní
urbanizační osy a v územích, které jsou vymezeny jako pohledově významné plochy (viz kapitola 4.1.4. Koncepce uspořádání
volného území).
Pravidla pro uspořádání zástavby:
 Zástavba území je tvořena systémem uzavřených stavebních pozemků a veřejných prostranství. Veřejná prostranstí tvoří jasnou a
ucelenou síť komponovanou urbanistickým záměrem.
 Budovy jsou na pozemcích umístěny volně, ve skupinách nebo v řadách, jejich umístění zpravidla respektuje jednotnou stavební
čáru vzhledem k veřejnému prostranství. Jednotlivé budovy, skupiny nebo řady budov musí svými proporcemi odpovídat proporcím
zástavby rodinných domů.
 Veřejná prostranství jsou vymezena oplocením nebo budovami. Zajišťují obsluhu budov technickou a dopravní infrastrukturou, musí
být vybavena pro pobyt a pohyb pěších a uliční zelení.
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a = areálová zástavba
Je stanovena zejména v plochách výroby, sportu, veřejné a komerční vybavenosti mimo kompaktní území města a hlavní urbanizační
osy.
Pravidla pro uspořádání zástavby:
 Zástavba území je tvořena systémem uzavřených areálů a veřejných prostranství. Síť veřejných prostranství je v maximální míře
spojitá a řešená s ohledem na zajištění veřejné prostupnosti území a zamezení vzniku bariér.
 Budovy různé velikosti jsou volně umístěné v ploše areálů
 Veřejná prostranství jsou vymezena oplocením areálů nebo budovami. Zajišťují obsluhu areálů technickou a dopravní
infrastrukturou, jsou vybavena prvky pro pohyb pěších a zelení.

o = omezená zástavba
Je stanovena zejména v plochách sportu a rekreace v hodnotných částech krajiny, kde je žádoucí zvýšit rekreační potenciál přiměřenou
mírou stavebního využití.
Pravidla pro uspořádání zástavby:

Přípustná je výstavba budov do 10 % plochy (vztaženo k velikosti pozemku a zároveň k velikosti základní plochy).

x = pozemky bez zástavby
Je stanovena v základních plochách s obtížnou obsluhou ve vazbě na přírodní zázemí, které mohou sloužit jako nezastavěné zázemí
navazujících ploch stejného účelu využití.
Pravidla pro uspořádání zástavby:

V plochách nejsou umístěny budovy.

SPECIFIKACE VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ ZÁSTAVBY
Je stanovena pěti výškovými úrovněmi zástavby, pro které je určena dolní a horní mez výšek umísťovaných budov.
Výškou budovy se rozumí výška fasády přes všechna plná nadzemní podlaží po hlavní římsu nebo atiku. Nad tuto úroveň jsou přípustné
šikmé střechy nebo ustupující nástavby pokud zásadním způsobem neovlivní hmotovou charakteristiku budovy, na které jsou umístěny.
Podél níže vyjmenovaných městských tříd je přípustná výška budov o jednu úroveň vyšší než je uvedeno ve specifikaci výškové úrovně
základní plochy.
Jedná se o městské třídy:
 Merhautova od Jugoslávské po Fügnerovu
 Bubeníčkva
 Olomoucká od Tržní po Turgeněvovu
V základních plochách, kde nejsou výškové budovy výslovně zakázány stanovením pásma výškové regulace, jsou podmíněně přípustné
solitérní budovy vyšší než horní mez uvedeného výškového pásma za podmínek stanovených v kapitole 4.2.3.4. Prostorové
uspořádání. Stávající budovy, přesahující horní mez uvedeného výškového pásma je přípustné stavebně měnit pouze při zachování
jejich stávající výšky. Jejich zvyšování je nutné posuzovat dle podmínek stanovených v kapitole 4.2.3.4. Prostorové uspořádání.
Nižší objekty na hranici veřejného prostranstvím, než stanovuje dolní mez výškového pásma, jsou přípustné pouze pro veřejnou
vybavenost a parkování. Stávající objekty je přípustné do úrovně dolní meze výškového pásma dostavovat postupně. U budov, které
nesousedí s veřejným prostranstvím, je přípustná nižší výška než připuští dolní mez výškové úrovně. Výšková omezení se navztahují na
doplňující prvky technického vybavení budov, které nemají vliv na hmotový výraz budovy (komíny, antény, stožáry, srojní zařízení
apod.).

úroveň 1:

výškové rozpětí 3 až 7 m

Výšková úroveň je charakteristická zejména pro vesnickou zástavbu připojených obcí.

úroveň 2:

výškové rozpětí 3 až 10 m

Výšková úroveň je charakteristická zejména pro zástavbu městských rodinných domů a menších areálů.

úroveň 3:

výškové rozpětí 6 až 16 m

Výšková úroveň je charakteristická pro městskou zástavbu, obytná sídliště a areály.
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úroveň 4:

výškové rozpětí 9 až 22 m

Výšková úroveň je charakteristická pro kompaktní území města, hlavní urbanizační osy a obytná sídliště.

úroveň 5:

výškové rozpětí 12 až 28 m

Výšková úroveň je charakteristická pro centrální území města, hlavní radiály a obytná sídliště.

6.2.4.2.

Specifikace způsobu využití

Pro některé základní plochy je stanovena specifikace způsobu využití. Jedná se buď o jedinečné využití plochy, tj. určení využití
základní plochy pro ve městě Brně zcela jedinečný účel (např. ZOO), nebo o specifikaci typu plochy pro vybraný účel, tj. určení
specifického využití území v rámci typu plochy s rozdílným způsobem využití (např. plochy pro hřbitovy jsou jednoznačně v rámci ploch
veřejného vybavení určeny).

JEDINEČNÉ VYUŽITÍ PLOCHY
ZOO – pro zoologickou zahradu
BVV – pro veletržní areál
SL – pro sportovní letiště (plocha pro vzlet a přistání pro sportovní létání)

SPECIFIKACE TYPU PLOCHY PRO VYBRANÝ ÚČEL
Specifikace ploch veřejného vybavení
ZS – pro základní školy
VS – přednostně pro vysoké školy
N – přednostně pro zdravotnictví a sociální péči
h – pro hřbitovy
Specifikace ploch rekreace
i – plochy se stavbami výhradně pro rodinnou rekreaci
Specifikace ploch zahrádek
z – plochy s přípustnými zahradními chatami
Specifikace ploch dopravní infrastruktury
s – pro logistické areály
p – pro „park and ride“
t – pro truck centra
Specifikace ploch výroby a skladování
a – pro zemědělskou a lesnickou výrobu
s – pro logistické areály
Specifikace ploch technické infrastruktury
e – hlavní střediska sběru tříděného odpadu „ekodvory“
r – plocha pro zpracování odpadu (recyklaci)
Specifikace napříč plochami
g – zachování počtu stávajících parkovacích míst pro veřejnost

6.2.5.

DOPLŇUJÍCÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ

Doplňující podmínky využití území se vztahují k plochám, koridorům, trasám a zařízením, vymezeným v tomto územním plánu zejména
pro potřeby členění území, stanovení režimů využití území a k řešení obsluhy území různými systémy.
Ke každému graficky vyjádřenému členění území, režimu nebo systému se vztahují ve výroku buď principy koncepce řešení nebo
podmínky využití území, případně oboje, v příslušné tématické kapitole textové části územního plánu. Čísla příslušných kapitol jsou
uvedena v následujícím výčtu.
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V ÚPmB se uplatňují následující členění území, režimy a systémy:

 základní členění území
stabilizované území

viz kapitola 5.2.1. Zastavěné území, stabilizované zastavěné území

zastavitelné plochy

viz kapitola 5.2.2. Zastavitelné plochy

plochy přestavby

viz kapitola 5.2.3. Plochy přestavby

plochy a koridory územních rezerv

viz kapitola 5.2.4. Územní rezervy

rozvojové lokality přestavbové a zastavitelné

viz kapitoly 11., 12., 13. Rozvojové lokality

podmínka zpracování územní studie

viz kapitola 14.2.1. Plochy a koridory, ve kterých je uloženo prověření
změn jejich využití územní studií

podmínka zpracování regulačního plánu

viz kapitola 14.2.2. Plochy a koridory, ve kterých je uloženo pořízení
a vydání regulačního plánu

 ochrana hodnot obrazu města
chráněné pohledy na brněnskou vedutu

viz kapitola 4.2.3.4. Prostorové uspořádání

pásmo výškové regulace

viz kapitola 4.2.3.4. Prostorové uspořádání

 ochrana a tvorba přírodních a krajinných hodnot
chráněné přírodní zázemí

viz kapitola 4.2.4. Koncepce uspořádání volného území

přírodní zázemí v zástavbě

viz kapitola 4.2.4. Koncepce uspořádání volného území

osy přírodního propojení

viz kapitola 4.2.4. Koncepce uspořádání volného území

pohledově významné plochy

viz kapitola 4.2.1.2. Hodnoty města a jejich ochrana

vodní toky a plochy

viz kapitoly 8.2.5. Voda v krajině, 8.2.5.1. Vodní toky

studánky

viz kapitola 8.2.5.1. Vodní toky

retenční prostor

viz kapitola 8.2.5.3. Protipovodňová opatření

ÚSES

viz kapitola 8.2.8. Územní systém ekologické stability

 rekreační oblasti
 protipovodňová opatření
 systémy veřejné infrastruktury

viz kapitola 8.2.9. Rekreační oblasti
viz kapitola 8.2.5.3. Protipovodňová opatření

dopravní infrastruktura

viz kapitola 9. Dopravní infrastruktura

technická infrastruktura

viz kapitola 10. Technická infrastruktura
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