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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1 HLAVNÍ CÍLE ENÍ

Hlavním cílem ení p edlo ené územní studie je zpracování dokumentace, která prov uje mo nosti
rozvoje m sta Brna ji ním sm rem v oblasti M  Chrlice.

Studie se byla po ízena na základ  po adavku M stské ásti Brno – Chrlice a má slou it jako podklad
pro nový Územní plán m sta Brna. P ípadn  m e být vyu ita jako podklad pro definování díl ích
zm n stávajícího Územního plánu m sta Brna nebo jako podklad pro TEZ staveb dopravy, technické
infrastruktury a m stského ob anského vybavení. Dále je mo no jejich výsled  vyu ít pro formulaci
územních po adavk  pro rozvojovou lokalitu „ líbky“.

stská ást Brno – Chrlice je v  posledním období nucena it aktuální po adavky na dal í územní
rozvoj. Tyto po adavky p ekra ují rámec rozvojových dokument , které má m stská ást k dispozici.

Zpracovaný územn  plánovací podklad - RP M  Brno – Chrlice z roku 2000, ji  neodpovídá
stávajícímu stavu a nezohled uje nové rozvojové plochy zapracované do územního plánu m sta Brna
formou zm n. Také prov ovaný rozvoj jihovýchodního sektoru m sta Brna bude mít radikální dopad
na m stskou ást.

V sou asnosti variantn  zpracovávaný koncept nového územního plánu m sta Brna pot ebuje znát
zp tnou reakci m stské ásti na uva ovaný rozvoj z hlediska jejích vnit ních vazeb a dopad  na
kvalitu urbánního prost edí.

Díl í cíle studie:
• vyhodnocení dal ího mo ného rozvoje v kontextu nového územního plánu m sta,
• vyhodnocení dal ího mo ného rozvoje v kontextu platného územního plánu m sta,
• stanovení urbanistických po adavk  na rozvoj ploch m stských zájm ,
• vyhodnocení dopad  dal ího rozvoje (p edev ím bydlení) na ve ejnou vybavenost m stské ásti,
• stanovení dopad  dal ího rozvoje na dopravní sí  m stské ásti,
• stanovení dopad  dal ího rozvoje na identitu m stské ásti,
• koordinace po adavk  m stské ásti se zám ry nového územního plánu m sta Brna.

1.2 ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚP MB (1994) A NÁVRHU ÚZEMNÍ STUDIE

Územní studie „M  Chrlice" byla na základ  dohody u in né na výrobních výborech zpracována ve
variantách. Ukazuje mo nosti vyu ití území zohled ující p edev ím ení dopravních vazeb a míru
zatí ení území novými m stskými funkcemi p i odpovídajícím vybudování nezbytné m stské
ob anské vybavenosti.

Ve vztahu k platnému Územnímu plánu m sta Brna studie zp es uje vyu ití území a vytvá í podmínky
nového vyu ití nad jeho rámec. Studie v zásad  vycházela z dvou variant konceptu nového územního
plánu, které zp esnila a díl ím zp sobem upravila dopravní ení. Posouzení variant je na
odpov dnosti zpracovatele nového územního plánu, který je jediný schopen komplexn  posoudit ir í
územní dopady. Proto e v sou asnosti je koncept nového územního plánu ji  odevzdán, je mo no
studie vyu ít jako podkladu pro diskuze p i jeho projednávání, pop ípad  vyu ít n kterých nám  pro
dopracování návrhu.
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1.3 ROZVOJOVÁ PROBLEMATIKA ENÉHO ÚZEMÍ A ZP SOB ZPRACOVÁNÍ STUDIE

Územní studie byla dopln na pot ebnými analytickými výkresy, které byly ukon eny problémovým
výkresem, který shrnuje rozvojovou problematiku a je podkladem pro ení vlastního urbanistického
návrhu.

Jedná se o výkresy:

• A Vlastnických vztah
(zmapování území dle aktuálních vlastnických vztah )

• B Vyu ití území dle katastru nemovitostí
(zmapování území dle aktuálních kultur jednotlivých pozemk )

• C Územní plán m sta Brna
(zobrazení platného Územního plánu m sta Brna a návrhu vyu ití území dle Územního plánu

sta Mod ic)
• D Vyu ití území

(analytický rozborový výkres zobrazující dne ní vyu ití území a územní limity vyu ití území)
• E Problémový výkres

(syntetický rozborový výkres zobrazující zám ry vyu ití území, dopravní zám ry a problémy)
ílohy analytické ásti

• Hluková mapa z pozemní dopravy pro území statutárního m sta Brna
(hlukové zatí ení eného území v denní dob )

• Problematika záplavového území
(zobrazení stanoveného záplavového území a návrh aktivních a pasivních zón)

V Problémovém výkrese (výkres E) byly graficky znázorn né zám ry vyu ití území dle ÚPmB a
zám ry nad jeho rámec prezentované v konceptu nového územního plánu. Zvlá  byly vyzdvi eny
klí ové rozvojové zám ry, které mohou ovlivnit celkovou urbanistickou koncepci.

Klí ové rozvojové zám ry jsou:
(text v závorce zám r blí e specifikuje a nasti uje p ípadné problémy spojené s jeho realizací)

A - Úprava a dostavba Chrlického nám stí
(dle RP Chrlice – úprava dopravního napojení a dostavba objekt  komer ní a nekomer ní
vybavenosti doprovázená sadovými úpravami a úpravou ve ejných prostranství)

B - Nová výstavba v lokalit  "Sídli "
(pot eba dopravního napojení, pot eba vybudování ve ejných prostor , pot eba odclon ní nové
obytné výstavby od hlukového zatí ení z trasy západního obchvatu – návrh komunikace II/152,
do ení odkanalizování území)

C - Nová výstavba v lokalit  " líbky"
(pot eba dopravního napojení a obsluhy prost edky hromadné dopravy, pot eba vybudování
ve ejných prostor , vliv cílového zatí ení území po tem obyvatel na kapacitu kolských za ízení
v M  Chrlice, do ení odkanalizování území p edev ím de ové kanalizace)

D - Zám r výstavby dle ÚP Mod ice
(zástavba ve stanoveném záplavovém území)

E- Zám r roz ení Chrlické výrobní zóny
(pot eba dopravního napojení, do ení odkanalizování území)

F- Zám r vybudování Tu anské výrobní zóny
(dopravní a technické napojení území)

G - Zám ry realizace bydlení
(díl í dopln ní lokalit bydlení p i zaji ní jejich dopravního napojení a obsluhy území technickou
infrastrukturou)

H - Zám r vybudování sportovn  rekrea ního zázemí Chrlic
(ve stanoveném záplavovém území dle princip  urbanistická studie "P írodn  rekrea ní areál
Chrlice – Holásky“)
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I - Zám r vybudování vodní plochy
(dle urbanistická studie "P írodn  rekrea ní areál Chrlice – Holásky“)

V rámci diskutované rozvojové problematiky bylo po adováno prov ení mo nosti vyvedení SJ
vlakového diametru do výrobní zóny Chrlice nebo umo ní zavle kování této zóny z p erovské trati.

Samostatn  byly definovány dopravní problémy:

1. Podjezdy pod eleznicí na ulici Roviny

2. K ovatka na ulici Rebe ovická

3. K ovatka na ulici Zámecká

4. Dopravní úpravy na Chrlickém nám stí (v etn ení nedostatku parkovacích míst u sportovního
areálu v Chrlicích)

5. Úrov ový p ejezd elezni ní trat  na ulici Jana Broskvy (u koly)

6. Dopravní napojení nové rozvojové lokality „ líbky“

7. Problematika prostupnosti ve ejného dopravního koridoru v ulici Tovární

8. Návaznost komunikace se sb rnou funkcí Brn nské Ivanovice – Chrlice

9. Nové dopravní napojení Tu an v souvislosti s obchvatem Tu an (II/380)

10. Obchvat Tu an II/380

11. Mo né stopy vedení silnice II/152

12. Nová stopa eleznice (vle ky) do pr myslové zóny Tu any

13. Napojení areálu ZZN Pomoraví

Specifickým rozvojovým problémem je problematika záplavového území, kterou se podrobn  zabývala
urbanistická studie "P írodn  rekrea ní areál Chrlice – Holásky“. Záv ry této studie jsou doposud
platné a týkají se p edev ím:
• problematiky záplavového území ve vztahu se zám ry vyu ití území pro výstavbu komer ních

ploch p i D2 (v návaznosti na MÚK Mod ice),
• problematiky záplavového území ve vztahu k mo nostem rekrea ního vyu ití severní ásti

eného území (vyu ití území pro rekrea ní ú ely bez mo nosti staveb – aktivní zóna),
• problematiky plánované výstavby v Mod icích, která nekoresponduje se zám ry rekrea ního

vyu ití na území m sta Brna.
Tato problematika nebyla v územní studii „M  Chrlice“ ji  dále prohlubována a záv ry formulované v
urbanistické studii "P írodn  rekrea ní areál Chrlice – Holásky“ p ebírá.

Variantní zpracování

Problematika dopravního ení v trasování silnice II/152 ve vztahu k obsluze ji ní výrobní zóny,
zatí ení lokality „ líbky“ a ení odpovídajícího vybavení území za ízeními základního kolství spolu
úzce souvisí. Z t chto d vod  byl cílový stav modelován ve t ech variantách. Tyto varianty ve
vzájemných souvislostech zmín né problémy í a umo ují lépe pochopit d sledky mo ných díl ích
rozhodnutí v souvislostech celkového koncep ního rozvoje Chrlic a navazujícího území
jihovýchodního sektoru m sta. Tento postup byl doporu en na základ  diskuzí na výrobních výborech,
které probíhaly p i zpracování studie.



Územní studie „M stská ást Brno - Chrlice" íjen 2007

6

1.4 POU ITÉ PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

Územn  plánovací dokumentace

Územní plán m sta Brna v aktualizované podob
(UAD studio s.r.o., 1994)
Schválená a platná územn  plánovací dokumentace. Výchozí podklad prezentující stávají p edstavu o
rozvoji eného území.
Územní plán Mod ic v etn  zm ny Z3
(Ing.arch. Alena Ko álová, 1995)
Schválená a platná územn  plánovací dokumentace. Nutno respektovat i kdy  vyu ití území
bezprost edn  navazující na ené území nekoresponduje s p edstavami m sta Brna a je v rozporu
se stanoveným záplavovým územím.

Dal í pou ité podklady

Koncept nového územního plánu m sta Brna - 4. milník
2 varianty ení (ARCHDESIGN – 10/2007)

US rozvojových zón leti  Brno – Tu any, ernovická terasa, lapanice (Studie JV sektoru
sta Brna)

(UAD studio, 2006)

RP M  Brno – Chrlice
(URBAIN - Ing.arch. Hana Urbá ková, 2000)

Urbanistická studie „ líbky“
(2006)

Urbanistická studie Tu any
(Atelier ERA, 2004)

Urbanistická studie "P írodn  rekrea ní areál Chrlice – Holásky“
(Atelier ERA, 2007)

Rozbor zastavitelnosti krajiny v okrajových ástech m sta Brna -  k.ú. Holásky, k.ú.Brn nské
Ivanovice, k.ú. Chrlice a k.ú.P íz enice
(Ekologická dílna Brno, 2004)

Mo nosti revitalizace údolních niv hlavních brn nských ek
(Ateliér Fontes, 3/2006)

Generel geologie, hydrogeologie a in enýrské geologie m sta Brna
(AQUA ENVIRO s.r.o., 2004)

Studie roz ení dálnice D1 v úseku Kývalka – Holubice
(DPP, 2000)

Studie Jihovýchodní tangenty m sta Brna
(PK Ossendorf, 2001)

DUS Návrh dopravní obsluhy území p iléhajícího k dálnicím D1 a D2 s prov ením jeho
napojení prost ednictvím dálni ních k ovatek
(VIA CONSULT PROJEKT - 12/2006)
Modelování dopravy pro vý e citovanou práci
(DHV CR, spol. s r.o., 12/2006)

Studie zapojení severoji ního kolejového diametru do regionu JMK
(City Plan spol.s r.o., 2002)

Odborný posudek na odstran ní bariérového efektu dálnice D2 pro cyklistickou a p í dopravu
mezi Mod icemi a Chrlicemi
(Bkom, 2003)
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 Tu any, Studie cyklistických tras
(Bkom, 2003)

Pasport ve ejn  p ístupných ú elových cest, stezek a p in mimo zastav né území
(M. kvarilová, 2005)

Studie parkovacích míst a gará í v M  Chrlice
(Ing.Matula, 2006)

Studie okru ní k ovatky Rebe ovická

TEZ - Rekonstrukce místní komunikace v ulici Roviny
(Ing. Bayer, 2004)

Koordina ní studie odkanalizování
(TEZ - Proke ova, Na mlatech, U ústavu, Pod hejdou)
(TEZ - chodník a stezka U viaduktu)
(TEZ – havárie komunikace Roviny)
(Sanace ulice Po ární - V rejích)

Komplexní pozemkové úpravy k.ú.Chrlice

Zm ny ÚPmB
B 27/05 – I
B 28, 29/05 – I
B 30/05 – I(9)
B 30/05 – I(10)
B 46/05 – II
B 47/05 – II
B 44/06 – II

Ostatní podklady
Brno, vývoj m sta, p edm stí a p ipojených vesnic, Ing.arch. K. Ku a
Územní generel bydlení m sta Brna
Územní generel dopravy m sta Brna
Územní generel smí ených funkcí m sta Brna
Územní generel výroby m sta Brna
Generel zelen  m sta Brna

Mapové dílo
Pro pot eby zpracování studie byl vyu it kompletní polohopis eného území v digitalizované podob .
Mapový podklad byl poskytnut OMI MmB. Vý kopis byl poskytnut OÚPR MmB.

Ortofotomapy
Pro pot eby zpracování studie byly vyu ity digitální ortofotomapy. Podklad byl poskytnut OMI MmB.

In enýrské sít
Pro pot eby zpracování studie byl zpracovateli poskytnut vý ez DTMB obsahující stávající stav vedení
jednotlivých in enýrských sítí v eném území. Podklad poskytl OTS MmB.

Zpracovaná studie vychází z "Metodiky OÚPR MMB“, která je respektována a upravena pro pot eby
grafických výstup  v m ítku 1 . 5 000 a 1 : 10 000.
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2 ENÍ ÚZEMNÍ STUDIE

2.1 VYMEZENÍ ENÉHO ÚZEMÍ

ené území je vymezeno území m stské ásti Brno – Chrlice, které je toto né s katastrálním
územím Chrlice. Graficky je hranice eného území zobrazena ve výkresech grafické ásti územní
studie. Rozloha eného území je 949,25 ha.

Z hlediska ir ích dopravních vazeb je ení úzce spjato s problematikou jihovýchodního sektoru
sta Brna (JV segment mezi dálnicemi D1 a D2). Proto jsou ir í vazby ení dokladovány

v rozsahu vý e definovaného prostoru, který se dotýká území m stské ásti:
• Chrlice (katastrálním území Chrlice),
• Tu any (katastrální území Holásky, Brn nské Ivanovice a Tu any),
• Brno - jih (katastrálním území Dolní Her pice a P íz enice).

2.2 SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY ENÉHO ÚZEMÍ

2.2.1 Geografické charakteristiky území

Geologická stavba a reliéf

ené území se nachází v severní ásti Dyjsko-svrateckého úvalu, ve spole né údolní niv  Svratky
a Svitavy a na okrajové ásti Tu anské plo iny. Nivu tvo í souvrství podlo ních rkopísk  a
nadlo ních povod ových hlín. Plo ina je budovaná souvrstvím terasových ních rkopísk ,
spo ívajících na podlo í vápnitých jíl , které vystupují na povrch místy v okrajovém svahu plo iny.

rkopísky jsou áste  p ekryté málo mocnými vrstvami spra í.
Reliéf území má prom nlivý charakter. Nad rovinou údolní nivy na západ  se z východní strany zvedá
okrajový svah Tu anské plo iny.

dní pom ry

V p dním pokryvu p eva ují z p irozených p d ve velké ásti eného území pelické. (nivní) p dy,
okrajov  na svazích Tu anské terasy  ernozem , a to na spra ích typické, na píscích a rcích
arenické. Podél Ivanovického, Tu anského a Dvorského potoka se táhne úzký pruh ernic (lu ních

d). P dy v zastav ném území jsou asto antropicky  pozm né.

Klimatické pom ry

Z hlediska makroklimatického se území nachází dle Mapy klimatických oblastí eskoslovenska
(Geografický ústav SAV, 1971) na okraji na í nejteplej í klimatické oblasti T4.Pr rná ro ní teplota
se pohybuje okolo 8,5 oC. Nejteplej ím m sícem je obvykle ervenec s pr rnou teplotou cca 18,5
oC, nejchladn ím leden s pr rnou teplotou cca –2 oC. Ro ní úhrn srá ek iní v pr ru kolem
550 mm. V posledních letech se ov em ro ní úhrny srá ek pohybují hluboko pod tímto pr rem.
Nejvíce srá ek spadne v letním období ( erven - srpen), nejmén  na p elomu zimy a jara (leden -

ezen). Charakteristiky proud ní vzduchu m ené ve stanici v Tu anech ukazují, e p evládajícím
sm rem v tru je sm r severozápadní a  severní, v zimním období té  sm r jihovýchodní a východní.
Mezoklimatické pom ry jsou na plo in  terasy velice nevýrazné a v zásad  odpovídají
makroklimatickým charakteristikám. Zvý enou tvorbu místních inverzí a mlh lze p edpokládat
v áste  v údolí Ivanovického, Tu anského a Dvorského potoka.

Hydrologické pom ry

Hydrograficky p íslu í celé ené území do povodí Svratky. Hlavními vodními toky území jsou
Svratka, Svitava, Ivanovický potok, ernovický potok, Tu anský potok a Dvorský potok.

Svitava protéká západní ástí území ve zcela um lém koryt . Tok je zahloubený, p ímý, profil má
upravený ve tvaru dvojitého lichob níku a nemá ádný b ehový porost. Doprovodné porosty mimo
vlastní profil koryta jsou ídké a  sporadické. ené území je z velké ásti sou ástí záplavového
území Q100 a aktivní zóny rozlivu.
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ernovický potok, p vodn  pramenící na úpatí ernovické terasy severn  od ernovického hájku, se
vlévá pod Holáseckými jezery do Ivanovického potoka. ernovický potok je zatrubn n v míst  k ení
s dálnicí D1, a výrazn  upraven po ulici Ka tanovou. Ji  od ní je upraven do systému velmi úzkých
pr to ných vodních nádr í, které mohly být p vodn  i jedním z etných  ramen Svratky. Nejspodn í
ást toku nad soutokem s Ivanovickým potokem je vyp ímena a upravena do lichob níkového profilu.

Ivanovický potok pramenil p vodn  ve Slatin , nyní te e od severního okraje Ivanovic p es zastav né
území k jihu a na okraji Holásek se ohýbá k západu do nivy Svratky. Pod Holáseckými jezery p ijímá
zprava ernovický potok a op t se stá í se k jihu, západn  od Chrlic p ijímá zleva Tu anský potok. Po
soutoku s Tu anským potokem k í dálnici, v Rajhrad  se vlévá do Svratky. V eném území je
v celé délce upraven a opevn n betonovými panely.

Tu anský potok pramení v Tu anech severn  od ulice Farní a sm uje k jihozápadu. Do eného
území p itéká propustkem pod elezni ní tratí. Po krátkém úseku, kdy protéká zastav ným územím
Chrlic obtéká severozápadn  zástavbu, a vlévá se západn  od zastav ného území Chrlic do
Ivanovického potoka. Tok je v eném území vyp ímen, upraven do lichob níkového profilu a
zpevn n.

Dvorský potok pramení v západní ásti k.ú. Dvorska p i komunikaci II/380, kterou podchází. Dále
pokra uje soub  s dne ní místní komunikací v ulici Roviny (z jihu se dotýká výrobní zóny p i ulici
Tovární), podchází p erovskou elezni ní tra  a dále pokra uje op t v soub hu s komunikací v ulici
Roviny, podchází ulici Rebe ovickou, dálnici D2 a v JZ ásti k.ú. Chrlice se vlévá do Ivanovického
potoka

V území je n kolik vodních ploch p írodního charakteru, které pravd podobn  vyu ívají p vodních
ramen Svratky. Jedná se o pr to né nádr e na Ivanovickém potoce (Holásecká jezera) a t
Splavisko. Krom  toho tu byly zbudovány 4 rybochovné nádr e západn  od zástavby Holásek, z nich
nejv í je ji  p írod  výrazn  vzdálena, zejména pro opevn ní b eh  betonovými panely. navr ena tu
byla dal í obto ná vodní nádr  v prostoru mezi Holáseckými jezery a Splaviskem, napájená
z Ivanovického potoka. Pro nádr  ji  byly v rámci komplexních pozemkových úprav vy len ny
pozemky a zpracována projektová dokumentace

Výskyt podzemních vod je závislý na místních hydrogeologických podmínkách. Celé území nivy
Svratky je hydrogeologicky velice významné, pr linové vody rkopísk ních teras a údolní nivy
vytvá ejí rozsáhlé zásoby podzemních vod.

Biogeografické pom ry

Podle Biogeografické mapy (Geografický ústav SAV, 1970) p íslu í celé území do prvního
(dubového) vegeta ního stupn . P vodní spole enstva mimo údolní nivy tvo ily p edev ím habrové
doubravy a doubravy s pta ím zobem, na ni ích terasách vyst ídané lesostepními habrod ínovými
doubravami. V  údolní niv  Svratky byly zastoupeny habrojilmové jaseniny, topolojilmové jaseniny,
jasanové doubravy a vrbové ol iny.

Podle Biogeografického len ní eské republiky (M. Culek, 1996) se zájmové území nachází p i
severním okraji severopanonské podprovincie biogeografické provincie st edoevropských listnatých
les , na pomezí bioregion  Lechovického a Dyjsko-moravského.

Dle Geobotanické mapy SSR vydané Botanickým ústavem SAV (1970) tvo ily p vodní vegetaci na
plo in  a v jejich svazích subxerofilní doubravy a dubo-habrové háje, v niv  pak lu ní lesy.

2.2.2 Historická a demografická východiska

V eném území se nachází historická struktura p vodní obce Chrlice, která byla postupn  dopln na
dobovými formami bydlení (zalo ená bloková struktura rodinných dom , sídli  v panelové
technologii, sou asné formy rodinného bydlení). Významné je zastoupení výrobních, skladovacích a
zem lských areál .

V severní ásti území kolem Chrlického nám stí a ulice Zámecké je situováno historické krystaliza ní
jádro Chrlic tvo ené p vodní strukturou objekt  zem lského hospodá sko - obytného charakteru a

vodního zámku (tvrze). Rozvoj obce východním sm rem byl ukon en lokalizací „P erovské“
elezni ní trat  (1867 – 1870). Severní a západní plochy byly omezeny astými záplavami v niv

soutoku Svratky a Svitavy. Ji ní ást území byla v dy vyu ívána pro intenzivní zem lskou innost a
to díky kvalitní zem lské p  v ní niv  Svratky.
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V období 1.republiky se obytná zástavba Chrlic roz ila ji ním sm rem formou n kolika pravoúhlých
obytných blok  rodinných domk  situovaných po obou stranách elezni ní trat .

V 60. a 70. letech do lo k dal í obytné výstavb  ji ním sm rem. V této dob  je zapo ata výstavba
kolika obytných blok  panelového sídli . Zárove  na jihu po obou stranách elezni ní trat  byly

zalo eny pr myslové a zem lské areály.

Kolem roku 1800 – stabilní katastr

Kolem roku 1870 – zalo ení P erovské trati
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Kolem roku 1939

Celkem se na  území Chrlic nachází 693 dom , ve kterých je cca 3 176 obyvatel.

Demografická skladba území je v sou asnosti vyvá ená a to p edev ím díky postupnému dopl ování
a regeneraci stavebního fondu zatím bez velkých územních zásah . Dosti dramatický zásah do
demografické struktury znamenala výstavba sídli  v 70.letech, kdy do lo k radikálnímu omlazení
populace. V rámci tzv. komplexní bytové výstavby byla áste ena i poptávka po p ed kolních a
kolních za ízeních. Do lo k výstavb kolky a postupné dostavb koly na ulici Jana Broskvy ,ale bez

pot ebného zázemí.

V p ípad  masivn ího vstupu obytné výstavby do tohoto území dojde k rychlé zm  demografické
struktury, co  vyvolá nové po adavky p edev ím na kapacity kolních a p ed kolních za ízení
ob anské vybavenosti. Ty je mo no áste  hledat v  rezervách dne ních za ízení v M  Chrlice, ale
pro v í územní rozvoj je nutno po ítat s výstavbou nových kolských za ízení a pro jejich výstavbu
rezervovat pot ebné plochy.

Pro zachování identity eného území je ádoucí usm ovat rozvoj bydlení p edev ím do forem
bydlení v rodinných domech nebo v nízkopodla ních bytových domech. Výstavba klasických forem
bytových dom  není vhodná. P i dal ím rozvoji M  je nutno posilovat p edev ím význam m stských
ve ejných prostor , které by m ly být cílev dom  zakládány a m ly by se stát místy, s kterými by
obyvatelé ztoto ovali místo svého bydlení. V Chrlicích v úvahu p ipadají 3 místa. Je to prostor kolem
dne ního Chrlického nám stí, prostor v bezprost ední blízkosti stávajícího sídli  a prostor v nov
zakládané lokalit  „ líbky“. Tato místa musí mít vy í hodnotu ve ejných prostor  a to p edev ím svou
kompozicí, uspo ádáním zelen  formou parkové úpravy a v neposlední ad  musí na sebe vázat

které ve ejné aktivity vybavenosti jako je kola, sport, zábava nebo obchod ka dodenní pot eby.

2.2.3 Ochranné p írodní re imy

Památné stromy

Mimo ádn  významné stromy, jejich skupiny a stromo adí lze vyhlásit dle § 46 odst. 1 zákona
. 114/1992 Sb. za památné stromy. V eném území nebyl vyhlá en ádný památný strom.

Lokality s výskytem zvlá  chrán ných druh  organism

Druhy rostlin a ivo ich , které jsou ohro ené nebo vzácné, v decky i kulturn  velmi významné, lze
vyhlásit dle § 48 odst. 1 zákona . 114/1992 Sb. za zvlá  chrán né. V sou asné dob  jsou zvlá
chrán né druhy rostlin vyjmenovány v p íloze . II provád cí vyhlá ky . 395/1992 Sb. k zákonu .
114/1992 Sb. a zvlá  chrán né druhy ivo ich  v p íloze . III té e vyhlá ky. P esto e v eném



Územní studie „M stská ást Brno - Chrlice" íjen 2007

12

území lze p edpokládat výskyt zvlá  chrán ných druh  organism  v ekologicky významných
segmentech krajiny, nebyla v území ádná lokalita takto vyhlá ena.

Lokality Natura 2000

Natura 2000 je dle § 3 odst. (1) písm. p) zákona . 114/1992 Sb. ve zn ní pozd ích p edpis  celistvá
evropská soustava území se stanoveným stupn m ochrany, která umo uje zachovat p írodní
stanovi  a stanovi  druh  v jejich p irozeném areálu roz ení ve stavu p íznivém z hlediska
ochrany nebo pop ípad  umo ní tento stav obnovit. Na území eské republiky je Natura 2000 tvo ena
pta ími oblastmi a evropsky významnými lokalitami, které po ívají smluvní ochranu (viz § 39 zákona
114/1992 Sb. ve zn ní pozd ích p edpis ) nebo jsou chrán ny jako zvlá  chrán né území (§ 14
zákona 114/92 Sb. ve zn ní pozd ích p edpis ). V eném území se lokality Natura 2000
nevyskytují.

Významné krajinné prvky

V rámci obecné ochrany p írody a krajiny dle zákona . 114/1992 Sb. mají zvlá tní postavení
významné krajinné prvky (VKP) - ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotné ásti krajiny,
které utvá ejí její typický vzhled nebo p ispívají k udr ení její stability (§ 3 písm. b). Významnými
krajinnými prvky jsou obecn  (podle § 4 odst. 2 zákona) lesy, ra elini , vodní toky, rybníky, jezera,
údolní nivy a dále jiné ásti krajiny, které p íslu ný orgán ochrany p írody zaregistruje podle § 6
zákona.

V eném území se nacházejí z obecn  vyjmenovaných významných krajinných prvk  drobné lesy
v blízkosti Tu anského a Dvorského potoka, vodní tok Svratky a Svitavy, dále Ivanovický, ernovický,
Tu anský a Dvorský potok a niva Svratky a Svitavy. Významné krajinné prvky registrované podle § 6
zákona jsou zastoupeny v území lokalitami Splavisko, Mok ina u dálnice a Dvorský potok. Tu anský
potok, který je v sou asnosti evidován jako zele  chrán ná ve smyslu Vyhlá ky m sta Brna .10/1994
je navr en k registraci jako VKP.

Územní systém ekologické stability

Nadregionální a regionální ÚSES

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je v zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a
krajiny, definován jako vzájemn  propojený soubor p irozených i pozm ných, av ak p írod
blízkých ekosystém , které udr ují p írodní rovnováhu. Rozli uje se místní (lokální), regionální a
nadregionální systém ekologické stability. Základními skladebnými ástmi (prvky) ÚSES, tvo ícími
jeho povinnou sou ást, jsou biocentra a biokoridory. Dopl kovými skladebnými ástmi ÚSES jsou
interak ní prvky.

Návrhem ÚSES eného území se zabývá n kolik r zných dokumentací. Aktuáln  sm rodatnými
dokumentacemi jsou v sou asné dob

na regionální úrovni:
• Územn  technický podklad regionálních a nadregionálních územních systém  ekologické stability

eské republiky z roku 1996 (Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo ivotního prost edí a
Spole nost pro ivotní prost edí Brno, s.r.o., 1996);

• Generel regionálního a nadregionálního ÚSES na území Jihomoravského kraje (AGERIS s. r. o.,
Brno, 2003). Tento generel byl zapracován i do nové územní prognózy Jihomoravského kraje.

na lokální úrovni:
• Generel lokálního (místního) ÚSES  Kolá ová a spol.1992
• Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chrlice
• Územní plán m sta Brna.

Nadregionální ÚSES není podle ÚTP R+NR ÚSES i krajského generelu ÚSES na území zastoupen.

Z hlediska regionálního ÚSES prochází ir ím územím regionální biokoridor 1494 - Svitava Soutok -
ernovický hájek a nachází se tu regionální biocentrum 238 - Soutok Svratky a Svitavy.



Územní studie „M stská ást Brno - Chrlice" íjen 2007

13

Lokální úrove  ÚSES je v území reprezentována v tví sledující tok ernovického a ásti Ivanovického
potoka s lokálním biocentrem na Holáseckých jezerech a Splavisku. Mimo ené území pokra uje na
sever do regionálního biocentra ernovický hájek a na jih do regionálního biocentra Rajhradská
ba antnice. Ve sm ru východ – západ je podél Dvorského potoka lokalizována v tev lokálního
biokoridoru s lokálními biocentry prameni  Dvorského potoka a Dvorský potok.

Zp sob napojení v tve lokálního ÚSES na regionální biocentra spolu s p írod  vzdáleným stavem
koryta Svitavy a Svratka v tomto prostoru nabízí mo nost posílení ekologické stability nivy Svratky
zdvojením regionální v tve v tomto úseku a vybudování biokoridoru v regionálních parametrech i po
toku ernovického a ásti Ivanovického potoka prakticky bez v ích problém . Skute nost, e
sou ástí biokoridoru jsou dva ekologicky významné segmenty krajiny s výskytem ohro ených druh
oboj ivelník  (Holásecká jezera a Splavisko) po ívající legislativní ochranu vhodnost tohoto ení
je  umoc ují. Návrhem tohoto ení se více zabývá dokumentace urbanistické studie "P írodn
rekrea ní areál Chrlice – Holásky“ (Atelier ERA 2007).

Zele  chrán ná ve smyslu Vyhlá ky m sta Brna . 10/1994, o zeleni ve m st  Brn ,

V území byla provedena kategorizace zelen  ve smyslu vyhlá ky m sta Brna . 10/1994, o zeleni ve
st  Brn , l. 5. odst. 5 a pracovní legendy k územním plán m zón, poskytnuté po izovatelem.

Projektant provedl kategorizaci zelen  dle p ílohy . 1 vyhlá ky a dle zmín né pracovní legendy. O
kone ném za azení jednotlivých ploch zelen  do jednotlivých kategorií rozhodnou dle lánku 3 odst. 2
vyhlá ky spole  Odbor ivotního prost edí a OÚPR Magistrátu m sta Brna. V rámci vý e uvedené
vyhlá ky je uveden Seznam nejvýznamn í zelen , její  plo ný rozsah nesmí být zmen en:
• lokalita – 249 Chrlice – park mezi ulicí Zámecká a Tu anským potokem (2978 m2, parcela . 8),
• lokalita - 250 Chrlice - zámecký park (9757 m2, parcely . 4,5,6),
• lokalita - 251 Chrlice – Chrlické nám stí (457 m2, parcela . 104),
• lokalita - 252 Chrlice – Rebe ovická – Drlí kova (510 m2, ást parcely . 347),
• lokalita - 253 Chrlice – Tu anský potok (26 728 m2, parcely . 1583, 1584, 1585, 1587, 1588,

1593) – v sou asnosti navr eno k registraci jako VKP.

2.2.4 Zele

A. Funk  samostatná zele
Jako funk  samostatná zele  je chápána zele  ve ejn  p ístupná ve volných (nezastav ných)
plochách, která není sou ástí ádné jiné funkce m sta. Tato zele  má funkci rekrea ní, krajinotvornou
a estetickou. Funk  samostatná zele  se d lí na m stskou a krajinnou zele . M stská zele
zaujímá v sou asnosti v eném území nepatrnou rozlohu. Krajinnou zele  v sou asnosti tvo í plochy
kolem Splaviska, Tu anské a Dvorského potoka.

stská zele
Plochy m stské zelen  jsou zám rn  vytvo enou náhradou za p vodní p írodní prost edí. Slou í jako
zázemí pro odpo inek a rekrea ní aktivity obyvatel, spoluvytvá ejí kultivované m stské prost edí.

Zele  m stská - parková
Jedná se o souvislé sadovnicky upravené plochy v í vým ry, které slou í jako prostor pro
krátkodobou rekreaci obyvatel m sta. Zahrnují m stské parky a rekrea ní parky Kvalitní parková
zele  by m la mít jasnou kompozici s dominantním objektem, m la by být snadno p ístupná,

ehledná a snadno udr ovatelná. Její vým ra by m la být minimáln  1 ha. V eném území
v sou asnosti se taková plocha nenachází, i kdy  by bylo mo no do této kategorie zahrnout
parkov  upravenou plochu na Chrlickém nám stí. V návrhu se p edpokládá situování parkových
ploch men ího rozsahu v lokalitách budoucích center a to jak v lokalit  „U sídli “ tak i v lokalit

líbky“.

Zele  m stská - ostatní
Do této kategorie jsou dle vyhlá ky m sta Brna . 10/94 za azeny men í sadovnicky upravené
plochy s estetickou funkcí, spoluvytvá ející kultivované m stské prost edí. V rámci Metodiky pro
zpracování ÚPNZ - ÚHA Magistrátu m sta Brna z roku 1996 jsou do této kategorie za azeny i
významné plochy izola ní zelen , liniová zele  a uli ní stromo adí. K nejvýznamn ím stávajícím
plochám této zelen  pat í:
• zelená plocha na ulici V lázni kách
• zelená plocha mezi Tu anským potokem a Chrlickým nám stím
• zelená plocha mezi ulicemi Rebe ovickou a Podhrázní,
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V území se navrhuje
• roz ení zelené plochy na ulici V lázni kách
• úprava zelené plochy mezi Tu anským potokem a Chrlickým nám stím
• men í plochy zelen  v návaznosti na návrhové plochy bydlení v lokalit  „U sídli “ a v lokalit

líbky“, které mají v inou funkci izola ní,
• pásy zelen  podél Chrlického nádra í vzniklé na základ  redukce ploch eleznice.

Zele  m stská - rekrea ní
Jedná se o souvislé krajiná sky upravené plochy v í vým ry, které slou í jako prostor pro
krátkodobou rekreaci obyvatel m sta. Tyto jsou plochy navr eny v návaznosti na sportovn
rekrea ní plochy se stavebními objekty v severní ásti Chrlic a vytvá í jim pot ebné zázemí
s mo ností umíst ní h  a volno asových aktivit. Jedná se o plochy v záplavovém území a proto
se nep edpokládá se jejich oplocení.

Krajinná zele
Plochy krajinné zelen  slou í pro zachování a obnovu p írodních hodnot území.

Krajinná zele  v eobecná
Rozvoj ploch krajinné zelen  v eobecné je ízen p edev ím p írodními procesy. V eném území
je tvo ena b ehovými porosty vodote í a vodních ploch (významné krajinné prvky), dále porosty
ol í a vrb ve zbytcích zazemn ných ramen Svratky pod zástavbou Holásek (drobné remízky). Nov
se tato zele  navrhuje podél jednotlivých vodote í, kde tvo í základ navrhovaného ÚSES
(p edev ím jako základ lokálních biocenter).
Specifickou kategorií je navrhovaný pás krajinné zelen  odd lující obytnou zástavbu Chrlic od
pr myslové zóny v oblasti „Roviny“. Tento pás o p ibli né ce asi 150 m d sledn  odd luje
obytné a výrobní území s cílem vytvo it jasný p ed l mezi rozdílným funk ním vyu itím území. Tyto
plochy by m ly prvo ad  plnit funkci hygienickou, ale zárove  by m ly pomoci dotvá et krajinný ráz
sídeln  vyu itého území s vazbami do oblasti Tu an a Dvorského potoka.

Krajinná zele  rekrea ní
V eném území se ádná odpovídající plocha této kategorie nenachází.

B. Zele  ve stavebních plochách
Plochy zelen , která má dopl kovou funkci k jiné hlavní funkci, jsou identifikovány jako p ekryvná
funkce - zele  ve stavebních plochách.

Zele  v plochách bydlení
V eném území jsou do této kategorie azeny zahrady u rodinných dom , sídli tní zele  a zele  v
plochách se smí enou funkcí. Stávající zahrady u rodinných dom  jsou v inou kvalitní, p evá
se vzrostlými ovocnými d evinami, asto dopln nými jehli nany a okrasnými ke i. Zele  v sídli ti je
vázána na plochy navazující na zalo ená d tská h . V území se navrhují lokality bydlení ve
kterých se bude rozvíjet i tato kategorie zelen .

Zele  v plochách pracovních aktivit
Je tvo ena áste  komponovanými výsadbami p i vstupních prostorách areál , dále náletovými

evinami v pestré d evinné skladb  (p eva uje akát, jasan, javor, pajasan, topol), d íve zalo ené
pásy izola ní zelen  (p evá  k enci topol ). Pé e o tuto zele  spo ívá na majitelích ploch.

Zele  v ostatních zvlá tních plochách
V eném území se nevyskytuje.

Zele  ob anské vybavenosti
V území je zastoupena zahradou Ústavu pro zrakov  posti ené. Pé e o tuto zele  spo ívá na
majitelích ploch.

Zele  v plochách pro dopravu
Tvo í ji zatravn né, p ípadn  osázené t leso dálnice D2, dálni ních k ovatek a nadjezd , t leso a
zá ez eleznice.

Zele  v plochách technické vybavenosti
V území je tato zele  zastoupena minimáln .
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Zele  h bitov
V eném území se nevyskytuje.

Zele  zahrádká ských osad
Do této kategorie spadá zele  na plochách u itkových a okrasných zahrádek, které slou í zejména
individuální rekreaci obyvatel m sta. V eném území je kategorie zastoupena v n kolika
lokalitách na okraji nivy a v návaznosti na stávající obytné území. Návrh ení po ítá s omezením
ploch zahrádek ve prosp ch funkcí bydlení a krajinné zelené. V návrhu z stávají stabilizovány
pouze plochy, které není mo no vyu ít jiným zp sobem.

Významné stromy
Významných strom  je v eném území pom rn  dost. Nejvíce se jich nachází v lokalit  Splavisko, a
ve sportovním areálu Chrlice. Návrh p edpokládá výsadbu stromo adí ve v ech nov  navrhovaných
ulicích v obytných územích a v prostorách pro sport a rekreaci.

2.2.5 Ochrana stavebních a kulturních památek

V eném území se nenacházejí památkov  chrán né objekty zapsané ve Státním seznamu
nemovitých kulturních památek.
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2.3 VAZBY ENÉHO ÚZEMÍ NA IR Í OKOLÍ

V kontextu ir ích územních vazeb je nutno vnímat celý ji ní sektor m sta, kde p vodní zem lská a
obytná funkce je postupn  vytla ována výrobn  obchodními aktivitami a zbývající torzo obytného
území je ze v ech stran obkrou eno dopravními trasami. V této situaci se ji  nacházejí Mod ice,

íz enice, Her pice a za nedlouho i Brn nské Ivanovice, Tu any a Chrlice. Pokud dojde k realizaci
výrobních zón kolem Tu anského leti , bude okolí Holáseckých jezer poslední p írodní enklávou na
jihu m sta.

ir í dopravní vazby

Z hlediska ir ích dopravních vazeb jsou pro ené území a jeho bezprost ední okolí d le ité dva
dopravní problémy.

1. p etí ená dálni ní sí  v území bezprost edního okolí m sta Brna, která je zp sobena nár stem
motorizace, zvý ením podílu t ké automobilové dopravy a koncentrací aktivit napojených na
dálni ní sí  a její bezprost ední okolí

2. dlouho ne ený problém zatí ení území Tu an, Brn nských Ivanovic a Chrlic pr jezdem dálkové
dopravy z jihovýchodní ásti Brn nské aglomerace (pr jezd komunikací II/380, II/417 a III/15282

es vnit ní zastav né území m stských ástí)

Problematika 1.problémového okruhu je v Brn  diskutována ji adu let v souvislosti se zám rem
zkapacitn ní dálnice a s tím související pot ebou p estavby ji  existujících dálni ních k ovatek.
Poslední práce která se touto problematikou zabývala je DUS – „Návrh dopravní obsluhy území

iléhajícího k dálnicím D1 a D2 s prov ením jeho napojení prost ednictvím dálni ních k ovatek“
(VIA CONSULT PROJEKT - 12/2006). Výsledkem této práce bylo konstatování, e jedinou mo ností,
která by koncep  pomohla it v dne ní dob  p etí ený úsek dálni ní sít  je vybudování tzv.
Jihozápadní a Jihovýchodní tangenty – rychlostních komunikací, odleh ujících dopravní zatí ení
v tangenciálních dopravních vztazích. Zárove  práce prokázala nereálnost vedení paralelní kapacitní
komunikace soub né s dálnicí D1, která by ji dokázala alespo áste  odleh it. Pro prov ovaná

ení byly zpracovány dopravní modely (DHV CR, spol. s r.o. 12/2006).

Dne ní stav
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Navrhované ení - Varianta I

Navrhované ení - Varianta II

Navrhované ení - Varianta III
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Navrhované ení z hlediska ochranného dopravního systému po ítá s realizací obou tangent a
vytvo ení systému ochrany vlastního zastav ného území Brn nských Ivanovic, Tu an, Holásek a
Chrlic v podob  severního, ji ního a východního obchvatu. Tento ochranný systém je modelován ve

ech variantách jejich  odli nost v této studii spo ívá v rozdílné poloze navrhované komunikace
II/152.

Ve variant  I. je komunikace II/152 trasována v odsunuté poloze k JV tangent , ve variant  II.
v poloze dne ní místní komunikace v ulici Roviny a ve variant  III. v poloze procházející výrobní
zónou kolem ulice Tovární.

Poloha komunikace II/152 je vázána na mo nost technického ení elezni ních podjezd  v ulici
Roviny a mo nostech napojení systému obslu ných komunikací ji ní výrobní zóny s cílem vytvo ení
nového dopravního p ipojení areálu bývalé Osevy (dnes ZZN Pomoraví a Stavospol). Tímto ením
by bylo mo no odstranit dne ní p íjezd z vnit ní ásti Chrlic, který vyu ívá úrov ového p ejezdu p es
elezni ní tra  a t kou dopravou zat uje obytné území. Vy ení tohoto problému by zárove

zna  zklidnilo p edprostor základní koly v ulici Jana Broskvy.

Pro jednotlivé navrhované varianty I. a  III. je tento ochranný systém je  dopln n systémem
sb rných komunikací, které mají pro sídeln  vyu ité území p edev ím distribu ní funkci a vytvá ejí
základní dopravní páte eného území. Tyto komunikace jsou zárove  trasami, po kterých je vedena
autobusová hromadná doprava. V této souvislosti je nutno p ipomenout, nutnost zalo ení nové trasy
sb rných komunikací, která prochází rozvojovými plochami bydlení v Brn nských Ivanovicích,
Tu anech a je ukon ena v lokalit  „ líbky“ v Chrlicích s mo ným prodlou ením do výrobní zóny kolem
ulice Tovární (kone ná u SOU obchodního). Vý e popsaný distribu ní systém navazuje na ji  d íve
prezentovaný návrh zakotvený v urbanistické studii „Tu any“ a „P írodn  rekrea ní areál Chrlice –
Holásky“ do n ho  zapracovává napojení lokality „ líbky“.

Ve variant  I. je distribu ní systém navíc dopln n soub nou sb rnou komunikací s D2, která
umo uje dopravní zp ístupn ní sportovn  rekrea ních aktivit v oblasti Holáseckých jezer (dle
„Varianty C“ urbanistické studie „P írodn  rekrea ní areál Chrlice – Holásky“). Ve variant  II. není
navrhovaná trasa sb rných komunikací od Tu an p ímo napojena do lokality „ líbky“ v podob
pr se né k ovatky, dochází k jejímu rozd lení do dvou T k ovatek na pojených na ulici U viaduktu.

Graficky je tato problematika vyjád ena ve výkrese 1.
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2.4 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

Na základ  p edpoklad  mo ného ení klí ových rozvojových problém  byly formulovány 3 varianty
návrhu územní studie, které byly ozna eny jako I.,II. a III.

Z hlediska vazeb na území m sta Mod ice bylo v maximální mí e respektováno vyu ití území dle ÚP
Mod ic. Toto legitimní vyu ití území z ejm  není mo no v sou asnosti negovat, proto e v území
probíhá dal í projek ní p íprava. Navr ené vyu ití území Mod ic je v mnoha aspektech pro ení
celku rozporuplné (existence záplavového území a návrh aktivních zón, nerespektování vazeb na

sto Brno, velký stavební objem mimo m ítko krajiny, zhor ení dopravní situace dal ím zatí ením
MÚK Mod ice na D2).
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Varianta I

Varianta p edpokládá trasování silnice II/152 v nové stop  p imknuté k výhledové trase JV tangenty. K

ekonání P erovské trat  vyu ívá jejího zá ezu v terénu a je eno nadjezdem. Dne ní trasa

obslu né komunikace do výrobní zóny je opu na. St edem území je navr ena nová obslu ná páte ní

komunikace vy adující úpravu elezni ního i vle kového podjezdu v ulici Roviny. Tato trasa umo uje

dopravní napojení nových výrobních ploch a zárove  v ji ní ásti umo ní napojit obytné území

východní ásti Chrlic – za tratí v lokalit  Roviny a nové napojení výrobního areálu ZZN Pomoraví.

Rozvoj obytného území v lokalit  „ líbky“ p ipou tí v této variant  v í zatí ení po tem obyvatel,

které v celku vyvolá pot ebu výstavby nové základní koly – I. a II.stupn  v plochách navazujících na

obytnou zástavbu v této lokalit . Dopravního napojení je navr eno novou komunikací z ulice U

viaduktu a zárove  novou komunikací napojenou na sb rnou komunikaci vedenou ve st edu území

zaji ující propojení na silnici II/380 v severní ásti výrobní zóny. Toto ení ve výhledu umo uje

úplné zru ení dne ního úrov ového p ejezdu u koly.

Mezi ji ní výrobní zónou a obytným území Chrlic je navr en pás izola ní krajinné zelen .

Pro dopravní obsluhu obytného území je navr ena nová páte ní obslu ná komunikace, která

umo uje dopravní obsluhu nových rozvojových ploch v Brn nských Ivanovicích, Tu anech i Chrlicích.

Tato trasa bude vyu ita pro trasování autobusové hromadné dopravy.

Návrh p edpokládá vyvedení nové koleje vle ky nebo trat  SJ vlakového diametru z Chrlického

nádra í po t lese stávající vle ky do prostoru budoucí Tu anské výrobní zóny.

Z hlediska celkové koncepce je území rozd leno do 3 celk .

• Západní ást Chrlic navazující na rekrea ní areál Holáseckých jezer je v ji ní ásti dopln na

obytnými a smí enými funkcemi a  k areálu SD. Ji ní výrobní plochy z stávají stabilizovány.

• St ední ást západn  od trati je dopln na novými obytnými funkcemi navazujícími na území

zalo ené za 1.republiky v oblasti Roviny.

• Východní ást je vyu ita pro rozvoj výrobní zóny navazující na výrobní území kolem ulice Tovární

a o ekává se její pokra ování do prostoru Tu anské výrobní zóny pod leti m.

Z hlediska posílení identity Chrlic jsou navr ena t i centra m stské ásti a to kolem Chrlického

nám stí, v lokalit  u sídli  a v nové lokalit  „ líbky“. Tato místa musí mít vy í hodnotu ve ejných

prostor  a to p edev ím svou kompozicí, uspo ádáním zelen  formou parkové úpravy a v neposlední

ad  musí na sebe vázat n které ve ejné aktivity vybavenosti jako je kola, sport, zábava nebo

obchod ka dodenní pot eby.
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Schéma varianty I.
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Varianta II

Varianta p edpokládá trasování silnice II/152 ve stop  dne ní obslu né komunikace do výrobní zóny

i úprav elezni ního podjezdu v ulici Roviny. Toto ení neumo uje napojení obslu né

komunikace do výrobní zóny od jihu z ulice Roviny a to p edev ím z hlediska obtí ného p ekonání

bariery stávající vle ky (nevhodné vý kové a rozhledové pom ry p i napojení této komunikace na

silnici II.t ídy). Napojení výrobní zóny je mo né pouze z ulice Tovární, která je její organiza ní osou.

Vstup do nových výrobních ploch je umo n novou kolmou komunikací na ulici Tovární vedenou

soub  s t lesem navrhované eleznice.

Rozvoj obytného území v lokalit  „ líbky“ p ipou tí v této variant  men í zatí ení po tem obyvatel bez

pot eby výstavby nové základní koly v této lokalit . Dopravního napojení je navr eno novou

komunikací z ulice U viaduktu a zárove  novou komunikací napojenou na silnici II/380 v severní ásti

výrobní zóny. Toto ení ve výhledu nep edpokládá zru ení dne ního úrov ového p ejezdu u koly

(není umo no dopravní napojení obytného území z jihu od ulice Roviny).

Mezi ji ní výrobní zónou a obytným území Chrlic je navr en pás izola ní krajinné zelen .

Pro dopravní obsluhu obytného území je navr ena nová páte ní obslu ná komunikace, která

umo uje dopravní obsluhu nových rozvojových ploch v Brn nských Ivanovicích, Tu anech i Chrlicích.

Tato trasa bude vyu ita pro trasování autobusové hromadné dopravy.

Návrh p edpokládá vyvedení nové koleje vle ky nebo trat  SJ vlakového diametru z Chrlického

nádra í po t lese stávající vle ky do prostoru budoucí Tu anské výrobní zóny.

Z hlediska celkové koncepce je území rozd leno do 3 celk .

• Západní ást Chrlic navazující na rekrea ní areál Holáseckých jezer je v ji ní ásti dopln na

obytnými a smí enými funkcemi a  k areálu SD. V t chto plochách je navr ena nová základní

kola – pouze I. stupe . Ji ní výrobní plochy z stávají stabilizovány.

• St ední ást západn  od trati je dopln na novými obytnými funkcemi navazujícími na území

zalo ené za 1.republiky v oblasti Roviny. Zatí ení území je men í ne  ve variant  I.

• Východní ást je vyu ita pro rozvoj výrobní zóny navazující na výrobní území kolem ulice Tovární

a o ekává se její pokra ování do prostoru Tu anské výrobní zóny pod leti m.

Z hlediska posílení identity Chrlic jsou navr ena t i centra m stské ásti a to kolem Chrlického

nám stí, v lokalit  u sídli  a v nové lokalit  „ líbky“. Tato místa musí mít vy í hodnotu ve ejných

prostor  a to p edev ím svou kompozicí, uspo ádáním zelen  formou parkové úpravy a v neposlední

ad  musí na sebe vázat n které ve ejné aktivity vybavenosti jako je kola, sport, zábava nebo

obchod ka dodenní pot eby.
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Schéma varianty II.
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Varianta III

Varianta p edpokládá trasování silnice II/152 st edem výrobní zóny p i úprav elezni ního i

vle kového podjezdu v ulici Roviny. Dne ní trasa obslu né komunikace do výrobní zóny je opu na.

Napojení výrobní zóny je umo no z k ovatek na silnici II/152 a z ulice Tovární.

Rozvoj obytného území v lokalit  „ líbky“ p ipou tí v této variant  men í zatí ení po tem obyvatel bez

pot eby výstavby nové základní koly v této lokalit . Dopravního napojení je navr eno novou

komunikací z ulice U viaduktu a zárove  novou komunikací napojenou na silnici II/380 v severní ásti

výrobní zóny. Toto ení ve výhledu nep edpokládá zru ení dne ního úrov ového p ejezdu u koly

(není umo no dopravní napojení obytného území z jihu od ulice Roviny).

Mezi ji ní výrobní zónou a obytným území Chrlic je navr en pás izola ní krajinné zelen .

Pro dopravní obsluhu obytného území je navr ena nová páte ní obslu ná komunikace, která

umo uje dopravní obsluhu nových rozvojových ploch v Brn nských Ivanovicích, Tu anech i Chrlicích.

Tato trasa bude vyu ita pro trasování autobusové hromadné dopravy.

Návrh p edpokládá vyvedení nové koleje vle ky nebo trat  SJ vlakového diametru z Chrlického

nádra í po t lese stávající vle ky do prostoru budoucí Tu anské výrobní zóny.

Z hlediska celkové koncepce je území rozd leno do 3 celk .

• Západní ást Chrlic navazující na rekrea ní areál Holáseckých jezer je v ji ní ásti dopln na

obytnými a smí enými funkcemi a  k areálu SD. V t chto plochách je navr ena nová základní

kola – pouze I. stupe . Ji ní výrobní plochy z stávají stabilizovány.

• St ední ást západn  od trati je dopln na novými obytnými funkcemi navazujícími na území

zalo ené za 1.republiky v oblasti Roviny. Zatí ení území je men í ne  ve variant  I.

• Východní ást je vyu ita pro rozvoj výrobní zóny navazující na výrobní území kolem ulice Tovární

a o ekává se její pokra ování do prostoru Tu anské výrobní zóny pod leti m. Tato zóna je

trasou silnice II/152 rozd lena na dva územní celky.

Z hlediska posílení identity Chrlic jsou navr ena t i centra m stské ásti a to kolem Chrlického

nám stí, v lokalit  u sídli  a v nové lokalit  „ líbky“. Tato místa musí mít vy í hodnotu ve ejných

prostor  a to p edev ím svou kompozicí, uspo ádáním zelen  formou parkové úpravy a v neposlední

ad  musí na sebe vázat n které ve ejné aktivity vybavenosti jako je kola, sport, zábava nebo

obchod ka dodenní pot eby.
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Schéma varianty III.
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2.5 PRINCIPY ENÍ DOPRAVY

Varianta I.

Systém sb rných komunikací

Dopravní skelet m sta je upraven v duchu návrhu urbanistické koncepce varianty I. Stávající sí
sb rných komunikací tvo ená ulicemi Zámecká, U viaduktu, V rejích a Rebe ovická je v návrhu
dopln na novou stopou z rozvojových ploch v Brn nských Ivanovicích a Tu anech. Tato komunikace
vstupuje do eného území ze severu a pr se nou k ovatkou protíná ulici U viaduktu a dále
pokra uje do lokality „ líbky“, kde se napojuje na sb rnou komunikaci vedenou od rekonstruovaných
podjezd eleznice a vle ky v ulici Roviny (napojení na II/152). Zárove  pokra uje sb rná komunikace
z lokality „ líbky“ k navrhované nové stop  silnice II/380 (západní obchvat Tu an) a profilem ulice
Tovární a  k areálu SOU na jihu výrobní zóny. Po této síti bude vedena i autobusová MHD. Tyto
komunikace je mo no za adit do kategorie MO2 8/50(40) s kou 7,0 m.

Systém obslu ných komunikací

Dne ní sí  obslu ných komunikací je dopln na v rozvojových lokalitách bydlení novými obslu nými
komunikacemi. Jedná se o území kolem sídli , dostavbu obytné lokality na východ od eleznice,
zalo ení nové obytné skupiny nad ulicí U viaduktu a o plochy v lokalit  „ líbky“. Tyto komunikace
budou za azeny do kategorie MO2 7/40(30). Koncové komunikace v nízkopodla ní obytné zástavb  je
mo no it formou obytných zón.

Návrh p edpokládá napojení lokality bydlení v oblasti Roviny a novou sb rnou komunikaci.

Sí  obslu ných komunikací v ji ní výrobní zón  je napojen na páte ní sb rnou komunikaci vedenou
z jihu od elezni ních podjed  v ulici Roviny a na páte ní sb rnou komunikaci vedenou v dne ní ulici
Tovární. V p ípad  pot eby v í atomizace výrobních ploch m e být tato sí  posílena dal ími
obslu nými komunikacemi rovnob nými s ulicí Tovární.

stská hromadná doprava

Dne ní systém autobusové MHD z stává zachován a je dopln n novou stopou vedenou po vý e
popsané sb rné komunikaci ze severu procházející rozvojovými plochami Brn nských Ivanovic a
Tu an. Tato trasa ve východní ásti vstupuje do lokality „ líbky“ a dále pokra uje na jih ulicí Tovární k
areálu SOU, kde je mo no vybudovat kone nou stanici. Proto e varianta I. p edpokládá v lokalit

líbky“ vy í po et obyvatel je do prostoru budoucího centra vyvedena jedna trasa MHD, která m e
navázat na novou trasu nebo m e být prodlou ením dne ní trasy procházející Tu anským nám stím.

Systém m stské hromadné dopravy je dopln n o p ím stskou elezni ní dopravu (nebo ji ní v tev SJ
vlakového diametru) s p estupním uzlem na Chrlickém nádra í. V p ípad  prodlou ení této trasy do
budoucí Tu anské výrobní zóny pod leti m je mo no vybudovat zastávku na nové trati v prostoru

ení eleznice s ulicí Tovární.

elezni ní doprava

Návrh p edpokládá vyvedení nové koleje vle ky nebo trat  SJ vlakového diametru z Chrlického
nádra í po t lese stávající vle ky do prostoru budoucí Tu anské výrobní zóny. Trasa p ed zaúst ním
do stávajícího výrobního areálu pokra uje v násypu severovýchodním sm rem a  k ulici Tovární,
kterou p ekonává nadjezdem a dále pokra uje na estakád  do Tu anské výrobní zóny.

Doprava v klidu

Doprava v klidu je ena pouze na úrovni hlavních princip  rozvoje eného území. Nové ve ejné
dopravní plochy jsou navrhovány v takových parametrech, aby maximáln  umo nily realizaci
parkování v uli ních profilech. Pro odstavování vozidel jednotlivých funkcí se samoz ejm  po ítá
s vy ením po adavk  na parkování na vlastních pozemcích.

S v í a samostatnou plochou pro parkování a odstavování vozidel se uva uje v lokalit  U sídli ,
kde ji  územní plán stabilizoval návrhové plochy pro tuto funkci. Dále jsou navr eny nové dopravní
parkovací plochy v návaznosti na stávající sportovní areál u Chrlického nám stí. Zárove  v západním
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edprostoru Chrlického nádra í jsou navr eny nové dopravní plochy pro odstavování vozidel ve
vazb  na terminál p ím stské elezni ní dopravy, který je v této lokalit  p ipravován. Tyto plochy
vznikají na bývalých plochách eleznice.

í doprava

í doprava je vzhledem k charakteru urbanistické studie je p edstavována hlavními p ími trasami
zaji ujícími p í prostupnost území a propojujícími významné aktivity soust ed né kolem
navrhovaných center. Návrh p edpokládá vybudování nového nadchodu nad eleznicí v prodlou ení
ulice Jana Broskvy. Ten zajistí bezkolizní propojení areálu koly s jeho novými plochami na druhé
stran eleznice. V této variant  je mo no ve výhledu zru it dne ní úrov ový p ejezd.

Cyklistická doprava

edpokládá se vybudování nového napojení cyklistické trasy z Chrlic na cyklistickou stezku Brno –
Víde . Trasa je vyvedena z prostoru Holáseckých jezer, p es Tu anské nám stí, po ulici Rebe ovické
a dále p es dne ní nadjezd nad dálnicí D2 na ji  existující cyklistickou stezku v k.ú. Mod ice.

Varianta II.

Systém sb rných komunikací

Dopravní skelet m sta je upraven v duchu návrhu urbanistické koncepce varianty II. Stávající sí
sb rných komunikací tvo ená ulicemi Zámecká, U viaduktu, V rejích a Rebe ovická je v návrhu
dopln na novou stopou z rozvojových ploch v Brn nských Ivanovicích a Tu anech. Tato komunikace
vstupuje do eného území ze severu. Její napojení do lokality „ líbky“není p ímé, ale v ulici U
viaduktu je propojení zprost edkováno dv ma k ovatkami tvaru T. Z lokality „ líbky“ tato komunikace
dále pokra uje k navrhované nové stop  silnice II/380 (západní obchvat Tu an) a profilem ulice
Tovární a  k areálu SOU na jihu výrobní zóny. Po této síti bude vedena i autobusová MHD. Tyto
komunikace je mo no za adit do kategorie MO2 8/50(40) s kou 7,0 m.

Systém obslu ných komunikací

Dne ní sí  obslu ných komunikací je dopln na v rozvojových lokalitách bydlení novými obslu nými
komunikacemi. Jedná se o území kolem sídli , dostavbu obytné lokality na východ od eleznice a o
plochy v lokalit  „ líbky“. Tyto komunikace budou za azeny do kategorie MO2 7/40(30). Koncové
komunikace v nízkopodla ní obytné zástavb  je mo no it formou obytných zón.

Sí  obslu ných komunikací v ji ní výrobní zón  je napojen na páte ní sb rnou komunikaci vedenou
v dne ní ulici Tovární. V p ípad  pot eby v í atomizace výrobních ploch m e být tato sí  posílena
dal ími obslu nými komunikacemi rovnob nými s ulicí Tovární. Napojení areálu bývalé Osevy je
zaji no z návrhové místní komunikace vedené podél navrhovaného t lesa eleznice.

stská hromadná doprava

Dne ní systém autobusové MHD z stává zachován a je dopln n novou stopou vedenou po vý e
popsané sb rné komunikaci ze severu procházející rozvojovými plochami Brn nských Ivanovic a
Tu an. Tato trasa ve východní ásti vstupuje do lokality „ líbky“ a dále pokra uje na jih ulicí Tovární k
areálu SOU, kde je mo no vybudovat kone nou stanici.

Systém m stské hromadné dopravy je dopln n o p ím stskou elezni ní dopravu (nebo ji ní v tev SJ
vlakového diametru) s p estupním uzlem na Chrlickém nádra í. V p ípad  prodlou ení této trasy do
budoucí Tu anské výrobní zóny pod leti m je mo no vybudovat zastávku na nové trati v prostoru

ení eleznice s ulicí Tovární.

elezni ní doprava

Návrh p edpokládá vyvedení nové koleje vle ky nebo trat  SJ vlakového diametru z Chrlického
nádra í po t lese stávající vle ky do prostoru budoucí Tu anské výrobní zóny. Trasa p ed zaúst ním
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do stávajícího výrobního areálu pokra uje v násypu severovýchodním sm rem a  k ulici Tovární,
kterou p ekonává nadjezdem a dále pokra uje na estakád  do Tu anské výrobní zóny.

Doprava v klidu

Doprava v klidu je ena pouze na úrovni hlavních princip  rozvoje eného území. Nové ve ejné
dopravní plochy jsou navrhovány v takových parametrech, aby maximáln  umo nily realizaci
parkování v uli ních profilech. Pro odstavování vozidel jednotlivých funkcí se samoz ejm  po ítá
s vy ením po adavk  na parkování na vlastních pozemcích.

S v í a samostatnou plochou pro parkování a odstavování vozidel se uva uje v lokalit  U sídli ,
kde ji  územní plán stabilizoval návrhové plochy pro tuto funkci. Dále jsou navr eny nové dopravní
parkovací plochy v návaznosti na stávající sportovní areál u Chrlického nám stí. Zárove  v západním

edprostoru Chrlického nádra í jsou navr eny nové dopravní plochy pro odstavování vozidel ve
vazb  na terminál p ím stské elezni ní dopravy, který je v této lokalit  p ipravován. Tyto plochy
vznikají na bývalých plochách eleznice.

í doprava

í doprava je vzhledem k charakteru urbanistické studie je p edstavována hlavními p ími trasami
zaji ujícími p í prostupnost území a propojujícími významné aktivity soust ed né kolem
navrhovaných center. Návrh p edpokládá vybudování nového nadchodu nad eleznicí v prodlou ení
ulice Jana Broskvy. Ten zajistí bezkolizní propojení areálu koly s jeho novými plochami na druhé
stran eleznice. V této variant  se nep edpokládá zru ení dne ního úrov ového p ejezdu.

Cyklistická doprava

edpokládá se vybudování nového napojení cyklistické trasy z Chrlic na cyklistickou stezku Brno –
Víde . Trasa je vyvedena z prostoru Holáseckých jezer, p es Tu anské nám stí, po ulici Rebe ovické
a dále p es dne ní nadjezd nad dálnicí D2 na ji  existující cyklistickou stezku v k.ú. Mod ice.

Varianta III.

Systém sb rných komunikací

Dopravní skelet m sta je upraven v duchu návrhu urbanistické koncepce varianty III. Stávající sí
sb rných komunikací tvo ená ulicemi Zámecká, U viaduktu, V rejích a Rebe ovická je v návrhu
dopln na novou stopou z rozvojových ploch v Brn nských Ivanovicích a Tu anech. Tato komunikace
vstupuje do eného území ze severu a pr se nou k ovatkou protíná ulici U viaduktu a dále
pokra uje do lokality „ líbky“ a k navrhované nové stop  silnice II/380 (západní obchvat Tu an).
Propojení do ulice Tovární je umo no pouze pro vozidla MHD a osobní dopravu. Po této síti bude
vedena i autobusová MHD. Tyto komunikace je mo no za adit do kategorie MO2 8/50(40) s kou 7,0
m.

Systém obslu ných komunikací

Dne ní sí  obslu ných komunikací je dopln na v rozvojových lokalitách bydlení novými obslu nými
komunikacemi. Jedná se o území kolem sídli , dostavbu obytné lokality na východ od eleznice,
zalo ení nové obytné skupiny nad ulicí U viaduktu a o plochy v lokalit  „ líbky“. Tyto komunikace
budou za azeny do kategorie MO2 7/40(30). Koncové komunikace v nízkopodla ní obytné zástavb  je
mo no it formou obytných zón.

Obslu né komunikace v ji ní výrobní zón  jsou napojeny p ímo na novou trasu silnice II/152 vedenou
z jihu od elezni ních podjed  v ulici Roviny prost ednictvím k ovatek ve vzdálenosti 450m.

stská hromadná doprava

Dne ní systém autobusové MHD z stává zachován a je dopln n novou stopou vedenou po vý e
popsané sb rné komunikaci ze severu procházející rozvojovými plochami Brn nských Ivanovic a
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Tu an. Tato trasa ve východní ásti vstupuje do lokality „ líbky“ a dále pokra uje na jih ulicí Tovární k
areálu SOU, kde je mo no vybudovat kone nou stanici.

Systém m stské hromadné dopravy je dopln n o p ím stskou elezni ní dopravu (nebo ji ní v tev SJ
vlakového diametru) s p estupním uzlem na Chrlickém nádra í. V p ípad  prodlou ení této trasy do
budoucí Tu anské výrobní zóny pod leti m je mo no vybudovat zastávku na nové trati v prostoru

ení eleznice s ulicí Tovární.

elezni ní doprava

Návrh p edpokládá vyvedení nové koleje vle ky nebo trat  SJ vlakového diametru z Chrlického
nádra í po t lese stávající vle ky do prostoru budoucí Tu anské výrobní zóny. Trasa p ed zaúst ním
do stávajícího výrobního areálu pokra uje v násypu severovýchodním sm rem a  k ulici Tovární,
kterou p ekonává nadjezdem a dále pokra uje na estakád  do Tu anské výrobní zóny.

Doprava v klidu

Doprava v klidu je ena pouze na úrovni hlavních princip  rozvoje eného území. Nové ve ejné
dopravní plochy jsou navrhovány v takových parametrech, aby maximáln  umo nily realizaci
parkování v uli ních profilech. Pro odstavování vozidel jednotlivých funkcí se samoz ejm  po ítá
s vy ením po adavk  na parkování na vlastních pozemcích.

S v í a samostatnou plochou pro parkování a odstavování vozidel se uva uje v lokalit  U sídli ,
kde ji  územní plán stabilizoval návrhové plochy pro tuto funkci. Dále jsou navr eny nové dopravní
parkovací plochy v návaznosti na stávající sportovní areál u Chrlického nám stí. Zárove  v západním

edprostoru Chrlického nádra í jsou navr eny nové dopravní plochy pro odstavování vozidel ve
vazb  na terminál p ím stské elezni ní dopravy, který je v této lokalit  p ipravován. Tyto plochy
vznikají na bývalých plochách eleznice.

í doprava

í doprava je vzhledem k charakteru urbanistické studie je p edstavována hlavními p ími trasami
zaji ujícími p í prostupnost území a propojujícími významné aktivity soust ed né kolem
navrhovaných center. Návrh p edpokládá vybudování nového nadchodu nad eleznicí v prodlou ení
ulice Jana Broskvy. Ten zajistí bezkolizní propojení areálu koly s jeho novými plochami na druhé
stran eleznice. V této variant  se nep edpokládá zru ení dne ního úrov ového p ejezdu.

Cyklistická doprava

edpokládá se vybudování nového napojení cyklistické trasy z Chrlic na cyklistickou stezku Brno –
Víde . Trasa je vyvedena z prostoru Holáseckých jezer, p es Tu anské nám stí, po ulici Rebe ovické
a dále p es dne ní nadjezd nad dálnicí D2 na ji  existující cyklistickou stezku v k.ú. Mod ice.
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2.6 PRINCIPY ENÍ FUNK NÍCH SLO EK

Bydlení

Základní rámec rozvoje bydlení v M  Chrlice byl dán územním plánem z roku 1994 a následn  byl
up esn n regula ním plánem z roku 2 000. Tyto dokumentace sm ovaly rozvoj bydlení do stávající
struktury p ím stské obce, kde volily odpovídající druh bydlení pro dostavbu zastav ného území obce.
Byla navr ena dostavba západní a východní ásti, p edev ím rodinnými domy v zalo ené blokové
zástavb . Navr eno bylo dokon ení obestav ní ulice V rejích a dopln na zástavba kolem ulice U
viaduktu.

V roce 2006 byla zpracována a schválena zm na územního plánu, na základ  které je navr en
rozsáhlý rozvoj bydlení v lokalit líbky. P ipravovaný projekt pro výstavbu bytových a rodinných dom
po ítá s realizací 750 byt , co  znamená pro Chrlice nár st 2 340 obyvatel.

Navr ené ení územní studie po ítá s variantním ením rozvoje bydlení v M  Chrlice. Tyto
varianty mají stanovit mo nou zát  po tem obyvatel M  ve vztahu k rozsahu ob anského vybavení a
systém m ení dopravy, p edev ím z hlediska hromadné dopravy.

Z hlediska dal ího rozvoje bydlení jsou varianty shodné v p edstav  rozvoje pod ulicí V rejích.
Rozdílnost vyu ití území jednotlivých variant pro rozvoj bydlení, se dotýká t í významných lokalit.

Lokalita líbky

Rozsah území pro bydlení z stává pro v echny varianty v závislosti na ení dopravy p ibli  stejný.
Rozdílné je navrhované vyu ití území.
Pro variantu I je uva ováno s v ím podílem výstavby bytových dom . Zástavba bytových dom  se
uva uje formou volné struktury, maximáln ty podla ních objekt . Tomu odpovídají navrhované IPP
0,8. Rodinná zástavba je regulována IPP 0,4. Varianta II a III navrhuje ni í podíl bytové výstavby
v lokalit líbky. Ve v ech variantách se p edpokládá p eva ující podíl obytné funkce ve smí ených
plochách situovaných do nov  utvá eného „centra“ lokality líbky.

Lokalita Pod sídli m

Rozsah území pro bydlení je dán variantností ení kolství v M  Chrlice.
Ve variant  I, kdy není v této lokalit  umis ována základní kola, je navrhován rozvoj bydlení formou
bytových dom . Regulativ p edpokládá výstavbu maximáln ty podla ních objekt  s IPP 0,8. Ve
variant  II a III, kdy je v této lokalit  umíst na základní kola I. stupn , je rozvoj bydlení v této ásti

 navr en formou výstavby rodinných dom  s IPP 0,4.

Lokalita nad ulicí U viaduktu

Rozvoj v této lokalit  musí být chápán v kontextu s rozvojem M  Tu any.
Ve variant  I a III je prezentována p edstava zalo ení koncep ního rozvojového pásu propojujícího
Brn nské Ivanovice (lokalita Za zámkem), Tu any (lokalita ípková) a Chrlice (lokalita líbky). V tomto

ípad  je na novém obslu ném dopravním propojení navr en plnohodnotný obytný celek na ji ních
svazích nad ulicí U viaduktu. V p ípad  varianty II, kdy není tato lokalita plnohodnotn  dopravn
obslou ena, z stává rozvoj v duchu stávající dokumentace pouze ve spodní ásti kolem stávající
ulice.

Základní bilance obyvatel - stávající stav
Po et obyvatel 3 176
Po et dom 693

Základní bilance obyvatel - navrhovaný rozvoj
Nár st byt  Byt  celkem Obyvatelé stav Nár st obyvatel Obyvatel

celkem
Varianta I 1 496 2 189 3 176 4 793 7 969
Varianta II 972 1 665 3 176 3 257 6 433
Varianta III 990 1 683 3 176 3 322 6 498
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Výroba a výrobní slu by

Výroba a výrobní slu by jsou v sou asnosti soust ed ny v ji ní ásti Chrlic p i ulici Rebe ovické a
kolem ulice Tovární, kde vytvá í ucelenou výrobní zónu. Územn  odd lený je areál bývalé Osevy
(dnes ZZN Pomoraví a Stavospol), který je dopravn  p ístupný pouze p es úrov ový elezni ní

ejezd z centra m stské ásti, kdy t ká nákladní doprava zat uje obytné území a projí dí p ed
nástupem do základní koly. Ve v ech variantách je navr ena zm na dopravního napojení tohoto
areálu z ji ní strany od výrobní zóny v oblasti Roviny. Reálnost realizovatelnosti tohoto napojení je
závislá na celkovém dopravním ení (ve variant  II. by z ejm  ke zm  napojení do lo a  v dob
celkového napln ní ji ní výrobní zóny).
Návrh vyu ití území výrobní areály stabilizuje a zlep uje jejich dopravní napojení. Rozsáhlý územní
rozvoj v oblasti ji ní výrobní zóny se v jednotlivých variantách li í zp sobem dopravní obsluhy
v závislosti na poloze navrhované stopy silnice II/152.

Smí ené plochy výrobních slu eb jsou navr eny v západní ásti Chrlic p i navrhovaném obchvatu
(návrh silnice II/152 v trase dne ní silnice III.t ídy 41 614). Navrhované vyu ití území vytvá í pás
smí eného území, které by svou zástavbou m lo sní it hlukové zatí ení ploch bydlení kolem dne ního
sídli .

Zem lská výroba

Zem lská výroba je v eném území p estavována areálem firmy AGRO – Tu any, který je
umíst n v ji ní ásti Chrlic p i ulici Rebe ovické. P edpokládá se stabilizace a áste né roz ení
tohoto areálu ve sm ru k elezni ní trati. Je mo no o ekávat postupný p echod funk ního vyu ití na
plochy výroby a skladování.

kolství

Základní koly

V sou asnosti se základní kola v Chrlicích nachází na ulici Jana Broskvy. Tato kola pro la postupn
pom rn  rozsáhlými rekonstrukcemi a dostavbami. Problémem stávající koly je absence sportovn

lovýchovných za ízení a nedostatek volných kolních ploch. Kapacita koly sou asnému stavu po tu
obyvatel v M  Chrlice vyhovuje, p ípadné rezervy jsou vyu ívány pro pot eby Rebe ovic.

Stávající základní kola v Chrlicích - Jana Broskvy 3
Po et ák  skute nost 432
Ukazatel po tu ák 90 d tí/1 000 obyvatel
Ukazatel velikosti pozemku koly 34 m2/1 áka
Po et kmenových u eben 18
Po et ák  – Chrlice (ukazatel) 286
Po et ák  – Chrlice – rezerva (ukazatel) 146
Pozemek koly 5 139 m2

Pot ebný pozemek koly (ukazatel) 14 688 m2

Pozemek koly - disproporce 9 549 m2

Pro variantu I (v í nár st obyvatel) je navr ena výstavba nové 9. t ídní základní koly v lokalit
líbky. Zárove  je také v lokalit líbky navr eno dopln ní stávající koly o chyb jící t lovýchovná

za ízení a pot ebné volné plochy.

Bilance základního kolství - varianta I
Nová kola 1 – 9 ro ník, líbky
Po et obyvatel – nár st 4 793
Pot ebný po et míst v Z 432
Po et kmenových u eben 18
Po et ák 450
Plocha pozemku - ukazatel 15 300 m2

Plocha pozemku - návrh 16 060 m2

Dostavba stávající koly, líbky
Po et ák  – vyu ití z rezervy pro Chrlice 0
Plocha pozemku – pot eba dle ukazatele 9 550 m2

Plocha pozemku - návrh 5 145 m2



Územní studie „M stská ást Brno - Chrlice" íjen 2007

32

Pro variantu II a III (men í nár st obyvatel) je výstavba nové základní koly I. stupn  (1 – 5 t ída)
navr ena v lokalit  u sídli . Zárove  je navr eno dopln ní stávající koly o chyb jící t lovýchovná
za ízení a pot ebné volné plochy v lokalit líbky.

Bilance základního kolství - varianta II
Nová kola 1 – 5 ro ník, u sídli
Po et obyvatel – nár st 3 257
Pot ebný po et míst v Z 293
Po et kmenových u eben 10
Po et ák 250
Plocha pozemku - ukazatel 8 500 m2

Plocha pozemku - návrh 11 270 m2

Dostavba stávající koly, líbky
Po et ák  – vyu ití z rezervy pro Chrlice 43
Plocha pozemku – pot eba dle ukazatele 9 550 m2

Plocha pozemku - návrh 7 395 m2

Bilance základního kolství - varianta III
Nová kola 1 – 5 ro ník, u sídli
Po et obyvatel – nár st 3 322
Pot ebný po et míst v Z 300
Po et kmenových u eben 10
Po et ák 250
Plocha pozemku - ukazatel 8 500 m2

Plocha pozemku - návrh 11 270 m2

Dostavba stávající koly, líbky
Po et ák  – vyu ití z rezervy pro Chrlice 50
Plocha pozemku – pot eba dle ukazatele 9 550 m2

Plocha pozemku - návrh 7 395 m2

Mate ské koly

V sou asnosti se v Chrlicích nachází dv  mate ské koly. Jedna v sídli ti p i ulici romova a druhá je
integrována do základní koly na ulici Jana Broskvy. Mate ská kola v sídli ti spl uje v echny
po adavky na provoz a pozemky. Mate ská kola p i základní kole má, stejn  jako kola, problémy
s pot ebnými volnými plochami. Kapacitn  pokrývají mate ské koly pln  pot eby m stské ásti.

Stávající mate ská kolka - sídli
Po et t íd 4
Po et d tí 80
Pozemek mate ské koly 3 212 m2

Pot ebný pozemek mate ské koly (ukazatel) 3 200 m2

Stávající mate ská kolka p i Z  Jana Broskvy
Po et t íd 2
Po et d tí 40
Pozemek mate ské koly 1 480 m2

Pot ebný pozemek mate ské koly (ukazatel) 1 600 m2

Pro variantu I (v í nár st obyvatel) je navr ena výstavba nové 4 t ídní mate ské koly v lokalit
líbky. Ve stávající zástavb  je v blízkosti centra navr ena 2 t ídní mate ská kola. Ta dopl uje

celkové pot ebné kapacity pro Chrlice a zárove  pokrývá p í dostupností severní ást m stské ásti.

Bilance mate ských kol - varianta I
Po et obyvatel – nár st 4 793
Pot ebný po et míst v M 120 - 144
Nová mate ská kola, líbky
Po et t íd 4
Po et d tí 80
Plocha pozemku - ukazatel 3 200 m2

Plocha pozemku - návrh 3 010 m2
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Nová mate ská kola, Chrlice - nám stí
Po et t íd 2
Po et d tí 40
Plocha pozemku - ukazatel 1 600 m2

Plocha pozemku - návrh 1 650 m2

Pro variantu II a III (men í nár st obyvatel) je navr ena výstavba nové 2 t ídní mate ské koly
v lokalit líbky, s ur itou plo nou rezervou pro mo ný dal í p ír stek obyvatel v této lokalit . Ve
stávající zástavb  je v blízkosti centra navr ena 2 t ídní mate ská kola. Ta dopl uje celkové pot ebné
kapacity pro Chrlice a zárove  pokrývá p í dostupností severní ást m stské ásti.

Bilance mate ských kol - varianta II, varianta III
Po et obyvatel – nár st 3 257 - 3 322
Pot ebný po et míst v M 81 - 100
Nová mate ská kola, líbky
Po et t íd 2
Po et d tí 40
Plocha pozemku - ukazatel 1 600 m2

Plocha pozemku - návrh 3 010 m2

Nová mate ská kola, Chrlice - nám stí
Po et t íd 2
Po et d tí 40
Plocha pozemku - ukazatel 1 600 m2

Plocha pozemku - návrh 1 650 m2

Vyu ití stávajících mate ských kol
Po et d tí – vyu ití z rezervy pro Chrlice 1 - 20

lovýchova a sport

Sport a rekreace je v sou asnosti v Chrlicích p edstavován areálem fotbalového a tenisového klubu
v severní ást obce. Plochy ve ejného sportovního za ízení jsou zastoupeny nov  realizovaným

m ve východní ásti obce – za tratí.
Stávající plochy a rekreace v Chrlicích 33 185 m2

Ukazatel ploch t lovýchovných za ízení 8,33 m2/obyvatele
Pot ebná plocha pozemku (ukazatel) 26 456 m2

Rezerva 6 729 m2

Z hlediska t lovýchovy a sportu jsou ve v ech variantách uplatn ny shodné principy dal ího rozvoje.
Na stávající sportovní za ízení na severu Chrlic navazují v souladu s d íve zpracovanou územní studií
Ji ní jezera nové plochy rekreace a sportu, dopln né o nástupní prostor a pot ebné parkování. Studie

edpokládá postupné cílev domé vytvá ení kultivované lu ní krajiny s  rozvojem sportovních aktivit
(golfový areál, jezdecký areál pro kon , parkov  upravené plochy a volná h  s nezbytným
zázemím). V lokalit líbky jsou navrhovány nové plochy sportu a rekreace v návaznosti na stávající
ve ejné h . V rozvoji stávajícího sídli  dotvá í nové návrhové plochy sportu a rekreace p edstavu
o centrech m stské ásti.

Bilance t lovýchovy a sportu – varianta I
Po et obyvatel – nár st 4 793
Pot ebná plocha t lovýchovy a sportu 39 925 m2

Ji ní jezera 35 350 m2

líbky 9 000 m2

sídli 4 650 m2

Navrhované plochy celkem 49 000 m2

Bilance t lovýchovy a sportu – varianta II, varianta III
Po et obyvatel – nár st 3 257 - 3 322
Pot ebná plocha t lovýchovy a sportu 27 130 - 27 670 m2

Ji ní jezera 35 350 m2

líbky 8 030 m2

sídli 6 260 m2

Navrhované plochy celkem 49 640 m2
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Zdravotnictví a sociální pé e

Zdravotnictví je v m stské ásti zastoupeno objektem Ústavu sociální pé e pro zrakov  posti ené,
který je lokalizován v bývalém zámku na Chrlickém nám stí. Zde jsou umíst ny i ordinace praktických
léka . Návrh tuto funkci stabilizuje.

Z hlediska sociální pé e není v Chrlicích situován ádný objekt, ale m sto Brno dlouhodob  p ipravuje
v nedalekých Holáskách v lokalit  p i ulici Ledárenské výstavbu domu s pe ovatelskou slu bou.
Dosavadní návrhy p edpokládají výstavbu t í objekt  DPS. Ka dý objekt by m l mít asi 27
malometrá ních bytových jednotek.

Obchod a slu by

Sou asné zastoupení obchodu a slu eb je v Chrlicích nedostate né. Rozsah za ízení a jejich
sortiment je velmi negativn  ovlivn n blízkostí hypermarketu Olympia. Velká ást obyvatel vyu ívá
jeho slu eb a cenových nabídek díky své mobilit . D chodci a nemotorizovaná ást populace je
odkázána na omezenou nabídku místních prodejc , kte í nedoká í cenov  vzdorovat obchodním
et zc . ást vybavenosti tohoto charakteru je umíst na v provizorních objektech na Chrlickém

nám stí a ást v objektech rozptýlených v obytném území. Pro posílení identity M  by m ly být tyto
aktivity soust ovány do lokalit p edpokládaných center (u Chrlického nám stí, u sídli  a v lokalit

líbky“). Problematika obchodu a slu eb je pln  pod ízena poptávce a nabídce trhu. M stská ást
e dne ní disproporci ovlivnit pouze vytvá ením výhodn ích podmínek ve vytipovaných lokalitách.

Kultura, ubytování a stravování

stská ást nemá ádný objekt, kde by bylo mo no provozovat kulturní akce. Vybudování
takovéhoto za ízení by m lo být sm ováno op t do lokalit p edpokládaných center.

Stravovací za ízení (restaurace a hosp dky) jsou rozptýleny v obytném území. V p ípad  zalo ení
obytného území v lokalit  “ líbky“ je nutno p edpokládat mo nost situování t chto za ízení i v této
plo e.
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2.7 PRINCIPY ENÍ TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Územní studie „M  Chrlice“ je po izována jako koncep ní územn  plánovací podklad, který má
prov it mo nosti rozvoje m stské ásti v kontextu p edpokládaného územního rozvoje celého
jihovýchodního segmentu m sta Brna. Studie zp es uje koncep ní principy nazna ené v konceptu
nového územního plánu, který je v sou asnosti zpracováván.

V grafické ásti dokumentace (výkres 4.1,4.2 a 4.3) jsou zobrazeny trasy jednotlivých médií technické
infrastruktury a schématicky nazna eny nejd le it í zásahy do stávajících systém  odpovídající
navrhovanému vyu ití území. Na této úrovni studie nebyly eny konkrétní detaily technického
napojení jednotlivých lokalit. Detailní technické ení bude navr eno generely technické
infrastruktury, pop ípad  dal ími prov ovacími studiemi.

Vodní toky

ené území ovliv ují významn  vodní toky, které nejsou chrán ny na Q100 a omezují i stávající
zástavbu Chrlic v severozápadní ásti zastav ného území. Je to p edev ím zátopové území eky
Svratky a Svitavy.

Platné stanovené záplavové území:
„Záplavové území významného vodního toku Svitavy, HP 4-15-02-001 v úseku od ústí do eky
Svratky ( ní kilometr 0,000) po ní kilometr 64,313“ (JMK 30644/2003 O PZ-HM ze dne 16.1.2004)

V sou asnosti navrhované a projednávané záplavové území:
„Záplavové území toku Svratka v úseku ního kilometru 8,758 po ní kilometr 40,050“ (S-JMK
151413/2006 O PZ-Pol ze dne 8.2.2007) – sou ástí návrhu je stanovení aktivních zón.

ípadné záplavy ovliv ující zp tným vzdutím i Ivanovický, Tu anský a Dvorský potok v etn
meliora ních p íkop . Vyhlá ené zátopové území i jeho nov í navrhované úpravy (aktivní a pasivní
zóny) vy adují up esn ní podrobn ím zam ením rovinatého území a následné stanovení podmínek
pro navrhovanou i stávající zástavbu. Protipovod ová opat ení v záplavovém území (zejména
hrázemi) je mo né provést na severu a severovýchod  zastav ného území Chrlic.

Potoky nemají sice vyhlá ené zátopové území, ale dochází na nich k vyb ení ji  p i pr tocích Q10.
Tu anský, Ivanovický a áste  i Dvorský potok jsou místy zaklenuty, i p ekryty mostky a propustky
s nedostate nou pr to nou kapacitou. Tento stav ji  v sou asnosti vy aduje rekonstrukci (budování
poldr , vy ist ní koryt, odstran ní nevhodných p emost ní a zvý ení pr to nosti propustk ).
Ohrázování potok  se nedoporu uje.

Dal í roz ení zástavby nad rámec stávajícího návrhu ÚPmB po adavky na tyto rekonstrukce potok
a protipovod ová opat ení jen umoc uje.

Podrobn í údaje o tocích v etn  návrhu na jejich úpravy jsou uvedeny v RP m stské ásti. Bude ale
nutné zejména roz it po et poldr  (zdr í) p edev ím na Dvorském a Tu anském potoce. Také v nové
zástavb  je nutno po ítat s výstavbou poldr  tak, aby koeficienty odtoku srá kových vod z dal ích
ploch zástavby byl v rozmezí 0,05 - 0,15.

Ochranné pásmo tok  je t eba respektovat v rozsahu zákona 254/2001 Sb (o vodách) zejména pro
jejich údr bu.

Zásobení vodou

Stávající zástavba i nov  navrhované roz ení zastav ní se odehrává na kot  terénu 190 a  230 m
n.m.. Území je napojeno na tlakové pásmo 1.1 - Holé hory (11.931 m3 - 272,5 m n.m.). Tlakové
pom ry jsou patné. Maximální hydrostatické tlaky jsou a  0,82 Mpa a minimální klesají pod 0,25 MPa
(viz. p epo ty I.tl.pásma).

Regula ní plán m stské ásti i ÚPmB z roku 1994 p edpokládaly pro zástavbu p evá  bytové zóny
na západ  Chrlic napojení na ni í tlakové pásmo 1.0 - Mod ice (8.000 m3 - 255,0 m.n.m) s vyu itím
ásti stávajícího adu DN 400, s výhledovým propojením na ad v ulici Víde ské a se zaokruhováním
adem DN 250 na rozvody v Mod icích. Pro pr myslovou zástavbu na východ  bylo navr eno

zachování adu DN 300 ve vy ím tlakovém pásmu s propojením na ady DN 250 v Tu anech a
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Brn nských Ivanovicích a DN 400 v ulici Hn vkovského. Tyto principy jsou platné i v sou asné dob  a
územní studie je p ebírá.

Výhledov  by se m lo po ítat s napojením na v tev VOV z vodojemu Nebovidy (320,0 m.n.m) do
vodojemu Prace (286,0 mn.m.) vedenou na jihu podél JV tangenty. Toto ení vy aduje redukci
tlak , které bude vhodné pro posílení rozvod  v celém jihovýchodním sektoru a  po Dvorska a

lapanice.

Dne ní stav a dal í roz ení zástavby zejména ve východní ásti eného území vy adují rozd lení
zásobení vodou do dvou tlakových pásem v etn  zaokruhování sít  na ady v Mod icích p es Tu any
a Brn nské Ivanovice etapu, která povede ke zlep ení zásobení vodou této ásti m sta.

Zvý ení spot eby pitné vody v maximální variant  vyu ití území tém  o 150% (z 3200 obyvatel na
8000 obyvatel v etn  dal ích komer ních a výrobních ploch) oproti sou asnému stavu znamená
navý ení Qp = 1800 m3/den co  je 21,0 l/s. Rozd lení zásobení vodou do dvou tlakových pásem si
vy ádá nový p epo et vodovodní sít  tlakových pásem 1.1. a 1.0. Toto zvý ení se týká zejména
severovýchodní a východní ásti území zásobovaného i nadále z pásma 1.1., kde je navrhováno dal í
roz ení jak bytové tak i pr myslové zástavby.

Odkanalizování území

Zapo atý systém odkanalizování Chrlic oddílnou kanalizací je nutné i nadále zachovat a pro nové
plochy d sledn  dodr ovat. V regula ním plánu Chrlic byly orienta  stanoveny koeficienty odtoku
z jednotlivých ploch jako jeden z regula ních prvk . Z t chto regulativ  vyplývající po adavky na
rekonstrukci n kterých ad .

Území je odvodn no do kmenové stoky F (jednotné) s ukon ením v OV Mod ice, ale hlavn  do nové
hlavní stoky F II (p evá  spla kové) DN 1000 vedené od Tu an v ulici U Viaduktu. Její kapacita je
dosta ující i pro odvod spla kových vod (Qp = 20 l/s) z navrhovaných rozvojových ploch nad rámec
ÚPmB. Kapacita OV v Mod icích je ale limitována parametry Qd = 137.000 m3/den, BSK5 = 30.800
kg/den, co  odpovídá asi 500 000 EO, bez ohledu na to, kde tento nár st rozvojových ploch ve m st
bude realizován.

Dal í rozvojové plochy nad rozsah ÚPmB v severní ásti území vy ádají u spla kové kanalizace
technický obtí né p ekonání Tu anského potoka do adu v ulici U Viaduktu, nebo podejití trat D a
rekonstrukci ásti kanalizace ve star í zástavb . Pro de ovou kanalizaci bude ji  nutné realizovat
poldry (zdr e) na Tu anském potoce v prostoru krajinné zelen  kolem potoka.

Stávající zástavba na jihu a rozvojové plochy v celé pr myslové zón  p i ulici Tovární vy adují pro
spla kovou kanalizaci rekonstruovat celou stávající kanalizaci od bývalé Prefy, která není v majetku

sta a správ  BVK. Tato kanalizace je ve patném technickém stavu. De ová kanalizace v tomto
území vy aduje budování de ových zdr í u jednotlivých objekt  s p ípadným vsakováním (nutno
up esnit hydrogeologickým posudkem) na sní ení zvý ených odtok  srá kových vod a vybudování
centrálního poldru pro odvedení srá kových vod z ve ejných komunikací a ploch do Dvorského
potoka.

Protipovod ová opat ení zejména na kanalizaci v údolní niv , jako jsou zp tné klapky na vyúst ní a
úprava provozního adu kanalizace pro období povodní, je nutné it koordinovan  s ostatními
úpravami tok .

Zásobení plynem (teplem)

ÚPmB p edpokládal rekonstrukci stávající RS VTL/STL 1200 na kapacitu odpovídající STL rozvod m
DN 225 s ohledem na celý ji ní sektor m sta. Na tento STL rozvod je mo né napojit i severní ást
rozvojových ploch v Chrlicích. Dle RP Chrlic byla p edpokládaná spot eba zemního plynu u bytového
fondu a vybavenosti pro va ení 285 m3/hod, 2195 m3/hod na vytáp ní a p ípravu TUV a pro pr mysl
2400 m3/hod (z toho je napojený p ímo na VTL 1120 m3/hod).

Dal í rozvojové plochy nad rámec RP (p evá  obytného charakteru) na severu území se mohou
napojit na STL ad v ulici U Viaduktu (orienta ní spot eba asi 2100 m3/hod) se zaokruhováním na
nové ady STL pro dal í pr myslové (komer ní) plochy na jihu a východ eného území (orienta ní
spot eba asi 1500 m3/hod). Tyto ady STL bude vhodné posílit z nové RS VTL/STL na jihu eného
území.
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Zásobování elektrickou energií

Západním nezastav ným územím katastru Chrlic prochází vzdu né vedení VVN 110kV doprovázené
kolik vzdu nými vedeními VN 22kV. Také ji ním nezastav ným územím prochází n kolik

vzdu ných vedení VN 22kV. Navr ené ení do t chto vy ích systém  nezasahuje. P elo ky
vzdu ného vedení VN 22kV jsou v principech nazna eny v nových rozvojových plochách v lokalit  u
sídli  a v rozvojových plochách výroby.

Stávající zastav né území je napájeno z nap ové hladiny 22kV. To se p edpokládá i u nových
rozvojových ploch. Nové elektro-energetické rozvody (VN, NN) by m ly být p evá  kabelové,
ulo ené v nových uli ních profilech.

Ochranná pásma:
Pro venkovní vedení nad 1kV do 35 kV v etn  - 10m od krajního vodi e na ka dou stranu
Pro venkovní vedení nad 35kV do 110 kV v etn - 15m od krajního vodi e na ka dou
stranu

Pro vzdu ná vedení realizovaná od roku 1995 a pro vedení navrhovaná, jsou stanovena podle
Energetického zákona . 458/2000 Sb. :
Pro venkovní vedení nad 1kV do 35 kV v etn :
pro vodi e bez izolace - 7m od krajního vodi e na ka dou stranu
pro vodi e s izolací základní - 2m od krajního vodi e na ka dou stranu
pro záv sná kabelová vedení - 1m od krajního vodi e na ka dou stranu

Pro podzemní vedení elektriza ní soustavy do 110 kV iní ochranné pásmo 1 m po obou stranách
krajního kabelu.

V sou asné dob  je struktura odb ru tvo ena p edev ím odb rem pro zástavbu v Chrlicích a areály
výroby kolem ulice Tovární.

Pro navrhované vyu ití území v  západní ásti Chrlic se dá p edpokládat vyu ití stávajících kapacit.

Navrhované vyu ití území v severní ásti Chrlic (lokalita líbky a U viaduktu) vyvolá pot ebu posílení
stávajících kapacit a vybudování nových distribu ních transformoven 22/0.4kV umíst ných do t
jednotlivých odb .

Pot eba výrazného posílení kapacit se projeví p edev ím v rozvojové zón  výrobních areál  na jihu a
jihovýchod  Chrlic. Z hlediska distribuce pot ebných výkon  je pro rozvoj Chrlic p íznivá jejich
výhodná poloha v i rozvodn  v Sokolnicích.

Pro novou zástavbu se p edpokládá zaji ní tepla jiným médiem.
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2.8 REGULA NÍ PRVKY PLO NÉHO A PROSTOROVÉHO USPO ÁDÁNÍ

Pro hlavní výkresy této územní studie (výkres 2 varianta I., II. a III.) zobrazený v m ítku 1 : 5 000 se
pln  uplat uje legenda a výklad stávajícího územního plánu m sta Brna.

2.9 LIMITY VYU ITÍ ÚZEMÍ

ehled limit  v eném území p edlo ené územní studie.
(Grafické zobrazení limit  vyu ití území je sou ástí výkresové ásti dokumentace)

Chrán ná území p írody, krajiny a zelen

Významný krajinný prvek
Zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd ích p edpis

RBC a RBK
Zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd ích p edpis

LBC a LBK
Zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, ve zn ní pozd ích p edpis  a Vyhlá ka
.395/1992 Sb., ve zn ní pozd ích p edpis

Volné plochy se zvlá tním re imem

Plochy nejvýznamn í zelen
Vyhlá ka m sta Brna . 10/94

Ochranná pásma hlavních tras in enýrských sítí

Ochranné pásmo vodovod .
Ochranné pásmo vodovodu do DN 500 je 1,5 m od okraje potrubí dle zákona 76/2006 Sb.

Ochranné pásmo kanalizace
Ochranné pásmo kanalizace do DN 500 je dle zákona 274/2001 Sb. 1,5 m od okraje potrubí a 2,5 m
pro v í profily.

Ochranné pásmo rozvod  plynu v obci
Ochranné pásmo dle zákona 458/2000 Sb. VVTL, VTL plynovod , RS a STL plynovod  mimo
zástavbu 4,0m od okraje potrubí . Ochranné pásmo STL a NTL plynovod  v zástavb  je 1,0 m

Bezpe nostní pásmo plynovodu
Bezpe nostní pásmo VVTL a VTL plynovodu do DN 500 je 150m, do DN 400 je 40 m, do DN 100 je
15 m a RS VTL 10 m od okraje potrubí i objektu.

Elektrická energie ochranná pásma
Pro venkovní vedení nad 1kV do 35 kV v etn  - 10m od krajního vodi e na ka dou stranu
Pro venkovní vedení nad 35kV do 110 kV v etn  - 15m od krajního vodi e na ka dou stranu

Pro vzdu ná vedení realizovaná od roku 1995 a pro vedení navrhovaná, jsou stanovena podle
Energetického zákona . 458/2000 Sb. :

Pro venkovní vedení nad 1kV do 35 kV v etn :
• pro vodi e bez izolace     - 7m od krajního vodi e na ka dou stranu
• pro vodi e s izolací základní    - 2m od krajního vodi e na ka dou stranu
• pro záv sná kabelová vedení   - 1m od krajního vodi e na ka dou stranu

Pro podzemní vedení elektriza ní soustavy do 110 kV iní ochranné pásmo 1 m po obou stranách
krajního kabelu.
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Ostatní ochranná pásma

Oblasti ekologických limit  a rizik – oblasti bývalých skládek
Limit dle Generelu geologie m sta Brna

Ochranné pásmo vodního toku
Ochranné pásmo v ce 8,0 od b ehové hrany, které dohodne správce toku s majiteli pozemku ve
smyslu zákona . 254/2001 Sb., l. 49.

Stanovené záplavové území
Záplavové území Svitavy
(vydal – KÚ JMK dne 16.1.2004 pod íslem jednacím JMK 30644/2003 – O PZ – Hm)

Ochranné pásmo komunikací mimo zastav né území m sta
• Ochranné pásmo dálnic a rychlostních silnic mimo souvisle zastav né území obcí je 100 m od osy

krajního jízdního pruhu.
• Ochranné pásmo krajských silnic II. a III. t . mimo souvisle zastav né území obcí je 15 m od osy

komunikace.

Ochranné pásmo eleznice
Ochranné pásmo elezni ní trat  je 60 m od osy krajní koleje.
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3 TABULKY BILANCÍ VYU ITÍ ÚZEMÍ V JEDNOTLIVÝCH VARIANTÁCH



ÚZEMNÍ STUDIE
Územní studie  "MČ BRNO - CHRLICE"
VARIANTA  I
Bilance využití území

STABILIZOVANÉ NÁVRHOVÉ CELKEM CELKEM
NÁVRH PLOCHY PLOCHY

(ha) (ha) (ha) (%)
PLOCHY BYDLENÍ 48,5750 31,1520 79,7270 8,4%
PLOCHY SMÍŠENÉ 1,9730 7,1340 9,1070 1,0%
PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT 46,6800 49,3640 96,0440 10,1%
PLOCHY PR. AKT. - ZEMĚDĚLSTVÍ 14,2420 2,7010 16,9430 1,8%
PLOCHY ZVLÁŠTNÍ REKREACE 3,3180 4,9000 8,2180 0,9%
PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI 4,0130 2,5870 6,6000 0,7%
PLOCHY DOPRAVY 3,9250 2,1660 6,0910 0,6%
VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ PLOCHY 45,1400 19,3560 64,4960 6,8%
PLOCHY ŽELEZNICE 16,2980 2,0900 18,3880 1,9%
PLOCHY TECH. VYBAVENOSTI 13,5730 0,0000 13,5730 1,4%
PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 12,0750 94,6650 106,7400 11,2%
PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ 0,7580 22,0830 22,8410 2,4%
VODNÍ PLOCHY 12,2900 4,2530 16,5430 1,7%
PLOCHY ZPF - zahrádky 5,6140 0,0000 5,6140 0,6%
PLOCHY ZPF 465,1430 0,0000 465,1430 49,0%
PLOCHY PUPFL 13,1470 0,0000 13,1470 1,4%
CELKEM 706,7640 242,4510 949,2150 100,0%

Počet obyvatel - stav 3 176
Počet obyvatel - návrh 7 969
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Bilance využití území

PLOCHY BYDLENÍ PLOCHY SMÍŠENÉ PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT PLOCHY PR. AKT. - ZEMĚDĚLSTVÍ

PLOCHY ZVLÁŠTNÍ REKREACE PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI PLOCHY DOPRAVY VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ PLOCHY 

PLOCHY ŽELEZNICE PLOCHY TECH. VYBAVENOSTI PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ

VODNÍ PLOCHY PLOCHY ZPF - zahrádky PLOCHY ZPF PLOCHY PUPFL



ÚZEMNÍ STUDIE
Územní studie  "MČ BRNO - CHRLICE"
VARIANTA  II
Bilance využití území

STABILIZOVANÉ NÁVRHOVÉ CELKEM CELKEM
NÁVRH PLOCHY PLOCHY

(ha) (ha) (ha) (%)
PLOCHY BYDLENÍ 48,5750 25,2900 73,8650 7,8%
PLOCHY SMÍŠENÉ 1,9730 6,5040 8,4770 0,9%
PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT 46,6800 51,6920 98,3720 10,4%
PLOCHY PR. AKT. - ZEMĚDĚLSTVÍ 14,2420 2,7010 16,9430 1,8%
PLOCHY ZVLÁŠTNÍ REKREACE 3,3180 4,9640 8,2820 0,9%
PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI 4,0130 2,3330 6,3460 0,7%
PLOCHY DOPRAVY 4,1680 2,0200 6,1880 0,7%
VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ PLOCHY 45,1400 2,7640 47,9040 5,0%
PLOCHY ŽELEZNICE 16,2980 1,1290 17,4270 1,8%
PLOCHY TECH. VYBAVENOSTI 13,5730 0,0000 13,5730 1,4%
PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 12,1250 92,6060 104,7310 11,0%
PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ 0,7580 21,5110 22,2690 2,3%
VODNÍ PLOCHY 12,2900 4,2530 16,5430 1,7%
PLOCHY ZPF - zahrádky 11,9760 0,0000 11,9760 1,3%
PLOCHY ZPF 483,1470 0,0000 483,1470 50,9%
PLOCHY PUPFL 13,1720 0,0000 13,1720 1,4%
CELKEM 731,4480 217,7670 949,2150 100,0%

Počet obyvatel - stav 3 176
Počet obyvatel - návrh 6 433
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Bilance využití území

PLOCHY BYDLENÍ PLOCHY SMÍŠENÉ PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT PLOCHY PR. AKT. - ZEMĚDĚLSTVÍ

PLOCHY ZVLÁŠTNÍ REKREACE PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI PLOCHY DOPRAVY VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ PLOCHY 

PLOCHY ŽELEZNICE PLOCHY TECH. VYBAVENOSTI PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ

VODNÍ PLOCHY PLOCHY ZPF - zahrádky PLOCHY ZPF PLOCHY PUPFL



ÚZEMNÍ STUDIE
Územní studie  "MČ BRNO - CHRLICE"
VARIANTA  III
Bilance využití území

STABILIZOVANÉ NÁVRHOVÉ CELKEM CELKEM
NÁVRH PLOCHY PLOCHY

(ha) (ha) (ha) (%)
PLOCHY BYDLENÍ 48,5750 30,6000 79,1750 8,3%
PLOCHY SMÍŠENÉ 1,9730 6,5040 8,4770 0,9%
PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT 47,0610 49,6910 96,7520 10,2%
PLOCHY PR. AKT. - ZEMĚDĚLSTVÍ 14,2420 2,7010 16,9430 1,8%
PLOCHY ZVLÁŠTNÍ REKREACE 3,3180 4,9640 8,2820 0,9%
PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI 4,0130 2,3330 6,3460 0,7%
PLOCHY DOPRAVY 3,9250 2,0200 5,9450 0,6%
VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ PLOCHY 45,1400 9,6470 54,7870 5,8%
PLOCHY ŽELEZNICE 16,2980 1,1290 17,4270 1,8%
PLOCHY TECH. VYBAVENOSTI 13,5730 0,0000 13,5730 1,4%
PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ 12,8170 93,0800 105,8970 11,2%
PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ 0,7580 20,1880 20,9460 2,2%
VODNÍ PLOCHY 12,2150 4,2530 16,4680 1,7%
PLOCHY ZPF - zahrádky 5,6140 0,0000 5,6140 0,6%
PLOCHY ZPF 480,1410 0,0000 480,1410 50,6%
PLOCHY PUPFL 12,4420 0,0000 12,4420 1,3%
CELKEM 722,1050 227,1100 949,2150 100,0%

Počet obyvatel - stav 3 176
Počet obyvatel - návrh 6 498

8%

1%

10%

2%
1%

1%

1%
6%

2%
1%

11%2%2%

1%

51%
1%

Bilance využití území

PLOCHY BYDLENÍ PLOCHY SMÍŠENÉ PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT PLOCHY PR. AKT. - ZEMĚDĚLSTVÍ

PLOCHY ZVLÁŠTNÍ REKREACE PLOCHY VEŘEJNÉ VYBAVENOSTI PLOCHY DOPRAVY VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ PLOCHY 

PLOCHY ŽELEZNICE PLOCHY TECH. VYBAVENOSTI PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ

VODNÍ PLOCHY PLOCHY ZPF - zahrádky PLOCHY ZPF PLOCHY PUPFL
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