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Vyhodnocení uplatněných připomínek a stanovisko pořizovatele  

k závěrům územní studie  

„Nová Dukelská – územně-technické prověření“ 
 

 

Důvody, cíle a účel územní studie: 

Pro ověření dopravní obsluhy území v oblasti areálu bývalé Zbrojovky a možnosti připojení 

na komunikační síť v širším území byla Odborem územního plánování a rozvoje MMB 

pořízena územní studie (ÚS) „Zbrojovka – širší vztahy“. Jako podklad pro vyhodnocení byly 

zpracovány modely intenzit individuální a hromadné dopravy. 

Při vyhodnocení došel zpracovatel ÚS „Zbrojovka – širší vztahy“ k závěru, že v řešeném 

území nebyly doposud prověřeny a zohledněny některé důležité vazby, rovněž nebyly 

podrobněji prověřeny dopady od nově navrženého využití území v oblasti areálu bývalé 

motorárny podniku Zetor. 

Z tohoto důvodu bylo nezbytné dopracovaní studie, která prověří možnost úpravy vedení 

komunikací v oblasti Tomkova náměstí, vymezí trasu nové páteře území „Nová Dukelská“ 

pro obsluhu bývalé motorárny a areálu bývalé Zbrojovky a navrhne optimální prostupy 

územím. 

 
Cílem ÚS bylo prověřit územní dopady možné úpravy mimoúrovňové křižovatky Dukelská – 

Tomkovo náměstí ve variantách a vymezit koridor pro vedení komunikace „Nová Dukelská“ 

v odpovídajících parametrech, kterou by si vyžádalo navržené nové funkční využití areálu 

Zbrojovky v uvažovaném rozsahu. Dále bylo nutné stanovit dopady navrženého řešení do 

území a navrhnout případná kompenzační opatření. 

 

Účelem ÚS bylo vytvořit územně plánovací podklad, který vymezí v území potřebné koridory 

dopravní infrastruktury v  parametrech, které budou odpovídat uvažované dopravní obsluze a 

zatížení od nového funkčního využití areálu bývalé Zbrojovky a bývalé motorárny. 

ÚS bude sloužit jako podklad k provedení změny ÚPmB. 

 

 

Závěry a doporučení zpracovatele územní studie: 

Studie předkládá 5 variant možného trasování Nové Dukelské na pravobřežní straně řeky 

Svitavy, které vycházejí ze studie úpravy MÚK Tomkovo náměstí zpracované firmou HBH 

projekt, spol. s r.o. 

 

Za reálné možnosti napojení Nové Dukelské do MÚK Tomkovo náměstí je možno 

považovat varianty č. 1 a č. 2. 

 

Varianta č. 3 sice umožňuje napojení Nové Dukelské, ale není schopna přenést očekávanou 

dopravní zátěž z oblasti rekonverze areálu bývalé Zbrojovky. 

Varianta č. 4 svým řešením neumožňuje realizaci regionálního biokoridoru v požadovaných 

parametrech. 

Varianta č. 4a odstraňuje nedostatky varianty č. 4, ale za cenu územního rozdělení atraktivní 

plochy bývalé motorárny na menší a složitěji zastavitelné stavební celky. 
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Pro koncepční řešení předpokládaných změn spojených s rekonverzí areálů bývalé Zbrojovky 

a bývalé motorárny je hlavním problémem napojení Nové Dukelské do MÚK Tomkovo 

náměstí.  Úprava MÚK Tomkovo náměstí předpokládá napojení Nové Dukelské do 

jihovýchodních větví křižovatky a zároveň převedení trolejbusových linek do této ulice. 

S vedením trolejbusu po VMO se neuvažuje. Tato skutečnost znamená v předstihu před 

realizací MÚK Tomkovo náměstí zajistit průchod Nové Dukelské jak na levé tak i pravé 

straně Svitavy včetně jejího přemostění. Tato stopa bude využita pro trolejbusovou dopravu a 

v době realizace upravené MÚK by již byla schopna převést trolejbusovou dopravu do Nové 

Dukelské. 

 

Návrh dalšího postupu zpracovatele ÚS: 

- vybrat nejvhodnější variantu úpravy MÚK Tomkovo náměstí umožňující napojení 

Nové Dukelské (z hlediska zajištění očekávané dopravní účinnosti, dopadů do území a 

vlivu na kvalitu okolního prostředí); 

- provést změnu ÚPmB, která zahrne území bývalé Zbrojovky a bývalé motorárny 

včetně změny dopravního napojení území do Tomkova náměstí; 

- projekčně připravit průchod území pro ulici Novou Dukelskou včetně trolejbusové 

trati - úsek Tomkovo náměstí – Zábrdovická (nutno jednat především s majoritními  

vlastníky pozemků); 

- současně projekčně připravit dokumentaci pro územní rozhodnutí úpravy MÚK včetně 

zajištění všech potřebných vyjádření a majetkoprávní přípravy; 

- po vydání územního rozhodnutí může následovat zpracování dokumentace pro 

stavební povolení a to v podrobnostech PDPS dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. tak, aby 

mohlo být zahájeno výběrové řízení na zhotovitele stavby. 

 

 

Prezentace územní studie: 

Závěry řešení územní studie byly prezentovány samosprávě města a majoritním vlastníkům 

v území,  kteří  byli požádáni o písemné vyjádření k závěrům předmětné územní studie, 

kterou z navržených variant preferují s ohledem na uvažované využití jejich pozemků. 

 

OÚPR MMB obdržel ve stanoveném termínu do 15.07.2014 vyjádření s připomínkami 

k řešení od dvou majoritních vlastníků: 

1.   BIANKO s.r.o. – areál bývalé Zbrojovky 

2.   Zetor a.s. – areál bývalé motorárny 

 

      1. BIANKO s.r.o. 

 

Doporučuje realizovat dopravní připojení dle varianty č. 1, příp. dle varianty č. 2. 

 

Ve svém vyjádření principielně souhlasí s navrženým dopravním propojením mezi VMO 

MÚK Tomkovo náměstí a ulicí Zábrdovickou. 

Bez výhrad souhlasí s trasováním mimo vlastní území Zbrojovky, včetně polohy mostu přes 

řeku Svitavu a dále s trasováním komunikace od ulice Lazaretní po ulici Zábrdovickou. 

 

Připomínky: 

Ve svém vyjádření principielně souhlasí s navrženým dopravním propojením mezi VMO 

MÚK Tomkovo náměstí a ulicí Zábrdovickou. 
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Bez výhrad souhlasí s trasováním mimo vlastní území bývalé Zbrojovky, včetně polohy 

mostu přes řeku Svitavu a dále s trasováním komunikace od ulice Lazaretní po ulici 

Zábrdovickou. 

 

Připomínky: 

- Trasování uvnitř areálu není v souladu s představou vlastníka bývalé Zbrojovky. 

- Namítá, že vedení biokoridoru o šířce 40 m je nestandardně široké a zasahuje do 

souboru stávajících budov, které jsou určeny k revitalizaci a zpětnému využití pro 

plánovanou městskou čtvrť. 

- Investor již neuvažuje s návrhem tramvajové trati, ale předpokládá obsluhu území 

trolejbusovou dopravou. 

 

Stanovisko pořizovatele:  

Předmětem řešení územní studie „Nová Dukelská – územně–technické prověření“, bylo 

prověření možnosti využitelnosti funkčního využití podél nové páteřní komunikace v území 

oblasti bývalé motorárny s ohledem na řešení možnosti připojení na mimoúrovňovou 

křižovatku VMO Tomkovo náměstí. Podrobnější rozpracování využití území areálu 

Zbrojovky nebylo předmětem řešení této územní studie. 

Trasování komunikace uvnitř areálu bývalé Zbrojovky bude řešeno samostatnou územní 

studií „Židenice, Zbrojovka“, ve které budou podrobněji prověřeny požadavky ohledně 

trasování komunikací pro obsluhu území uvnitř areálu a vymezení regionálního 

biokoridoru podél řeky Svitavy.  

Principielně řešení mimo areál bývalé Zbrojovky není v rozporu se zájmy investora, což 

potvrdil ve svém vyjádření. 

Obsluha areálu bývalé Zbrojovky hromadnou dopravou je uvažována autobusovou - 

trolejbusovou dopravou, tramvajové trasy zůstávají ve stávajících koridorech. 

Pokyn pro zpracovatele:   

Z připomínek nevyplývá žádný pokyn pro dopracování územní studie. 

 

 

2. Zetor a.s. 

 

Ve svém vyjádření považuje za přijatelné řešení dle varianty č.1 a varianty č.2. 

Varianta č. 3 a varianta č. 4 nejsou optimální s ohledem na využití území, přičemž varianta č. 

4a je absolutně nepřijatelná a je v zásadním rozporu se záměry společnosti. 

 

Stanovisko pořizovatele:  

Vlastník ve svém vyjádření hodnotil  přijatelnost řešení jednotlivých variant, jeho vyjádření 

neobsahuje připomínky. 

Pokyn pro zpracovatele:   

Z vyjádření nevyplývá žádný pokyn pro dopracování územní studie. 

 

 

Stanovisko pořizovatele k územní studii a jejím závěrům: 

Územní studie navrhla a prověřila možnost připojení trasy nové páteře území „Nová 

Dukelská“ pro obsluhu bývalé motorárny a areálu bývalé Zbrojovky v souvislosti s možnými 

úpravami vedení komunikací v oblasti Tomkova náměstí a MÚK VMO Tomkovo náměstí. 

Dále studie navrhla variantně možnosti funkčního využití území s ohledem na prostorovou 

strukturu zástavby Husovic a vyhodnotila a navrhla optimální prostupy územím. 
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S ohledem na problematiku dopravního připojení, odkanalizování území, řešení 

protipovodňových opatření a realizaci prvků ÚSES bylo zpracováno a vyhodnoceno 5 variant 

možného trasování Nové Dukelské na pravobřežní části řeky Svitavy, které vycházejí ze 

studie úpravy MÚK Tomkovo náměstí zpracované firmou HBH projekt. 

 

Za reálné možnosti napojení Nové Dukelské do MÚK Tomkovo náměstí a využití území 

je možno považovat varianty č. 1 a č. 2. 

Ostatní varianty neumožňují optimální využití území nebo jej dělí na menší, hůře zastavitelné 

celky s nutností realizace dalších obslužných komunikací, které musí zajistit jejich dopravní 

obsluhu. 

 

Obsluha hromadnou dopravou je předpokládána vedením trolejbusových linek z oblasti ulice 

Provazníkovy přes Tomkovo náměstí – areál Zbrojovky na Bubeníčkovu – Starou Osadu nebo 

do ulice Markéty Kuncové. Linky jsou vedeny mimo VMO, což je v souladu s požadavky 

ŘSD ČR. 

 

 

Shrnutí: 

Z výše uvedeného vyplývá, že optimální dopravní obsluha území včetně funkčního 

využití území vychází z řešení varianty č. 1 nebo varianty č. 2, které splňují  podmínky 

z hlediska zajištění očekávané dopravní účinnosti a minimalizují dopady do území a 

vlivu na kvalitu okolního prostředí. Řešení dle varianty č. 1 je optimální s ohledem na 

dopravní obsluhu území. 

Principy řešení těchto variant jsou rovněž v souladu s uvažovanými záměry majoritních 

vlastníků pozemků určených pro přestavbu. 

 

Na základě výše uvedeného je možné stanovit podmínky do zadání územní studie  

„Židenice, Zbrojovka“ podle principů řešení variant č. 1 a č. 2, které jsou pro řešení 

vnitřního území bývalé Zbrojovky shodné. 

 

Současně je možné konstatovat, že zpracovaná územní studie „Nová Dukelská – 

územně–technické prověření“ svým řešeným obsahem a rozsahem zahrnuje řešení 

území areálu bývalé motorárny. 

Územní studie „Nová Dukelská – územně–technické prověření“ bude sloužit jako 

podklad pro změnu ÚPmB. 

 

 

Návrh dalšího postupu: 

Schválit využití a zaevidovat Územní studii „Nová Dukelská – územně–technické 

prověření“ , která bude sloužit jako podklad pro změnu ÚPmB. 

 

Pořídit změnu ÚPmB, která zahrne území bývalé Zbrojovky a bývalé motorárny včetně 

změny dopravního napojení území do Tomkova náměstí. 

 

Z pozice statutárního města Brna dále zahájit přípravu stavby - průchod územím pro ulici 

Novou Dukelskou včetně trolejbusové trati - úsek Tomkovo náměstí – Zábrdovická (nutno 

jednat především s majoritními vlastníky pozemků) dle závěrů a doporučení zpracovatele 

územní studie. 

 

Zpracoval: Ing. Matoušek, OÚPR MMB, říjen 2014 
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