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VYHODNOCENÍ PŘÍPOMÍNEK K ÚZEMNÍ STUDII (ÚS)
– OBYTNÝ SOUBOR LESNÁ – AKTUALIZACE

Připomínky podali:

1.  (čj. 0372147)
2.   (čj. 0372152)
3.   (čj. 0373336)
4.   (čj. 0373868)
5.  (čj. 0377971)
6.   (čj. 0383120 + 0388808)
7.   (čj. 0383128)
8.   (čj. 0388813)
9.   (čj. 038486)
10.   (čj. 387496)
11.   (čj. 0392289+ 0392334)
12.   (čj.0420546

+ 0415 616)
13.   (čj. 0427080+ 0426918)

1.  (čj. 0372147)
Dovoluji si podat návrh na rozšíření ÚP, aby byla možnost změnit způsob výroby tepla k 
zateplení objektů. Dosavadní horkovodní připojení na Teplárnu Brno je z hlediska 
energetických ztrát a stále dražší energie je pro budoucnost nevhodné. Dle mého názoru, při 
zatepleném objektu a výměny oken, by bylo vhodnější vybudovat ke každému blokovému 
objektu plynovodní přípojku pro kotelnu osazenou kondensátorovými kotli a kombinací se 
solární energií (u rovné střechy objektů se jen nabízí). Je mi jasné, že za současné skladby 
obyvatelstva tato myšlenka nenajde mnoho příznivců, ale za 10 let již by se mohlo s tímto 
způsobem zateplení uvažovat.
Při presentaci bylo zdůrazněno, že objekt Polikliniky bude rekonstruován nástavbou, ale nebylo 
zdůrazněno, že Poliklinika po rekonstrukci zůstane nadále v provozu!
Co se týče návrhu tramvajového propojení se středem města je perfektní. Chybou autora bylo, 
že přítomným nezdůraznil, že při šíři stávajících komunikací lze s tramvajovým tělesem 
uvažovat pouze na trase Merhautova-Seifertova.
Stanovisko pořizovatele:
Připomínka k zásobování teplem se netýká problematiky řešené předmětnou ÚS. Energetická 
koncepce města Brna určuje území, kde je preferováno centrální zásobování teplem, 
podrobnější ÚS musí tuto koncepci respektovat.
ÚS stanovuje regulační podmínky pro zachování a přestavbu polikliniky, způsob etapizace 
samotné rekonstrukce stavby není předmětem řešené ÚS.  
Pokyn pro zpracovatele:   Z připomínek  nevyplývají do čistopisu žádné pokyny.

2.   (čj. 0372152)
Zejména co nejrychleji upřednostňuji prodloužení tramvajové tratě ze Štefánikovi čtvrti, jednak 
propojení přes Halasovo náměstí do Čertovy rokle a rovněž prodloužení po Seifertově ulici až 
do navrhované smyčky pod meteorologickým ústavem a pensionem seniorů na Okružní. 
Pokud bude tramvaj přivedena až tam, obslouží celou novou část Majdalenky, ale současně i 
ulice Loosovu a Jurkovičovu. Tím bude vlastně celá Lesná pokryta přímým spojením tramvají 
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s centrem města - nižší ulice Milénova, Vaculíkova, Fillova ...mají docela slušnou 
docházkovou vzdálenost na konečnou do Čertovy rokle. V případě, že by tramvaj končila již na 
křižovatce "Dusíkova", výše uvedená část by zase zůstala závislá na přestupu na autobus.
Kromě toho bude pak možné zrušit autobusové linky č. 45 (alespoň část v Lesné) a 46 úplně.
Námitkám o hlučnosti tramvaje lze čelit jednak vybudováním bezhlučného svršku tratě a 
jednak, než dojde k realizaci této stavby, bude už zase další část těžkých hlučných tramvají 
typů T3 a K2 vyřazena z provozu. Jakýkoliv jiný druh dopravy - autobus nebo trolejbus - neřeší 
přímé spojení s centrum města. Podle zkušeností z jiných měst při realizaci přímého 
tramvajového spojení do centra alespoň 10 až 15 % obyvatel při cestě do města nechá auto 
doma a pojede tramvají. A to za to rovněž stojí. Kromě toho, nebuduje se to jen pro současné 
obyvatele, ale také pro jejich následovníky.
Stanovisko pořizovatele:
Připomínka k řešení tramvajové smyčky je v souladu s navrhovaným řešením. Ostatní 
připomínky se netýkají problematiky územního plánování.
Pokyn pro zpracovatele:   Z připomínek  nevyplývají do čistopisu ÚS žádné pokyny.

3.  (čj. 0373336)
Dovoluji si připomenout, aby v územním plánování bylo stále pamatováno na předpokládanou 
stavbu skutečného kostela v Brně-Lesné, Nezvalova ul. Dnešní Duchovní centrum Brno-Lesná, 
Nezvalova 13 je první etapou výstavby církevních objektů v Lesné. Jakmile bude mít ŘK 
farnost Brno-Lesná dostatek peněz, velmi pravděpodobně požádá o stavební povolení ke stavbě 
na volném pozemku těsně vedle současné budovy DCBL. 
Stanovisko pořizovatele:
Územní předpoklady  pro stavbu kostela jsou ve studii zajištěny. 
Pokyn pro zpracovatele: Z připomínek  nevyplývají do čistopisu ÚS žádné pokyny.

4.  (čj. 0373868)
V územní studii Lesná jsou ve výkresu „Komplexní návrh“ a „urbanistický výkres“ vyznačeny 
ve výhledu drobné vodní plochy k rekreaci, a to mezi stávajícím obytným domem ulice 
Ibsenova a oplocením areálu Start. V prezentaci je pak tento záměr popsán jako návrh 
koupaliště s celkovou rozlohou vodních ploch 1200 m2. Domnívám se, že prostorové dispozice 
této části  území jsou značně omezené a společně s místními hydrologickými a 
hydrogeologickými poměry pro navrhované řešení nevhodné. Ve směrech kolmých na 
obvodovou účelovou komunikaci se v nejširším místě na západě území jedná o vzdálenost 
necelých 60 m, která se postupně směrem k východu snižuje a na konci bloku Ibsenova 
dosahuje již je 30 m. Realizace několika drobných ploch by znamenala vybudování 
samostatných plošně velmi malých vodních ploch, odhadem o rozměrech cca 10 x 20 m. 
Účelnost takovýchto ploch z hlediska rekreačního využití se mi jeví jako velmi diskutabilní, a 
to s ohledem na předpokládanou využitelnost. Realizace vodních ploch k rekreaci necelých 10 
m od komunikace využívané s poměrně vysokou frekvencí chodci, cyklisty a automobily 
zásobujících komplex Start, se mi jeví jako nevhodná.
Ze studie není zřejmé, zda by se jednalo o objekty typu samostatných venkovních „bazénů“,  
nebo o soustavu vzájemně propojených objektů, přirozeně komunikujících s okolním 
prostředím. Rovněž není jasný způsob hospodaření s vodou v těchto objektech. V území není 
jiná možnost, než zásobování vodou z veřejného vodovodu, protože se zde nenachází žádná 
přirozená vodoteč, která by do navrhované podoby mohla být upravena.
Realizace nezajištěných vodních ploch by v důsledku mohla vést k podmáčení území, neboť 
terén je v místě realizace poměrně svažitý. Pokud by se jednalo o vodní plochy blízké přírodě, 
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staly by se v letních měsících líhní komárů s negativními důsledky rušení faktoru pohody 
obyvatel Lesné, a navíc bazén Tesla na Halasově náměstí není ani v létě vytížen.
S ohledem na výše uvedené doporučuji od záměru realizace vodních ploch v tomto území 
upustit a ponechat stávající parkovou úpravu.
Stanovisko pořizovatele:
Řešení sportovně rekreačního areálu s vodním plochami je pouze ideový návrh, podstatný je 
návrh ploch pro rekreaci (R).  Teprve konkrétní projekt může odpovědět na uplatněné 
připomínky.
Pokyn pro zpracovatele: V ÚS ponechejte návrh zvláštních ploch pro rekreaci (R) 
s doporučením  konkrétního využití.   

5.  (čj. 0377971)
Připomínky občanského sdružení Majdalenky o.s.
Ad4) Požadavky na řešení:
V oblasti Majdalenky vycházíme ze současných majetkoprávních vztahů, z platného ÚP a 
z potřeb obyvatel, zjišťovaných anketou mezi obyvateli Majdalenek a okolí. Majdalenky 
považujeme za nedílnou urbanistickou součást sídliště Lesná a proto  mají splňovat tytéž 
popsané parametry. Není proto žádoucí zde stavět výškové budovy nad hranici okolní zástavby, 
tedy 8mi patrové domy, ani zahušťovat prostory mezi bytovými domy dalšími objekty. 
1. Bydlení
- V oblasti bydlení považujeme celek za naplněný a stabilizovaný, stavět další bytové domy 

je nežádoucí zatěžování území
- Stavět jen objekty, které zajistí chybějící občanskou vybavenost a nepřekročí výškovou 

hladinu 4 pater
- Brát v úvahu a chránit přechod do zelené části lesa, navázat na les citlivě plochami, které 

budou sloužit ke sportovnímu vyžití, regeneraci a odpočinku obyvatel Lesné i Brna
- Objekty sloužící k výrobě nejsou v souladu s představou kvalitního bydlení, jaké by Lesná 

a zejména Majdalenky měly poskytovat. Jsou rušivým prvkem po stránce estetické, 
vizuální, hlukem i zvýšenou frekvencí pohybu nákladních aut. Pracovní příležitosti 
neposkytují lidem, kteří si zde bydlí. Navrhujeme přestěhovat tyto provozy do jiných 
oblastí, kde se s výrobou počítá a na Majdalenkách budovat občanskou vybavenost se 
zaměřením na sport, změnit tyto plochy na SO, ponechat IPP 0,4

2. Občanská vybavenost
- Víceúčelové zařízení pro děti a mládež  - kumulace MŠ, prostory pro volný čas, 

klubovny, tělocvična, prostory pro zájmovou činnost. Absence tohoto typu zařízení je 
obyvateli pociťována nejintenzivněji. Mladé rodiny koncentrované na Majdalenkách i na 
Dusíkové teprve rodiny zakládají a budou potřebovat, aby bylo o jejich děti postaráno 
v dosahu bydliště. Nabízí se možnost vzniku variabilního zařízení, které by se měnilo 
v čase podle potřeb rostoucích dětí a z tohoto hlediska se jeví jako ideální

- Kulturně-společenské centrum se sálem a kavárnou, kde by se lidé potkávali a které by 
navazovalo na zařízení pro děti a bylo by umístěno ve stejném objektu

- Ordinace dětských i praktických lékařů pro danou lokalitu, poradny pro děti i dospělé
Všechny uvedené činnosti by se měly soustředit v jednom objektu. V případě snížení 
potřeby některé z nich by bylo možné využít prostory pro jinou, v daném čase více žádoucí  
aktivitou  (po odlivu dětí z MŠ naplnit prostory družinou či skautem….)
Objekt navrhujeme na pozemcích města v lokalitě v zahrádkách, které jsou ve studii z r. 
1998 určeny k nízké zástavbě s ohledem na méně stabilní podloží. Pozemky Města v lokalitě 
zahrádek č. 910/22  navrhujeme vyjmout ze zemědělského půdního fondu a využít pro 
vybudování objektu pro děti a mládež. V další budoucnosti je zde možné uvažovat i o přilehlém 
sportovišti. 
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- Dvě ZŠ na Lesné v současné i budoucí době pro děti z Lesné a okolí ( Soběšice, Útěchov, 
Vranov)  kapacitně vyhovuje. V případě, že by v novém sídlišti Sadová nebyla plánována 
stavba ZŠ, je však třeba situaci znovu zvážit. 

- Sportoviště: 
- Venkovní hřiště a sportoviště je u Nadačního fondu Maják, pod nimi Start, ten 

rekonstruovat, další hřiště u lesa bychom uvítali
- Před komplexem ORION se dokončuje rehabilitační centrum. Další fitnes centrum by bylo 

žádoucí v kombinaci s dalšími službami.
- Plavecký bazén: občané Majdalenek podporují maximálně myšlenku vybudování bazénu, 

neboť nemají možnost využívat plaveckého bazénu na Tesle, ten je plně vytížen pro školy a 
oddíly. Nabízí se myšlenka vybudování plaveckého bazénu vnějšího i vnitřního 
s paralelním poskytováním služeb Welness center.
Využily by se tak prostory mezi Majdalenkami a lesem, došlo by k postupnému a 
logickému urbanistickému přechodu mezi městem a lesem. Nabízí se myšlenka výhledově 
využít parcely současného areálu Dermacolu p.č. 902/24 k.ú.Lesná

3. Zeleň: 
- zelené plochy uchovat ve stávajícím rozsahu, převést do majetku města a mezi zástavbou 

upravit na parky. Nezastavovat dalšími domy.
- Je nutné dořešit majetkově prostor mezi Novými a starými Majdalenkami výměnou či 

odkupem ze strany města od soukromého majitele ( p.č. . 902/ 72 a 110  k.ú. Lesná) a obě 
části Majdalenek propojit parkem s chodníky.

- Stejně naložit s pozemky 902/ 191, 192, 193, 194,195,198 k.ú.Lesní (vč. event. dalších 
přiléhajících ve vlastnictví soukromého majitele) a ponechat zde parkovou úpravu. Parcelu 
č. 902/193 převést do kategorie  „zeleň“ , další objekty zde již nestavět.

4. Doprava:
- Prostory k parkování jsou nedostatečné, je plně využíváno parkoviště u Billy bydlícími 

v okolních domech. Ulice Majdalenky je úzká a z obou stran parkují vozidla. Projíždí zde 
zásobovací kamiony od Billy a způsobují kolaps. Navrhujeme režim jednosměrné ulice od 
Billy směrem na Dusíkovu

- Parkovací dům s podzemními garážemi je plánován pod Meteorologickým ústavem, tuto 
lokalitu doporučujeme využít (p.č. 902/2, k,ú Lesná)

- Silnice na Soběšice má nedostatečnou kapacitu, zvyšuje se stále pohyb aut v důsledku 
stavby nejen Majdalenek, ale především dalších obcí ( Soběšice, Útěchov, Vranov, Šebrov, 
Lelekovice..), nákladní vozy si tudy zkracují cestu na Lipůvku a Blansko.

- Je nutné řešit křižovatky pro odbočování na Kupkovu, Majdalenky, Dusíkovu i kolem 
Dermacolu k Nadačnímu fondu Maják a areálu IMI partner. 

- Je nezbytné vybudovat na těchto křižovatkách přechody pro pěší, event. světelnou 
komunikaci (Okružní – Seifertova)

- Propojit komunikačně obchod Billa kolem Orionu směrem k Nadačnímu fondu Maják
5. Doprava na Lesnou:
- Záměr prodloužit tramvaj na Lesnou podrobit ekonomické i dopravní analýze,  řešit 

v celkových souvislostech s propojením Lesné na Sadovou
- Budování smyček na Majdalenkách či pod Billou je kontraproduktivní, drahé  a

polovičaté řešení, neřeší to dopravní problém Lesné, problém, který je na současné 
konečné tramvaje č. 5 se přenese o 2-3 km dál, 

- Řešit propojení Lesné a Obřan. Nejvýhodnější terén co do rovné plochy a přímým 
vyústěním do ul Hlaváčova pod velký viadukt je za posledními domy ul. Seifertova ( p.č. 
912/2 k.ú.Lesná) a dále cesta k.ú.Obřany p.č. 676/9

Stanovisko pořizovatele:
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Lokalita Majdalenky  není a ani nemůže být součástí sídliště Lesná, protože historicky
vznikla v jiném období a za jiných podmínek a tudíž nemůže mít charakter Lesné. 
K připomínkám :
1. Intenzita zástavby je dána IPP. V ÚS lze na základě vyhodnocení regulovat plošný rozsah

a výšku zástavby. 
Pokyn pro zpracovatele:  Stanovené podrobnější regulativy upravte tak, aby budoucí zástavba 
svým objemem a výškou tvořila přechodovou zónu mezi současnou zástavbou a 
nezastavěným územím,  u návrhových ploch na základě těchto regulativů odvoďte hodnotu  
IPP.

Zrušení ploch průmyslu. Pro doplnění části Majdalenky občanským vybavením vytváří 
územní plán podmínky situováním příslušných funkčních ploch. Plochy průmyslu byly v této 
lokalitě již v územním plánu z roku 1956 a jsou zde kontinuálně až do současnosti.
Společnosti, které zde působí poskytují pracovní příležitosti pro obyvatele okolního území.
Doplňování a stabilizace ploch pro pracovní příležitosti do oblastí využívaných převážně pro 
bydlení patří k hlavním zásadám koncepce ÚPmB. Kontakt objektů pro bydlení s objekty pro 
průmysl není na závadu, pokud není narušována pohoda bydlení.
Pokyn pro zpracovatele: Plochy výroby a průmyslu (PV, PP) z ÚPmB v ÚS ponechejte, 
vyhodnoťte kontakt funkce bydlení a průmyslu a navrhněte jako přechodovou zónu pro sport 
a rekreaci, případně garážování ( formou územní rezervy)

2. K otázce občanské vybavenosti : Návrhy na stabilizaci, rozšíření a doplnění různých 
druhů občanské vybavenosti jsou podnětné, avšak někdy přesahují možnosti 
zastavitelnosti území, měřítko a podrobnost územního plánu, případně se požadavky 
dostávají do kolize se snahou zachovat maximální rozsah zelených ploch. Všechny typy 
jmenované občanské vybavenosti mohou být umístěny v plochách pro bydlení, smíšených 
i sportu a rekreace. Rozvoj bude podpořen rozšířením ploch  sportu a rekreace a 
umožněním přestaveb a dostaveb stávajících zařízení.

Pokyn pro zpracovatele:  viz bod 1 

3. Zeleň. Zelené plochy v ÚPmB jsou nezastavitelné, požadavek je v souladu s navrhovaným 
řešením. Majetkové otázky jsou nad rámec ÚPmB Zachování funkce zeleně či stanovení 
jejich nezbytného podílu  v ostatních stavebních plochách je v ÚS řešeno překryvnou funkci.   
Pokyn pro zpracovatele: Minimalizujte zásahy do stávajících ploch zeleně s výjimkou řešení 
deficitů území (sport,rekreace, parkování, občanská vybavenost).

4. Doprava. Systém dopravy v klidu je založen v souladu s předpisy a normami 
odpovídajícími době vzniku zástavby, z tohoto důvodu je značný deficit parkování ve starší 
části Lesné a nedostatky se projevují i v části Majdalenky, kde řada domácností vlastní 2 i 
více vozidel oproti předpokládané bilanci 1 byt = 1 vozidlo. Náprava je možná pouze dle 
návrhu projektanta výstavbou nových parkovacích kapacit a úpravou organizace dopravy 
(nad rámec podrobnosti ÚPmB). 
Řešení komunikace směrem na Soběšice nebylo předmětem studie. Pěší propojení Billy 
s Majákem je ve studii navrženo. Přestavby křižovatek,přechody, signalizace atp jsou nad 
rámec podrobnosti ÚPmB a územní plán tyto zásahy umožňuje.
Pokyn pro zpracovatele: Doplňte do ÚS propojení veřejnou obslužnou komunikací u 
nákupního centra Billa  na ul. Majdalenky.

5. Doprava na Lesnou. Návrh prodloužení tramvaje na Lesnou byl před zapracováním do 
ÚPmB podroben ekonomické i dopravní analýze včetně řady variant technického řešení   
(podklady jsou uloženy na OÚPR MMB). Současně byly vyhodnocovány docházkové 
vzdálenosti a pro Lesnou byl projednán a schválen princip obsluhy s tramvají na východní 
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straně sídliště a nekolejovou  dopravou na straně západní. Poloha smyčky je ověřená.
Propojení Lesné s Obřany je navrženo v konceptu nového územního plánu.
Pokyn pro zpracovatele: V ÚS  zachovejte koncepci řešení hromadné dopravy dle ÚPmB.

6.  (čj. 0383120 + 0388808)
LESNÁ
- Konečná tramvaje
Konečná tramvaje by měla být u ulice Jurkovičova, aby nemuseli obyvatelé této ulice a 
z ulice Loosové jezdit autobusem. Bylo by dobré, aby až nahoru na Lesnou jezdily tramvaje 2 –
na Hlavní nádraží a na Českou.
- Bazén ( přírodní koupaliště)
Dle  studie ÚP Lesné, jsou u stadionu Start navrženy přírodní bazény. Mohli byste mi prosím 
k tomu napsat více? I když koupaliště by zde bylo velmi třeba, myslím si, že na staré Lesné ho 
stejně nikdo stavět nebude...
MAJDALENKY
1.  krytá  2podlažní sportovní hala - v přízemí bazén s relaxačními prvky a otevírající se   

prosklenou stěnou v poschodí sportovní hala a posilovna.
Obyvatelé Lesné by přivítali krytý bazén na Majdalenkách v přízemí sportovního 
areálu, který zde navrhujete - s otevírací prosklenou stěnou z jižní a západní strany, 
aby se dal využívat i v létě, s vnitřním tobogánem a vířivkou. Bazén by dopoledne mohly 
využívat školky, či školy, na plavecké kurzy pro své žáky. V prvním poschodí by byla 
sportovní hala a posilovna.
Výška 2 podlažní budovy by nepřesahovala vedlejší dva průmyslové objekty ze západní 
strany, naopak by je pěkně zakrývala. 

2.  Mezi sportovní halou a Orionem na zelené rekreační ploše -
hřiště na fotbal a volejbal pro dospívající mládež se stěnou na lezení a nějakými 
lanovými překážkovými prvky, možnostmi k sezení ...kde by se mládež školního věku 
mohla scházet, povídat a sportovat, větší pískoviště pro děti předškolního věku
s několika lavičkami, houpačkami, skluzavkou, překážkovou dráhou... stromy a keři okolo.

3.  V místě propojení nových a starých Majdalenek silnicí a chodníkem, vysadit na 
zelenou plochu stromy a keře a umístnit nějaké lavičky...

3.otázky :
1. Bude pro firmu IMOS tato studie závazná a domy budou OPRAVDU JEN 4 podlažní 

Zejména bytový dům D?
2. KDY firma IMOS POSTAVÍ státní (ne soukromou) ŠKOLKU?

Co UDĚLÁTE proto, aby byla postavena CO NEJDŘÍVE? Tedy dejme tomu do 2 let?
3. Studie POČÍTÁ S PROPOJENÍM starých a nových Majdalenek chodníkem a silnicí. JAK 

bude tahle věc řešena a KDY bude propojovací chodník a silnice postavena? 

Stanovisko pořizovatele:
Připomínky k sídlišti Lesná:
Návrh prodloužení tramvaje na Lesnou byl před zapracováním do ÚPmB podroben 
ekonomické i dopravní analýze včetně řady variant technického řešení (podklady jsou 
uloženy na OÚPR MMB). Současně byly vyhodnocovány docházkové vzdálenosti a pro 
Lesnou byl projednán a schválen princip obsluhy s tramvají na východní straně sídliště a 
nekolejovou  dopravou na straně západní. Poloha smyčky je ověřená .
Návrh přírodního koupaliště je námět na možné řešení. Do ÚPmB se promítne jako zvláštní 
plocha pro rekreaci (R). 
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Připomínky k Majdalenkám :
Návrhy na stabilizaci, rozšíření a doplnění různých druhů zařízení pro sport a rekreaci jsou 
podnětné, avšak někdy přesahují možnosti zastavitelnosti území, měřítko a podrobnost ÚS i 
územního plánu, případně se požadavky dostávají do kolize se snahou zachovat maximální 
rozsah zelených ploch. Všechna zařízení mohou být umístěna v plochách pro bydlení, 
smíšených i sportu a rekreace. Rozvoj bude podpořen rozšířením ploch  sportu a rekreace a 
umožněním přestaveb a dostaveb stávajících zařízení.

3 otázky : Pro firmu IMOS i každého jiného investora je závazný územní plán - dobu 
realizace ÚS ani územní plán neovlivňuje. Propojení  starých a nových Majdalenek je možné 
z hlediska ÚPmB kdykoliv – dobu realizace ÚS ani územní plán neovlivňuje.
Pokyn pro zpracovatele: V lokalitě Majdalenky doplňte plochy pro sport a rekreaci. Doplňte 
propojení veřejnou obslužnou komunikací u obchodu Billa na ul. Majdalenky.

7.   (čj. 0383128)
Jako vlastník nemovitostí v předmětném území nesouhlasíme s řešením, které je uvedeno 
v návrhu předmětné studie a týká se lokalit „Majdalenky“ a „Obzor“.
Lokalita Majdalenky při ul. Dusíkova
- v této lokalitě požadujeme ponechat funkční plochu SO  1,3 dle stávajícího ÚPmB, neboť je 

zde v současné době projednávána změna vydaného územního rozhodnutí na „Obytný 
soubor Majdalenky – objekt D“. Tato změna je v souladu s ÚPmB.

- pokud by mělo dojít ke změně funkčního využití stávající plochy SV 0,6 pro umístění 
školky a sportoviště, požadujeme převést tuto plochu částečně do SO 1,3 a OS 0,3.

Stanovisko pořizovatele:  
Pro zajištění vzájemné vyváženosti městských funkcí v daném území je potřeba zachovat  a v 
max. míře chránit plochy pro nabídku pracovních příležitostí a změnou využití reagovat na  
chybějící funkce v území - doplnit plochy pro sport, občanskou vybavenost a pracovní 
příležitosti Pro tento účel využití je tedy nezbytné vytvořit vhodné územní podmínky -
ponechat v lokalitě Majdalenky přechodový smíšený pás v sousedství ploch PP a PV 
s minimalizací funkce bydlení.   
Pokyn pro zpracovatele (nově):  S ohledem na probíhající změnu územního rozhodnutí na 
návrhové ploše SO upravte rozsah této návrhové plochy dle ÚPmB,  navrhněte odpovídající 
regulativy pro zástavbu, odvoďte odpovídající IPP vztažený k disponibilním pozemkům 
vlastníka a  navrhněte nové umístění regulační stanice plynu. 
Na zbývající části území - návrh řešení regulujte pro funkci dle stávajícího ÚPmB tj. pro 
stabilizovanou plochu SV, která je součástí přechodového pásu mezi funkcí bydlení a 
plochami PV a PP. V textové i výkresové části ošetřete, že v případě ukončení činnosti, je 
následně vhodné sledovat toto území jako rezervu pro plochy sportu a rekreace (R) a  
chybějící občanskou vybavenost (O) . 

Lokalita „Obzor“
Projektantem navrženou koncepci nové stavby v tomto místě jsme schopni akceptovat pouze 
v případě, že bude v nové návrhové ploše SO zvýšen koeficient IPP na 2,3,  který umožní 
zvýšení objektu o 1 podlaží v každé sekci oproti podlažnosti uvedené ve studii.
Stanovisko pořizovatele:  
Návrh výškových regulativů II.NP při ul. Fillova a V.NP směrem do volného prostranství 
byl projektanty odborně prověřen a představen na výrobních výborech a nebyl shledán pro 
dané území v rozporu s urbanistickou koncepcí zástavby. Pro veřejné projednání byl snížen 
na I. a IV. NP. Navrhované funkční využití (SO) do území přináší možnost umístit chybějící 
vybavenost a služby.     
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Pokyn pro zpracovatele: V této lokalitě nedošlo k dohodě občanů a MČ Brno-sever s
vlastníkem objektu - návrh řešení (I. a IV. NP) z veřejného projednání v ÚS ponechejte, 
odvoďte odpovídající IPP vztažený k disponibilním pozemkům vlastníka.  

8.   (čj. 0388813)
Zásobování prodejny BILLA na Lesné je řešeno z pozemku č. 902/56, což je úzká silnice mezi 
zadní (východní) stranou prodejny navazující na Majdalenky 21. a bytovým domem 
Majdalenky 19. Každý den ráno v šest hodin minimálně 60 rodin zavírá okna, protože začíná 
dovoz potravin velkými kamiony, nákladními auty, rachot beden tahaných po betonu. Odvoz 
odpadu znamená dalších 20-30 minut nesnesitelného hluku. Hluk ruší obyvatele i přes zavřená 
okna až do pozdního odpoledne. Kamiony navíc blokují provoz osobních aut a ničí zelenou 
plochu, na kterou musí najet, aby vůbec nacouvaly. S narůstajícím počtem obyvatel v okolí 
roste i počet kamionů otáčejících se přímo pod okny bytů..
Jelikož prodejnu potravin na Lesné potřebujeme, ale také bychom chtěli mít klidné bydlení, při 
prohlížení nové koncepce dopravy na Lesné mne napadlo, že při zrušení konečné zastávky 
autobusů MHD na Haškové by se mohl řešit i náš problém, a to přemístěním zásobování 
Billy na jižní stranu prodejny, tj. kamiony by nevjížděly na parcelu č. 902/56 (mezi bytové 
domy Majdalenky 19 a Majdalenky 21), ale využily by se k tomuto účelu pozemky stávající 
konečné autobusů a část parkoviště (parcely č. 902/142, 902/147 a další) . Vzhledem k 
plánovanému propojení Majdalenek a Nových Majdalenek by se tím řešila i blokace silnice na 
902/56 kamiony.
Doufám, že můj e-mail bude impulsem k řešení hluku, který by se podle objektivního měření (a 
ne měření dotovaného Billou) určitě nacházel ve zdravotně závadném pásmu. Problém trápí 
hodně lidí, má slova vám určitě potvrdí, když bude potřeba.
Stanovisko pořizovatele:
Problematika  hluku není předmětem řešení ÚS.

9.   (čj. 038486)
Připomínky podávají prostřednictvím zástupce veřejnosti společně O. s. pro ŽP Ježkova, 
O. s. Obzor Lesná, O. s. Arbesova.  
Vypracovali: Ing. arch. Nataša Zounková, Ing. arch. Kateřina Mališová, Ing. Ludvík Doležal.
A: Zásadní připomínky
Řešení centra:

- umožnit rozvoj centra Lesné mimo prostoru u polikliniky i v původní poloze, navržené autory 
sídliště  – s těžištěm a hlavní budovou v místě dnešní prodejny koberců (s propojením lávkou 
do další významné lokality za tramvají – plánovaná rezerva OV) a dále podél vyvýšené terénní 
hrany až k budově farnosti a smyčky tramvaje. Konkrétně:

- vypustit kapacitní parkoviště severně od prodejny koberců, navržené na nejatraktivnějším 
vyvýšeném místě celé Lesné, a v nevhodném terénu - na kopci

- vypustit stavební hranice dnešních budov (do legendy lze u stavební hranice dopsat „mimo 
přestavbové území centra Lesné“), zejména u staveb postavených v rozporu s původním 
záměrem – objekt prodejny koberců byl donedávna veden jako dočasná stavba; pokud byl 
nedávno dodatečně zkolaudován, pak za podivných okolností a v rozporu s dříve zpracovanými 
studiemi (zde byl určen k odstranění a nahrazení správním a kulturním centrem – viz příloha 
části zprávy studie Ing. arch. Zounka), je nutné výhledově umožnit alespoň esteticky i funkčně 
přijatelnou přestavbu

- rozšířit hranici velkých přestavbových lokalit až po těleso tramvaje a po duchovní - pastorační 
centrum a plochu zařadit do navržených ploch (bez konkrétního řešení objektů) nebo alespoň 
mezi rezervy; mělo by se jednat o plochy smíšené obytné (kvůli oživení této lokality i ve 
večerních hodinách) nebo o objekty občanského vybavení v zeleni. 
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- u konečné smyčky tramvaje v západním svahu zvážit umístění služebny Policie (např. s 
možností využívání koní), která by zaručovala bezpečnost v přímém sousedství rokle, což by 
občané vystupující z tramvaje na konečné v pozdních hodinách jistě uvítali

- navrhnout veřejný prostor mezi rampou od zastávek tramvaje na ulici Okružní směrem k 
Albertu přes dnešní schodiště až před stavbu krytého bazénu (jehož plocha by ale měla být 
správně zařazena do sportu nebo OV), s možností rozšíření a přestavby dnešního technického 
zázemí na smíšenou funkci s drobnými obchody a službami – jedná se o hlavní vstup do území 
sídliště a při dobré vůli bude jistě možné jednat s majitelem areálu Tesla o vhodném řešení

- celé toto území vymezit pro zpracování podrobnější architektonicko-urbanistické studie, kterou
požadovat jako podklad pro zpracování regulačního plánu, a do té doby nepovolovat žádné 
přestavby nebo nástavby objektů; také podlažnost objektů a přesná poloha pěšího propojení ke 
konečné tramvaje by měla být vedena v souvislosti s řešením celého prostoru 

- navrhované změny zohlednit i ve výkrese změn ÚP – nevyčleňovat jednotlivé funkce, zejména 
vypustit parkoviště, celou plochu vymezit jako smíšenou centrální

- menší pěší prostranství navrhnout i na západní části parkoviště před poliklinikou, zvážit místo 
parkoviště vytvoření malého náměstíčka obklopeného budovami (i z východní strany - objekt 
smíšené funkce nebo obč. vybavení), parkoviště lze nahradit na východní straně polikliniky (u 
zastávky H. Malířové, která je z hlediska atraktivnosti méně důležitým prostranstvím než jižní 
strana) nebo v podzemí
zdůvodnění: umožnit příjemný přímý přístup ke správnímu centru od zastávek autobusů (a 
nové tramvaje), zlepšit vzhled centra a zvýraznit jeho polohu od hlavní komunikace
Stanovisko pořizovatele:
Dle vyhodnocení zpracovatelů ÚS i dle názoru pořizovatele je území mezi Halasovým 
náměstím a ul. Okružní vhodné pro celkovou regeneraci a rozsáhlejší přestavbu. Budoucí 
návrh je vhodné ověřit samostatnou  podrobnější urbanistickou studií.
Pokyn pro zpracovatele:  Vymezte území pro zpracování samostatné územní studie a 
zpracujte zadání. Rozsah území promítněte do výkresu změn ÚPmB.

Územní rezerva pro školu:
- místo rezervy pro základní školu v nejatraktivnějším místě středu Lesné navrhujeme u všech tří 

škol (Milénova, Nejedlého, Blažkova) umístění třetího spodního pavilonu, který by v případě 
opětovného úbytku dětí mohl sloužit jako CVČ. Při počtu 4tříd na 3 schodišťové jádra je to při 
počtu 20-ti dětí na jednu třídu celkem rezerva 720 dětí. Dnes je víceméně ustálená porodnost, 
tato rezerva je tedy vysoce nadsazená. Doporučujeme také, aby se v textu zmínilo, že pro oblast 
Soběšic by bylo vhodné umístění školy v místě, neboť toto území se rozrůstá a školu by již 
využilo, školy na Lesné by se neplnily a děti by nemusely dojíždět.
Stanovisko pořizovatele: 
Z provedených průzkumů a rozborů vyplynul požadavek na doplnění kapacit základního 
školství, který je nezbytné ÚS  řešit.
Pokyn pro zpracovatele: Upravte v ÚS regulativy pro rozšíření stávající kapacity školy ( 
nikoliv pro výstavbu nové ).

Čertova rokle:
- chybí stávající funkční amfiteátr (podle původních úvah zde mělo být i letní kino) 
- je třeba navrhnout další řešení přitahující návštěvníky pro oživení tohoto centrálního území 

Lesné – umožnit situování dětských hřišť, zázemí amfiteátru, umožnění kulturních akcí (např. 
sochařská sympozia), byl by vhodný i systém malých vodních nádrží na dešťovou vodu  apod.

- z výše uvedených důvodů zařadit plochu rokle i v ÚP do zeleně rekreační
- doporučit zpracování samostatného projektu, včetně sadových úprav, nabídnout část svažitých 

ploch k výzkumu a osázení nebo vytvoření malého arboreta ( MZLU)
Stanovisko pořizovatele: 
Předmětné území rokle je v ÚPmB plochou zeleně rekreační ZR, která umožňuje veškeré 
zmiňované aktivity realizovat.
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Pokyn pro zpracovatele: Doplňte značkou vhodné umístění zmiňovaných aktivit.

Obzor:
- vypustit úplně hranici velkých přestavbových území 
- zmenšit plochu funkce smíšené obytné v návrhu ÚP – mimo zeleň, parkoviště vyznačit zvlášť, 

IPP stanovit vzhledem k této ploše a navržené podlažnosti
zdůvodnění: byla dohodnuta přestavba v zásadě pouze stávajícího objektu, ostatní nově 
navržená nebo zvětšovaná parkoviště jsou ve změnách navržených pro ÚP taky samostatně
Stanovisko pořizovatele:  
Návrh výškových regulativů II.NP při ul. Fillova a V.NP směrem do volného prostranství  
byl projektanty odborně prověřen a představen na výrobních výborech a nebyl shledán pro 
dané území v rozporu s urbanistickou koncepcí zástavby. Pro veřejné projednání byl snížen 
na I. a IV. NP. Navrhované funkční využití (SO) do území přináší možnost umístit chybějící 
vybavenost a služby.     
Pokyn pro zpracovatele: V této lokalitě nedošlo k dohodě občanů a MČ Brno-sever s
vlastníkem objektu - návrh řešení (I. a IV. NP) z veřejného projednání v ÚS ponechejte, 
odvoďte odpovídající IPP vztažený k disponibilním pozemkům vlastníka.  

Parkování: 
- Navrhujeme parkování za bytovými domy v celé délce, částečně zapuštěné do terénu a shora 

zatravněné, v podobě garáží nebo parkovacích kójí, s možností soukromého vlastnictví, nebo 
pronájmu. Tato lokalita není využívaná k původnímu účelu (klepání koberců), je zastíněná a 
nevzhledná, její využití pro dnes vyhledávané soukromé parkování se samo nabízí. Tyto plochy 
navazují ve většině případů na ulice mezi jednotlivými domy, nevyžadují tedy žádné nové 
příjezdy.( viz.grafická příloha – schematický řez).

- další možností je umístění paternosterového stání na celou výšku štítu 8-mi podlažních domů, 
(cca 20stání na jeden štít), což by využilo zateplení štítů a na jeden deskový dům umožnilo 
další parkování až 40-ti aut. Toto řešení je otázkou rentability, při ceně stání 200 – 250tisíc Kč 
za stání je to cca 8-10milionů na jeden parkovací dům ve štítu.(f.Transporta)

- do návrhu vyznačit možnost parkovacího domu nad současným soukromým parkovištěm u 
Lídla (pod Teslou), určit tuto plochu v textu k jednání s majitelem, kterému by se naskytla 
možnost krytého vlastního parkování pro účely supermarketu v parteru a k pronájmu nebo 
prodeji stání v patrech PD

- potom je možné do hlavních zelených ploch neumísťovat neúměrně kapacitní parkoviště, 
zejména: 

- vypustit parkoviště u rezervy školy 
zdůvodnění: na tomto parkovišti je v nočních hodinách cca 3-6 aut vzhledem k poloze a 
odclonění stromy, s ohledem na kvality prostoru by zde nebylo vhodné zvětšování asfaltových 
ploch ani oplocení, spíše by mohlo být (při realizaci stání za domy) úplně zrušeno a nahrazeno 
třeba hřišti 

- vypustit velkokapacitní parkoviště u Jurkovičovy ulice (západně od bodových domů) nebo 
navrhnout pouze v jižní části - v cípu u Loosovy ulice před technickým pavilonem a doplnit 
kolmá stání před objektem Dukátu (v případě ponechání návrhu doplnit členění stromy, určit 
jako zatravněné parkoviště) 
zdůvodnění: parkoviště  navazuje na nejvíce využívaný prostor pro sáňkování a lyžování dětí, 
došlo by k zásadnímu omezení této možnosti a znehodnocení přírodního charakteru a 
estetických kvalit prostoru

- v celé délce ulice Arbesova nerozšiřovat plochu současných parkovacích stání, příp. nahradit 
nová stání podzemními v blízkosti ulice Seifertova
zdůvodnění: kapacita parkoviště není naplněna ani v nočních hodinách, zvětšení parkovací 
plochy by znamenalo zásah do zeleně. Pokud by bylo umožněno realizovat stání (nebo garáže) 
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za deskovými domy, je stávající řešení u všech deskových domů vyhovující a není nutné je 
rozšiřovat 

- vyznačit výhledové řešení  (parkovací dům + smíšená funkce) i na stávajících nevhodných 
garážových dvorech
zdůvodnění: i když jsou garáže v soukromém vlastnictví, jedná se o tak lukrativní pozemky, u 
kterých není vyloučena výhledová možnost odkoupení investorem a náhrada v parkovacích 
domech, za předpokladu umožnění i jiné výstavby.
Stanovisko pořizovatele:
Náměty na úpravu řešení jednotlivých lokalit pro parkování a garážování jsou přínosné, je 
však třeba neustále sledovat celkovou bilanci počtu parkovacích a garážovacích míst.
Pokyny pro zpracovatele: V textové části doplňte regulativy pro možné umístění 
„paternosterových“ stání u štítů  stávajících bytových domů a v návaznosti na toto doplnění 
redukujte rozsah parkoviště při ul. Jurkovičově a u rezervy základní školy Milénova. Doplňte 
regulativy pro možné zkapacitnění stávajících garážových dvorů.

Ostatní území:
- v místě pod penzionem seniorů nad ulicí Jurkovičovou došlo k faktu, že hranice řešeného 

území nesmyslně zabíhá cípem do středu k okružní silnici. Vzniklo to tak, že původní hranice 
v zadání studie byla vedena pouze ulicí Okružní s Loosovou a Jurkovičovou, a po 
připomínkování se teprve přidaly i původně hranice širších vztahů – Majdalenky a celé okolí, 
které byly také původní ze starších plánů. Tím se území, které by bylo možné řešit nyní dostalo 
mimo hranice řešeného území. Navrhujeme tento cíp do řešeného území přidat, neboť v místě 
tohoto cípu po provedeném průzkumu je rozšíření penzionu pro důchodce zřejmě vhodnější (na 
místě nyní určeném je navršený terénní val osázený stromy). Nový pavilon by se nacházel pod 
částí jídelen a kuchyní, se západním sluncem. 

- nepovolit nástavby původních bytových objektů
zdůvodnění: rozhodnutí o nástavbách bylo politické a nesprávné, tvůrci Lesné pod určitým 
tlakem vypracovali možnost nástaveb, které však měly být v celém rozsahu objektů uskočené 
od líce dnešní fasády a tudíž z pohledu chodce v ulici nepostřehnutelné. Stavoprojekta pod 
vedením ing. Čermáka nerespektovala autorská práva a přes protesty autorů realizovala 
nástavby v líci budov, navíc zcela nevhodně řešené přístavby lodžií a způsobem zpracování 
katastrofálně narušila jak architektonický koncept sídliště, tak i vnímání interiérů obytného 
souboru, prostory zeleně mezi objekty jsou mimo letní období neúměrně zastíněné, 
znehodnotily se výhledy z bytů v dalších blocích na město apod. Není opodstatněný argument, 
že když bylo něco v bývalých řízeních rozhodnuto (a to zjevně špatně), budeme v tom 
pokračovat z nějakých právních důvodů i u dalších zájemců. Tento přístup by ve svém 
důsledku (aplikovaný třeba na centrum města) mohl vršit chyby geometrickou řadou a jedna 
zcela nevhodně povolená převýšená stavba (např. Anenské terasy) by snad měla znamenat 
možnost narušení panoramatu kdekoliv v památkové rezervaci? Další nástavby mají sice 
v textu nějaké podmínky, i při respektování autorských práv však by znamenalo to, že nové 
nástavby by byly zcela odlišné od dnešních a tím ještě více zdůraznily roztříštěnost 
architektonického výrazu budov,  koncipovaných v jednoduchých liniích a jednotným stylem. 
Stanovisko pořizovatele 
Hranice byla převzata ze staršího územně plánovacího podkladu a je možno ji přiměřeně 
upravit. Možnost nástaveb byla ve studii vyhodnocena.
Pokyn pro zpracovatele: Upravte hranici řešeného území v místě penzionu seniorů, návrhem 
regulativů  umožněte pěší prostup územím směrem do volné krajiny.

Doprava:
do výkresu dopravy zakreslit a v textu popsat následující varianty řešení hromadné dopravy  
tak, aby bylo možné je posoudit v rámci  nového ÚP: 
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- vedení trolejbusové tratě (případně ekologické autobusy) kolem celé Lesné, s hlavní přestupní 
stanicí před novým centrem s radnicí (případně i se zázemím pro řidiče), tramvaj protáhnout z 
Merhautovy pouze do stávající smyčky v Čertově rokli

- možnost prodloužení bez přestupu až do centra Brna -  trasování trolejbusu od konečné u 
Majdalenek místo tramvaje západní i východní stranou Lesné, přímé spojení s centrem trápí 
totiž obyvatele Lesné nejvíce, navržená tramvaj by opět byla řešením jen pro část sídliště. 
Trasa: z Majdalenek kolem Lesné, přes tř. Generála Píky, po ulici Drobného, Příkop, 
Bratislavská, na Malinovského náměstí k Divadlu - dříve osvědčená a využívaná trasa autobusů 
66 a 46. Zpět kolem Janáčkova Divadla, Lidickou, Pionýrskou, kolem Arboreta po Drobného a 
přes tř. Generála Píky zpět na Lesnou). Tato trasa by obsloužila všechna tři divadla 
(Mahenovo, Janáčkovo, MdB). Dnes mnoho starších lidí nechodí do divadel i kvůli špatnému 
spojení na Lesnou ve večerních hodinách.

Stanovisko pořizovatele:
Návrh prodloužení tramvaje na Lesnou byl před zapracováním do ÚPmB podroben 
ekonomické i dopravní analýze včetně řady variant technického řešení (podklady jsou 
uloženy na OÚPR MMB). Současně byly vyhodnocovány docházkové vzdálenosti a pro 
Lesnou byl projednán a schválen princip obsluhy s tramvají na východní straně sídliště a 
nekolejovou  dopravou na straně západní. Četnost linek kolejové i nekolejové dopravy není 
předmětem ÚPmB.
Pokyn pro zpracovatele : Zachovejte řešení hromadné dopravy dle koncepce ÚPmB, 
v textové části popište variantní možnosti konkrétních návrhů řešení,  s ohledem na 
připravovaný „Generel hromadné dopravy“ uvažujte s těžištěm MHD v centrální části území 
(kolem Halasova nám.). Stávající smyčku tramvaje u Halasova nám. řešte s překryvnou 
funkci smíšenou pro možnost umístění doprovodné vybavenosti (stánků PNS apod.).

B: Drobné připomínky, náměty k úpravě
- respektovat propojení se Sadovou dle ÚP
- zvážit rezervu smíšené centrální funkce i naproti poliklinice – před bývalou Mototechnou, 

dnes chaoticky uspořádané parkoviště
- zdůvodnění: kultivace prostoru je potřebná vzhledem ke zdůraznění navrženého centra a 

možného doplnění chybějících funkcí 
- doplnit kolmé stání nebo menší parkoviště na konci Haškovy ulice, před zásobováním 

pošty (případně i nahradit část podélných stání u Ježkovy ulice kolmými)
- zdůvodnění: pošta zřejmě zůstane ještě delší dobu na stejném místě (od Haškovy je k poště 

hlavní příjezd), při přestavbě Polany byla pro nové byty zabrána část původních parkovišť  
Haškovy ulice (parkoviště před poštou je dnes vymezeno jako vyhrazené), nová stání se 
využijí i v případě přesunutí pošty

- navržené hromadné garáže vedle penzionu pro seniory je výhodnější nahradit v návaznosti 
na stávající garáže, benzínku a severní oplocení stadionu (v případě návrhu kapacitního 
parkování za deskovými domy by zřejmě mohlo být zcela vypuštěno), lukrativní plochu 
mezi novou smyčkou a obchodním centrem Billa ponechat jako rezervu  OV – např. pro 
rozšíření domova seniorů  (námět pro změnu ÚP)

- na ulici Loosova u souboru RD chybí obratiště (zejména potřebné pro kukavozy), je možné 
doplnit  na západním konci u lesa nebo lépe zorganizovat malé parkoviště na jižním konci 
ulice, které původně mělo sloužit jako obratiště, ale dnes je stále zcela zaplněno (je možné 
situování stání ve dvou řadách severojižním směrem, příjezd k autům by tak sloužil i pro 
otáčení. Zde by menší zásah do zeleně nevadil, rekreační louka je využívána až pod linií
zahrádek RD.

Stanovisko pořizovatele:
Všechny připomínky budou předány zpracovateli. Doporučení k přepracování lokality mezi 
ul. Okružní a železnicí koresponduje s názorem pořizovatele a bude uplatněno z jeho pozice.
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Pokyn pro zpracovatele : Plochu mezi ul. Haškovou a sídlem pošty řešte jako veřejný prostor 
s možností parkování.

10.  (čj. 387496)
Jako obyvatelka problematického sídliště Majdalenky mám jen několik postřehů, o které bych 
se ráda podělila. Jako matka malého dítěte jsem velmi potěšena náznakem, že by se v 
budoucnu mohla k lepšímu změnit situace v souvislosti se školkami, školou a dětskými hřišti. 
Všeho je akutní nedostatek, jak dokládá i průzkum ateliéru RAW. Má dcera chodí do soukromé 
školky v Obřanech, na Lesné se pro loni tříletou nenašlo místo ani náznakem. Pokud jde o 
dětská hřiště, chtěla jsem se zeptat, jestli nebylo uvažováno o zřízení jednoho nebo dvou hřišť 
ve vnitroblocích na "starých" Majdalenkách, které podle mého laického názoru byly původně k 
něčemu takovému určeny. Jsou to chráněné, zelené prostory, které by v případě oplocení 
"dětským" plotem a vybavení pískovišti a prolézačkami mohly fungovat jako bezpečné místo 
pro děti nejen z Majdalenek, ale také z přilehlých ulic Haškova, Brechtova.
Detail, který zachytí jen matky - na komunikaci, která vede kolem Dermacolu k Nadačnímu 
fondu Maják a do přilehlých hal je velký provoz, který nebere ohled na přecházející děti (v 
Majáku funguje soukromá školka a volnočasové aktivity) a na nepádnou stezku (turistická 
značka) vedoucí mezi Majákem a Dermacolem a křižující tuto komunikaci, kterou využívají 
turisté, cyklisté apod. pro vstup do lesa. Domnívám se, že na tomto místě chybí přechod pro 
chodce, dopravní značka snižující rychlost a v ideálním případě zpomalovací práh před 
křížením se stezkou.
V kontextu celé Lesné vnímám jako zásadní nedostatek neexistenci důstojného prostoru, který 
by mohl sloužit ke kulturním účelům. Proto jen vítám představu RAW situovat takový prostor 
do rekonstruovaného Obzoru.
Souhlasím také s potřebou reorganizace parkování. Návrh ateliéru RAW mi přijde logický. 
Vytlačovala bych auta směrem na okraj sídliště. 
Závěrem drobná poznámka k demografické skladbě na Lesné. Ano, toto sídliště tvoří ze dvou 
třetin lidé důchodového věku. Jednu třetinu ovšem tvoří lidé v produktivním věku často s 
malými dětmi, v nich je budoucnost Lesné. Pokud vím, je Lesná jediné sídliště, kde často 
zůstává druhá či třetí generace, protože místo považuje za příjemné pro život. Sama znám 
takových rodin pět. Tento detail signalizuje, že sídliště nevymírá, naopak vyvíjí se naprosto 
přirozeně jako malý městský celek, kde lidé zapouští kořeny. Je jen logické, že se lidé snaží 
tento svůj prostor chránit a přejí si jeho zvelebování.
Pevně doufám, že územní studie bude realizována tak, jak byla navržena, pokládám takto 
naznačený vývoj za důstojný a kvalitní.
Stanovisko pořizovatele: 
Připomínka neřešených pěších tras je vítána.
Pokyny pro zpracovatele: Doplňte do ÚS zaužívané pěší trasy a navrhněte chybějící, zejména 
v oblasti Majdalenky. Pracujte s dokončeným Generelem pěší dopravy.

11.   (čj. 0392289+ 0392334)
Jako zástupci vedení firmy Dermacol a.s., jejíž provozy se nachází v souladu s územním 
plánem města Brna v plochách PP severně od ulice Dusíkovy rozhodně nesouhlasíme se 
záměrem vybudovat jižně od ulice Dusíkovy na plochách SO a  SV jakékoliv objekty pro 
bydlení. Naše provozy používají technologická zařízení, která potřebují separační plochy od 
bydlení tak, jak to bylo v ÚPmB navrženo. Změnu funkčních ploch SV a SO na plochy 
bydlení, nebo povolení výstavby objektů pro bydlení v těchto plochách bereme z hlediska naší 
lokalizace jako přímé ohrožení naší existence v území, neboť lze očekávat po případném 
dostavění objektů pro bydlení protesty proti hluku a požadavky na opatření, která lze z 
technologických důvodů v našem provozu těžko dodržet. Spoléhali jsme na územní plán, jehož 



14

hlavním posláním je zajistit možnost trvalého využítí ploch PP v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou k ÚPmB.
Záporné stanovisko k této problematice jsme již jednou předložili na příslušném MěU Brna 
sever a to v roce 2009. V této věci nám nebylo sděleno žádné rozhodnutí ( stanovisko ) a 
zpracovaná studie, která má být podkladem pro nový územní plán naše stanovisko vůbec 
nerespektuje a je v rozporu s našimi připomínkami.
Stanovisko pořizovatele:  
Pro zajištění vzájemné vyváženosti městských funkcí v daném území je potřeba zachovat  a v 
max. míře chránit plochy pro nabídku pracovních příležitostí. Pro tento účel využití je tedy 
nezbytné vytvořit  vhodné územní podmínky. tj. ponechat přechodový smíšený pás 
v sousedství ploch PP a PV s minimalizací funkce bydlení.   
Pokyn pořizovatele pro vyhotovení čistopisu: Studii dopracujte pro účel využití, který 
nekoliduje s plochami PP a PV tj. bez bydlení, stávající návrhovou plochu SO s ohledem na 
probíhající změnu územního rozhodnutí ponechejte beze změny s tím, že možnost umístění 
bydlení v této ploše bude  předmětem územního řízení.

12.  (čj.0420546 + 0415 616)
Nesouhlasíme s dalším protažením tramvaje č.5 dále na Lesnou. Dalším přírůstkem pasažérů 
naroste četnost pojezdů v Merhautově  ulici a tím se zvýší zátěž hlukem a vibracemi v této 
ulici. Za prioritní považujeme vyřešení technického stavu vozovky a nasazení kolejových 
vozidel splňujících hlukové limity nebo změnu způsobu hromadné dopravy, která hlukové 
limity splní. Dokud nebudou tyto základní požadavky občanů splněny, nelze souhlasit s dalším 
rozšířením MHD směrem na Lesnou. Hygienicky neúnosná situace v Merhautově ulici je 
předmětem právě chystané petice primátorovi Statutárního města Brna. 
Stanovisko pořizovatele:
Připomínka je nad rámec řešení ÚS. Zpracovatel respektuje koncepci hromadné dopravy dle 
ÚPmB.
Pokyn pro zpracovatele:   Z připomínek  nevyplývají do čistopisu žádné pokyny.

13.  (čj. 0427080+ 0426918)
Jako vlastník pozemků par. Č. 902/40, 902/46, 902/48, 902/219, k. ú. Lesná podává námitku 
z těchto důvodů:
a) Výše uvedené nemovitosti jsem zakoupil v r. 2007 v dobré víře využití tohoto 

průmyslového areálu pro účely mého soukromého podnikání. Ihned po zakoupení jsem 
zahájil podnikatelskou činnost. Vzhledem k vysokým pořizovacím nákladům spojených 
s koupí těchto nemovitostí počítám s jejich dlouhodobým využitím. Studie počítá na mém 
pozemku se změnou územního plánu z SV na R. Touto změnou by byla dotčena moje práva 
vlastníka pozemku na nedotknutelnost majetku a nakládání se svým majetkem (viz Ústava 
ČR).

b) V současné době poskytuje naše společnost celkem 14 pracovních míst pro naše 
zaměstnance. Změna ÚPmB by znamenala jejich zrušení.

c) V případě změny ÚPmB budu požadovat soudní cestou náhradu veškerých finančních ztrát, 
a to jak znehodnocení ceny mých nemovitostí, tak za náhradu vzniklých ztrát plánovaných 
výnosů podnikatelské činnosti.

d) Upozorňuji, že pozemky a budovy, které vlastním jsou již několik desítek let v platném 
ÚPmB evidovány jako SV. 

Je s podivem, že ke změně z SV na R počítá studie u mých pozemků. Sousedící pozemky např. 
902/24 jsou ve studii navrhnuty z SV na SO. Dokonce ve studii jsou již zakresleny na těchto 
pozemcích bytové domy.
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Považuji tedy veškeré změny ve studii za účelové a zásadně s nimi nesouhlasím.
Stanovisko pořizovatele:
Pro zajištění vzájemné vyváženosti městských funkcí v daném území je potřeba zachovat  a v 
max. míře chránit plochy pro nabídku pracovních příležitostí a změnou využití reagovat na  
chybějící funkce v území - doplnit plochy pro sport, občanskou vybavenost a pracovní 
příležitosti Pro tento účel využití je tedy nezbytné vytvořit vhodné územní podmínky, tj. 
ponechat přechodový smíšený pás v sousedství ploch výroby a průmyslu (PV a PP)
s minimalizací funkce bydlení   
Pokyn pro zpracovatele: Návrh řešení regulujte pro funkci dle stávajícího ÚPmB tj. pro 
stabilizovanou plochu SV, která je součástí přechodového pásu mezi funkcí bydlení a 
plochami PV a PP. V textové i výkresové části ošetřete, že v případě ukončení činnosti, je 
následně vhodné sledovat toto území jako rezervu pro plochy sportu a rekreace (R). 

V Brně 05/2012
Zpracoval: kolektiv pracovníků OÚPR  MMB




