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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1 HLAVNÍ CÍLE ENÍ

Hlavním cílem ení p edkládané urbanistické studie je zpracování územn  plánovacího podkladu,
který by m l být dohodou mezi po izovatelem, p edstaviteli m stské a ásti a zpracovatelem.

Takto vytvo ený územn  plánovací podklad m e :

• Dát p edstavu o dal ím rozvoji m stské ásti
• Posílit identitu a jedine nost m stské ásti
• Definovat po adavky m stské ásti vzhledem k novému Územnímu plánu m sta Brna
• Definovat po adavky m stské ásti vzhledem k dopravnímu ení jihovýchodního sektoru

sta s návazností na ení vyu ití území
• Slou it Stavebnímu ú adu pro ízení územního rozvoje.

1.2 ZHODNOCENÍ VZTAHU ÚPMB (1994) A NÁVRHU URBANISTICKÉ STUDIE

Urbanistická studie „M  Tu any“ díky svému pojetí, rozsahu a podrobnosti plní ve vztahu k platnému
Územnímu plánu m sta Brna n kolik rolí:
• zp es uje ení Územního plánu m sta úpravou hranic funk ních ploch a stanovením

podrobn ích regula ních podmínek
• m ní po prov ení a dohod  funk ní vyu ití n kterých ploch oproti Územnímu plánu m sta
• navrhuje rozvoj m stské ásti nad rámec Územního plánu m sta z d vodu komplexního pojetí

rozvoje m stské ásti
• dává p edstavu o napln ní dosud platného územního plánu
• stává se podkladem pro definování dal ího územního rozvoje ve vztahu k novému Územnímu

plánu m sta
• územn  prov ené vybrané ásti Tu an mohou být z d vodu urychlení realizace za azeny do

procesu zm n Územního plánu m sta Brna.

Vyu ití území eného území na úrovni výkladu platného Územního plánu m sta je obsahem
výkresu .5 – Navrhované vyu ití území v kontextu ÚPmB.

1.3 VYHODNOCENÍ SPLN NÍ VYHODNOCENÍ PROJEDNÁNÍ ÚPP

Pro zpracování výsledného návrhu urbanistické studie M  Tu any jako ÚPP bylo v roce 2005
zpracováno po izovatelem „Vyhodnocení projednání územn  plánovacího podkladu“. Toto
vyhodnocení vychází z výsledku projednání ÚPP s DOSS, ostatními zainteresovanými organizacemi,
vlastníky nemovitostí a ob any. Vyhodnocení, stejn  jako Zadání, nebylo vzhledem k charakteru ÚPP
ani projednáno ani schváleno.

Po adavky z „Vyhodnocení projednání územn  plánovacího podkladu“ jsou v návrhu urbanistické
studie spln ny.

Spln ní pokyn  pro dopracování návrhu urbanistické studie

Odbor památkové pé e MMB
Spln no, po adavky zapracovány do textové ásti.

Odbor vodního a lesního hospodá ství a zem lství MMB
Spln no, p ipomínky zapracovány. Navrhované ení odvedení de ových vod bylo projednáno se
správcem toku Ivanovického a Tu anského potoku, vydáno p edb né stanovisko (dokladová ást).

Odbor ivotního prost edí MMB
Spln no, p ipomínky zapracovány. Výsledný návrh projednán O P MMB.

Odbor dopravy Krajského ú adu Jihomoravského kraje
Spln no, prov eno.
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Odbor dopravy MMB
Spln no, p ipomínky prov eny, zapracovány

editelství silnic a dálnic
Spln no, prov eno.

Ve ejná zele  m sta Brna
Spln no, p ipomínky zapracovány.

Brn nské vodárny a kanalizace, a.s.
Spln no, p ipomínky zapracovány.

AGRO Brno  Tu any, a.s.
Výsledky dohodovacího ízení zapracovány na základ  projednání Výrobního výboru (dokladová ást)
do výsledného návrhu.
Po izovatel US (OÚPR MMB) a M  Tu any souhlasí s ením navr eným urbanistickou studií.
Stávající areál Agro – Tu any je dle návrhu len n na dva organiza ní celky, rozd lenými novou
ve ejnou dopravní plochou. Z této ve ejné plochy bude zaji na obsluha stávajících výrobních aktivit,
areálu Agra – Tu any a nových aktivit v území p iléhajícímu k novému dopravnímu obchvatu Tu an.
V této plo e bude zárove  vedena ve ejná místní komunikace a ulo eny sít  technické infrastruktury.
Pro nov  definovaný areál Agra – Tu any je stanoven v regulacích re im ízené výstavby. Tento re im
po aduje zpracování urbanistické studie nebo generelu rozvoje areálu. Tento podrobn í ÚPP
stanoví funk ní vyu ití areálu, jeho organizaci, napojení na technickou infrastrukturu a stane se
podkladem pro rozhodování stavebního ú adu

Spln no, po adavek zapracován. Je navr ena nová plocha ur ená pro bydlení. Okolní p ístupové
komunikace je nutno roz it tak, aby bylo dosa eno parametr  pot ebných pro realizaci nové
komunikace a prostoru pro ulo ení sítí technické infrastruktury.

Spln no, po adavky zapracovány. Trasa nové komunikace rozd lující pozemky dle mo ností
upravena, výsledné ení v ak bude v dy výsledkem dohody vlastník  pozemk . Stavební áry
v ulici Myslivecké upraveny, v etn  „orienta ní“ kresby navrhované zástavby.

Spln no, po adavek prov en, v kontextu celkového ení zapracován. Prodlou ení ulice Myslivecké
je vedeno v p vodní stop , samoz ejm  v ak p i zachování parametr  pot ebných pro realizaci nové
komunikace a prostoru pro ulo ení sítí technické infrastruktury. Odstup pro výstavbu objekt  od ulice
Myslivecké je dán stavební hranicí. Stavebník m je umo no odstoupit od ulice Myslivecké, tak aby
mohla být na vlastním pozemku eliminována p ítomnost stávajícího areálu Agra - Tu any i

edpokládaných nových smí ených aktivit v této ásti Tu an.

Spln no, po adavek prov en. V kontextu celkového trasování MHD nalezeno ení, kdy je zastávka
navr ena v prostoru nové k ovatky ulic Hanácká – pirkova, p ed farou .

Spln no, po adavky prov eny, v kontextu celkového ení n které zapracovány.
Prodlou ení ulice Myslivecké je vedeno v p vodní stop , samoz ejm  v ak p i zachování parametr
pot ebných pro realizaci nové komunikace a prostoru pro ulo ení sítí technické infrastruktury.
V pr hu zpracování konceptu urbanistické studie bylo dohodnuto, e výsledná podoba lokality

ípková bude mít charakter koncep  zalo ené urbanistické struktury m sta. Tato p edstava je v ak
samoz ejm  zalo ena na p edpokladu, e budoucí výstavba bude probíhat na scelených pozemcích
ve vlastnictví minimálního po tu investor .
Mo nost posunutí stavební áry ve stávající ulici ípková bylo v návrhu urbanistické studie znovu
prov eno. Stavební ára respektuje stávající zástavbu z toho d vodu, aby nedocházelo p i postupné

estavb  pouze n kterých objekt  k rozbití charakteru ulice, p i vytvo ení problematických podmínek
pro osazení nového objektu.
U plánované výstavby domova d chodc  je v návrhu urbanistické studie uva ováno s vytvo ením
nových ploch zelen  na plochách po asanovaném objektu stávajícího zdravotního st ediska.
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ení Tu anského nám stí bylo p evzato z d íve zpracované studie a upraveno dle po adavk
stské ásti.

V návrhu urbanistické studie byly znovu prov ovány mo nosti výstavby dal ích objekt  pro
odstavování vozidel. Dal í nový objekt pro gará ování a parkování je navr en p i ulici Pratecké
v plo e p ed plánovaným komunika ním obchvatem Tu an.

 Brno-Tu any
Spln no, po adavky prov eny, v kontextu celkového ení n které zapracovány.
U plánované výstavby domova d chodc  je v návrhu urbanistické studie uva ováno s vytvo ením
nových ploch zelen  na plochách po asanovaném objektu stávajícího zdravotního st ediska.
V návrhu urbanistické studie byly znovu prov ovány mo nosti výstavby dal ích objekt  pro
odstavování vozidel. Dal í nový objekt pro gará ování a parkování je navr en p i ulici Pratecké
v plo e p ed plánovaným komunika ním obchvatem Tu an
Výsledný návrh byl p edlo en a projednán s M  Brno - Tu any.

1.4 VYHODNOCENÍ SOULADU S CÍLI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ

edkládaná urbanistická studie spl uje dle zpracovatel  v echny cíle a úkoly tak, jak jsou definované
ve Stavebním zákon  – oddíl 1.

1.4.1 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.

Prov ení sou asného stavu zastav ní k.ú. Tu any, atelier ERA, 12/2000
Podklad pro aktualizaci pr zkum  a rozbor .

Regula ní plán Brn nské Ivanovice, Holásky – pr zkumy a rozbory, arch. ruba , 01/2001
Podklad pro aktualizaci pr zkum  a rozbor .

Územní prognóza Jihomoravského kraje, UAD studio s.r.o. + atelier ERA, 2004
Dokumentace projednávaná jako Územním plán VUC. Podklad pro mo né a výhledové ení ir ích
vztah .

Územn  plánovací podklady

Tu anské nám stí, urbanistická studie, atelier RAW, 12/1999
Územn  plánovací podklad ící Tu anské nám stí. Podklad p evzat do návrhu US s provedením
áste ných korekcí.

Brn nské Ivanovice, urbanistická studie, atelier RAW, 12/2000
Územn  plánovací podklad ící Ivanovické nám stí. Podklad p evzat do návrhu US s provedením
áste ných korekcí.

Holásecká- ípková, Brno Tu any, urbanistická studie, Ing.arch. Dole al, 12/2000
Územn  plánovací podklad ící rozsáhlou výstavbu sm rem k Holáskám. Rozsah dán schváleným
zám rem ÚPmB. Podklad vyu it pro prezentaci variantního ení oproti návrhu US.

Holásecké písníky, urbanistická studie, Ing.arch. Kvapil, 08/2003
Územn  plánovací podklad ící vyu ití bývalé Holásecké pískovny. Podklad p evzat s korekcemi.

Sokolnická - Myslivecká, k.ú. Tu any, urbanistická studie, firma PEND, 12/2000
Územn  plánovací podklad ící dostavbu ulice Sokolnické a Myslivecké. Informativní podklad.

Tu any – Sokolnická, urbanistická studie, Bouwfonds R, PEND, 02/1999
Územn  plánovací podklad podle kterého je v sou asnosti realizována výstavba. Do návrhu US

evzato.
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Urbanistická studie rozvojových zón leti  Brno – Tu any, ernovická terasa a lapanice,
urbanistická studie, Kovoprojekta a.s., 12/2004
Územn  plánovací podklad rozvoj území JMK kolem leti  ve vztahu k m stu Brnu. Informativní
podklad, vzhledem k p edpokládanému ukon ení prací na této studii v polovin  roku 2005.

Dopravní ení centra M  Brno – Tu any, studie, Ing. Ji í erek, 09/2002
Územn  plánovací podklad ící p estavbu k ovatky Hanácká – pirkova. Návrh ení p evzat do
návrhu US.

Brn nské Ivanovice – Za zámkem, urbanistická studie, UAD STUDIO s.r.o., 199?
Územn  plánovací podklad mo né zástavby rozvojové lokality. Informativní podklad.

Komunika ní obchvat Tu an, dopravn  urbanistická studie, Via Consult Projekt, 03/2003
Územn  plánovací podklad ící Silni ní obchvat Tu an. Na základ  této studie byla provedena
zm na Územního plánu m sta Brna. Situa ní ení p evzato do návrhu US.

 Brno – Tu any, Studie cyklistických tras, studie, Ing. Brn nské komunikace a.s., 09/2003.
Cílem studie bylo nalezení mo ných a vhodných cyklistických tras na území m stské ásti.
Informativní podklad.

Identifikace starých skládek v prostoru Brno – východ s pou itím leteckých snímk  velkého
ítka a jejich hodnocení, Ústav geoniky AV R - pobo ka Brno, 1998

Studie mapující bývalé skládky na území m sta Brna. Podklad zapracován do ÚPP v podob
územních limit .

Generel odkanalizování stoky F, AQUA PROCON, 12/2003
Podklad pro ení technické infrastruktury, odkanalizování území.

Hydrotechnické posouzení odtokových pom  Ivanovického potoka, AQUA PROCON, 06/2002
Podklad pro ení technické infrastruktury, vodní toky, odkanalizování území.

Generel - matematický model, AQUATIS, 03/1998
Podklad pro ení technické infrastruktury, zásobení vodou.

Aktualizace hydraulických výpo , AQUA PROCON, 07/2002
Podklad pro ení technické infrastruktury, zásobení vodou.

Stanovení priorit dostavby vodovodní sít  m sta Brna, AQUA PROCON, 11/2002
Podklad pro ení technické infrastruktury, zásobení vodou.

Ochranná pásma leti  Brno - Tu any, AGA – leti  s.r.o., 06/2002.
Návrh ochranných pásem leti . Podklad zapracován do ÚPP v podob  územních limit .

Program rozvoje M  Tu any, Saura, 2003
Studie dávající p edstavu o mo ném socioekonomickém rozvoji m stské ásti.

Výstavba domova d chodc  – Tu any, ul. Holásecká, architektonická studie, K4 a.s., 2004
Studie výstavby domova d chodc  v Tu anech. Zám r p evzat do návrhu US.

Ostatní podklady
- M sta a m ste ka, Ing.arch. K. Ku a
- 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
Vybrané výstupy ze sestav poskytnuté zpracovateli OÚPR MmB.

Mapové dílo
Pro pot eby zpracování ÚPP byl vyu it kompletní polohopis eného území v digitalizované podob .
Mapový podklad a vý kopis byl poskytnut OMI MmB.
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Ortofotomapy

Pro pot eby zpracování rozborové i návrhové ásti ÚPP byly vyu ity digitální ortofotomapy. Podklad
byl poskytnut OMI MmB.

In enýrské sít

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

Zpracování územn  plánovacího podkladu je v souladu s "Metodikou zpracování ÚPD zóny pro
vytvá ení dat informa ního systému o území“. Tato metodika, v etn  pozd ích úprav, byla p edána
zpracovateli jako závazný podklad pro zpracování grafické ásti dokumentace.
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2 ENÍ URBANISTICKÉ STUDIE

2.1 VYMEZENÍ ENÉHO ÚZEMÍ

ené území se nachází na území m stské ásti Tu any a zahrnuje v sob ásti katastrálního území
Brn nských Ivanovic, Tu an a Holásek.

Na západ  je území vymezeno elezni ní tratí, na severu dálnicí D1 a na východ  zástavbou
navrhovaným Brn nských Ivanovic - bez pr myslového okrsku "V Gruntech", dále v k.ú. Tu any
silni ním obchvatem Tu an, na jihu hranicí s k.ú. Chrlice.

V pr hu zpracování urbanistické studie bylo ve fázi konceptu roz eno ené území o území
nacházející se západn  od ulice Petlákovy.

Graficky je ené území zobrazeno ve výkresové ásti územn  plánovacího podkladu. Rozloha
eného území:

Zadání 279,9 ha
Urbanistická studie 312,1 ha

2.2 SPECIFICKÉ CHARAKTERISTIKY ENÉHO ÚZEMÍ
(vyplývající z její polohy a funkcí, v etn  základních podmínek ochrany p írodních, civiliza ních a
kulturních hodnot území)

2.2.1 Geografické charakteristiky území

ené území se nachází v severní ásti Dyjsko-svrateckého úvalu, na ásti Tu anské plo iny a
spole né údolní nivy Svratky a Svitavy. 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. Nivu tvo í souvrství
podlo ních rkopísk  a nadlo ních povod ových hlín.

Reliéf území má prom nlivý charakter. Nad rovinou údolní nivy na západ  se z východní strany zvedá
okrajový svah Tu anské plo iny. Rovinaté temeno plo iny je pro íznuto pom rn  výrazným údolím
Ivanovického a Tu anského potoka, sm ujícího k jihu a posléze k západu, k okraji údolní nivy

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 a Tu anského potoka.

V p dním pokryvu p eva ují z p irozených p d ernozem , a to na spra ích typické, na píscích a
rcích arenické, na jílech pelické. (nivní p dy). Podél Ivanovického a Tu anského potoka se táhne

úzký pruh ernic (lu ních p d). P dy v zastav ném území jsou ov em antropicky siln  pozm né.
Hydrograficky p íslu í celé ené území do povodí Svratky. Hlavními vodními toky území je
Ivanovický potok, p vodn  pramenící ve Slatin , nyní tekoucí od severního okraje Ivanovic p es
zastav né území k jihu a na okraji Holásek se ohýbající k západu, do nivy Svratky, dále Tu anský
potok pramenící severn  od ulice Farní odkud protéká zatrubn n pod Tu anským nám stím, od n ho
ji  vytéká ji ním sm rem. Po k ení s ulicí R ová p echází do katastru Chrlic.

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
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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 Demografická a sociální východiska

Pro rozbor sociálních a demografických p edpoklad  bylo vyu ito údaj  o po tu obyvatel
z následujících zdroj .

stský informa ní systém - Radní
Tyto informace byly zpracovateli poskytnuty referátem spole enských východisek OÚPR MmB. Po et
obyvatel v eném území podle tohoto podkladu je 3 478.

Územní generel bydlení m sta Brna (k 2002)
Informace o po tu byt  a o po tu obyvatel byly promítnuty do jednotlivých funk ních ploch bydlení.
Údaje jsou sou ástí Bilan ních tabulek tohoto územn  plánovacího podkladu.

Stávající po et byt 1 389
Stávající po et obyvatel 3 392

ítání lidu, dom  a obyvatel (2001)
Informace ze s ítání jsou pro b né pot eby prezentována za m stskou ást.

Retrospektivní vývoj obyvatelstva
celkem mu i eny

1970 5 780 2 794 2 986
1980 5 099 2 447 2 652
1991 4 526 2 176 2 350
201 4 631 2 219 2 412

Domy
Domy z toho
celkem rodinné domy bytové domy
1 621 1 605 5

Byty
Byty z toho
celkem rodinné domy bytové domy
1581 1 551 21

Podrobn í údaje ze s ítání 2001 jsou sou ástí p ílohy zprávy.

ené území je, typicky pro m stskou ást Tu any, zastoupeno vysokým pom rem bydlení. Návrh
tento stav udr uje a rozvíjí, nebo  bydlící jsou d le itou sou ástí plnohodnotného p ím stského
prost edí.

Návrh p edpokládá p edev ím rozvoj bydlení v rodinných domech, pouze malá ást navr eného
bydlení má formu nízkopodla ních kompaktních bytových dom . Vzhledem k dosavadním trend m v
nové výstavb  bydlení, lze v ené oblasti p edpokládat p ír stek mlad ích. O ekávaná výstavba by

la vytvo it podmínky pro celkový p ír stek co nejvyvá en í v kové i ekonomické struktury
obyvatelstva.

Navr eno je bydlení v cca 597 bytech pro cca 2 120 obyvatel.

2.2.3 Ochranné p írodní re imy

Zvlá  chrán ná území

Území p írodov decky i esteticky velmi významná nebo jedine ná lze dle § 14 zákona . 114/1992
Sb., o ochran  p írody a krajiny, vyhlásit za zvlá  chrán ná. V eném území se nenachází ádné
zvlá  chrán né území.
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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  vodní toky -
Tu anský potok, Ivanovický potok, údolní niva obou tok . Navrhované ení posiluje nivu
Ivanovického potoka i Tu anského potoka o plochu krajinné zelen  lu ního lesa.

Významné krajinné prvky registrované podle § 6 zákona jsou zastoupeny v území lokalitou:

Holásecká pískovna (reg. VKP 68 – 107.1). Jedná se o nevyt ený ostr vek kvartérních sediment
tu anské terasy s terciérními brn nskými písky, porostlý trnovníkem akátem, bezem erným a
brslenem obecným. Z morfologického hlediska se jedná o náplavový ku el.
Katastrální území Holásky, ást parcely 204/28.

Vým ra prvku: cca 0,4 ha.
vod ochrany: geologický.

Významné krajinné prvky jsou chrán ny p ed po kozováním a ni ením. Vyu ívat je lze pouze tak, aby
nedo lo k ohro ení nebo naru ení obnovy jejich ekostabilizující funkce (§ 4 odst. 2 zákona .
114/1992 Sb.).

Dopravní ení Holásecké pískovny (p evzato z podrobn í studie – Holásecké písníky, arch. Kvapil,
2003 a následné zm ny ÚPmB) se v ak dotýká registrovaného VKP Holásecká pískovna. Navr ena je
zm na vymezení VKP. P vodní vymezení definující obdélníkem prostor hrany je nahrazeno
vymezením navr eným a projednaným v rámci zm ny ÚPmB. Celá plocha VKP je urbanistickou studií
navr ena jako stavová plocha krajinné zelen , ve ejn  p ístupná a propustná.

Ochrana krajinného rázu

K zabezpe ení obecné ochrany krajinného rázu existuje legislativní opora zejména v zákon .
114/1992 Sb. Zákon v § 12 odst. 1 praví: "Krajinný ráz, kterým je zejména p írodní, kulturní
a historická charakteristika ur itého místa i oblasti, je chrán n p ed inností sni ující jeho estetickou
a p írodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umis ování a povolování staveb mohou být
provád ny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvk , zvlá  chrán ných území,
kulturních dominant krajiny, harmonické m ítko a vztahy v krajin ."

Ochrana krajinného rázu urbanizovaného území je v zásad  toto ná s ochranou jeho urbanistických
hodnot území. Navrhované ení vná í do krajiny pom rn  rozsáhlé plochy krajinné zelen , výrazné
plochy bydlení v rodinných domech v zahradách a novou komunika ní stopu v úrovni terénu v západní
ásti území. S ohledem na relativní plochost terénu je pravd podobnost výrazné zm ny krajinného

rázu navrhovaným ením minimální.

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 nebyly vyhlá eny dosud ádné památné

stromy. S návrhem na vyhlá ení je ze strany m stské ásti uva ováno se stromem nacházejícím se
ve vnitrobloku p vodní zástavby na Tu anském nám stí (Hanácká, Hasi ská, pirkova, Tu anské
nám stí).

Územní systém ekologické stability

Územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES) je definován v zákon . 114/1992 Sb. 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. Skladebnými ástmi ÚSES jsou biocentra, biokoridory a interak ní prvky.
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Návrh lokálního (místního) ÚSES byl pro ené území zpracován v podob  generelu v rámci ir ího
územního celku v roce 1992 (firma Kolá ová a spol.). Generel ÚSES byl pak základním podkladem
pro zapracování ÚSES do územního plánu m sta Brna.

V katastrálních územích Tu any a Brn nské Ivanovice byl ÚSES dopracován v závazné podob
samostatných vy len ných parcel v rámci komplexních pozemkových úprav zapsaných do katastru
nemovitostí. Tyto prvky ÚSES se nachází mimo ené území.

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

Dle seznamu nejvýznamn í zelen , její  plo ný rozsah nesmí být zmen en dle vyhlá ky m sta Brna
. 10/1994, o zeleni ve m st  Brn , (mapová p íloha .1) se v území nacházejí tyto takto chrán né

plochy:

v k.ú. Brn nské Ivanovice:
• lokalita . 238 – Jubilejní - 9 297 m2, p. . 779/1 – v sou asné dob  akátový nálet, místními

ob any nazývaný „Lesék“. V prostoru byly uklizeny zbytky nepovolených drobných skládek
odpadu, za zahradami p iléhajících rodinných domk  jsou skládky materiálu, ohni  a pod.

vodní pr chod z ulice Kudrnova je uzav en.
Vymezení plochy se v souvislosti s prodlou ením ulice Jubilejní upravuje. ást ploch kolem
stávajících gará í je v návrhu územn  p len na k návrhové krajinné zeleni kolem Ivanovického
potoka. Nová velikost plochy  6 641 m2. Navrhuje se komplexní rekonstrukce jako m stského
parku se zp ístupn ním z ulice Kudrnova  obnovením prodlou ení ulice U Lesí ka.

• lokalita . 239 – Vy ehradská – Kudrnova - 502 m2, p. . 724, 725 – oplocená plocha nále ející
k rodinnému domu.
Plocha za azena patrn  omylem, navrhuje se k vy azení a za len ní do ploch bydlení.

• lokalita . 241 – Tu anská – Zezulova - 350 m2, p. . 354 - malý trojúhelní ek zelen  p i k ení
ulic Tu anská a Zezulova, s v í lípou, borovicemi, okrasnými ke i k em, ve ejnou studnou.
Ponechává se beze zm ny.

• lokalita . 242 – Ivanovický potok – 34 229 m2, p. . 782, 783 - ást toku Ivanovického potoka
mezi Ivanovicemi a Holáskami, s kvalitním doprovodným porostem d evin, místy a  charakteru
poto ního luhu – významné hnízdi  ptactva.
Plocha se navrhuje k výraznému roz ení.

v k.ú. Tu any
• lokalita . 240 – Hanácká - U kostela – vým ra 0,0519 ha, p. . 560, 559, 558- zele  kolem kostela

Zv stování p. Marie, dotvá ející obraz této významné stavby. Plocha je dopln ná drobnými
stavbami (kapli ka, k ová cesta), osázena jírovci ma aly, jasany a plazivými jalovci.
Úprava vymezení dle skute nosti.

• lokalita . 243 – H bitov – vým ra 6,5967 ha, p. . 26/1, 2, 27/1. Plocha m stského h bitova –
zele  po rekonstrukci.
Ponechává se beze zm ny.

• lokalita . 244 – Revolu ní - 1. kv tna – vým ra 0,3663 ha p. . 1102/1 plocha je po radikální
rekonstrukci (d tský hrací koutek s pískovi m, pomník osvobození RA, nové výsadby listnatých
strom .
Ponechává se beze zm ny.

• lokalita . 245 – Tu anské nám stí – vým ra 0,5876 ha, p. . 1397 V bohaté d evinné skladb  jsou
tu zastoupeny lípy, jírovce, smrky, borovice, javory, platany, t . P i okraji par íku se
dochovaly z p vodních výsadeb jeden jírovec ma al a jedna lípa, oba významné stromy. V centru
par íku je plocha ur ená pro hry d tí (stoly na stolní tenis, d ev né hrací prvky, schodi  v e ve
zdevastovaném stavu).
Plocha se zásadn  p uje  zm na dopravního ení na nám stí, v souladu s podrobn í
dokumentací. Nová velikost plochy  0,5064 ha.

2.2.4 Zele

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 regula ním plán , poskytnuté OÚPR MMB.

Zpracovatel 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
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ehled základní kategorizace zelen  v m st  Brn
Funk  samostatná zele

stská zele
Krajinná zele

Zele , která má dopl kovou funkci k jiné hlavní funkci – zele  ve stavebních plochách
Zele  v plochách pro bydlení
Zele  v plochách pracovních aktivit
Zele  ve zvlá tních plochách pro rekreaci
Zele  v plochách pro ob anské vybavení
Zele  v plochách ve ejných dopravních koridor
Zele  zahrádká ských osad

2.2.4.1 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 území rozlohu 3,14 ha, cílový stav je 15,32 ha. Krajinná zele  v sou asnosti
zaujímá 5,06 ha, ve výhledu její plocha výrazn  nar stá a  na 29,06 ha.

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  parková a rekrea ní

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, rekrea ní parky a zelené plochy v
rekrea ních oblastech. Kvalitní parková zele  by m la mít jasnou kompozici s dominantním objektem,

la by být snadno p ístupná, p ehledná a snadno udr ovatelná. Její vým ra by m la být minimáln  1
ha.

V eném území je jako park vedena plocha patrn  vyt eného hliníku poblí  ulice Ku erova,
zarostlá akátovým náletem, místními ob any nazývaná „Lesé ek“. V prostoru byly uklizeny zbytky
nepovolených drobných skládek odpadu, za zahradami p iléhajících rodinných domk  jsou skládky
materiálu, ohni  a pod. P vodní pr chod z ulice Kudrnova (prodlou ení ulice U lesíka) je uzav en.

Navrhuje se:
• Kompletn  rekonstruovat park Lesé ek na ulici Kudrnova, zp ístupnit ho

prodlou ením ulice U Lesí ka, provázat ho na stávající a navr enou krajinnou zele
v niv  Ivanovického potoka. P ípustné stavby: parkový mobiliá , d tské proléza ky,
pískovi

• Rekonstruovat park na Tu anském nám stí v souvislosti s dopravním ením.
ípustné stavby: parkový mobiliá

• Upravit park za bývalým kulturním domem na ulici Malínská, omezit asov  p ístup do
parku (na noc uzavírat). P ípustné stavby: parkový mobiliá , d tské proléza ky,
pískovi

• Kompletn  rekonstruovat zámecký park v areálu zámku, v sou asné dob
zdevastovaný a zastav ný provizorními stavbami. Vyu ít mo ností historické
rekonstrukce. P ípustné stavby: parkový mobiliá  v souladu s po adavky památkové
pé e

• Vybudovat novou plochu rekrea ní zelen  na ulici védská u prameni  Tu anského
potoka . P ípustné stavby: vodní plocha, travnatá h , sportovi  bez staveb

• Vybudovat novou plochu rekrea ní zelen  u koly na ulici M anská. Navr ené
stavby: h  na plá ový volejbal, p ípustné stavby: zpevn ná a travnatá h ,
sportovi  bez staveb

• Vybudovat novou plochu rekrea ní zelen  na ulici U viaduktu. Plocha navazuje na
navrhovanou plochu pro sport a ubytování. Navr ena je cvi ná louka pro golf.

ípustné stavby: sportovi , klubovny.
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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
RP - OÚPR 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:

§ parkov  upravená plocha na Tu anském nám stí. V bohaté d evinné skladb  jsou tu zastoupeny
lípy, jírovce, smrky, borovice, javory, platany, t . P i okraji par íku se dochovaly z p vodních
výsadeb jeden jírovec ma al a jedna lípa, oba významné stromy. V centru par íku je plocha
ur ená pro hry d tí (stoly na stolní tenis, d ev né hrací prvky, schodi  v e ve zdevastovaném
stavu). V parku chybí p í komunikace, lavi ky, kompozice parku je soust ed na na hrací plochu.
Navrhuje se r rekonstrukci jako park  viz vý e

§ parkov  upravená plocha mezi ulicí 1. kv tna a ulicí Revolu ní koncipována jako d tský hrací
koutek s pískovi m, a klidovou ástí, kde je umíst n pomník osvobození RA. Výsadby jsou
erstv  rekonstruovány.

Ponechává se bez zásahu
§ parkov  upravená plocha p i ulici Malínská – p vodn  patrn  sou ást vyhrazené zeln  za

kulturním domem, který dnes slou í podnikání. Plocha je ve ejn  p ístupná. V plo e p eva ují
velké jírovce v sedmi adách, dopln né lípami a jasany.
Navrhuje se k rekonstrukci jako park  viz vý e

§ malé zatravn né d tské h  s pr lezkami a pískovi m se nachází mezi ulicemi Moravská a
Sokolnická. Výrazn í d eviny jsou pouze u hromadných gará í.
Navrhuje se k rekonstrukci  dopln ní výsadeb strom

§ Plocha ve ejné zelen  na ulici Ka tanová – zatravn né prostranství s velkými javory, lípami a
jasany.
Ponechává se bez zásahu

§ Plocha ve ejné zelen  na ulici Pastevní s malým h m, lavi kami, proléza kou, po okraji rostou
velké topoly, dopln no okrasnými ke i.
Ponechává se beze zm ny

§ Malý trojúhelní ek zelen  p i k ení ulic Tu anská a Zezulova, s v í lípou, borovicemi,
okrasnými ke i k em, ve ejnou studnou (významná zele . 243 dle mapové p ílohy . 1 vyhlá ky

sta Brna . 10/94).
Ponechává se beze zm ny

§ Malá nep íli  udr ovaná plocha p ed restaurací na ulici Sladovnická zarostlá místy velmi hustým
náletem s jasany, b ízami, borovicemi.
Vy aduje rekonstrukci. ípustné stavby: parkový mobiliá , d tské proléza ky, pískovi

Pro ené území, zejména pro území Brn nských Ivanovic jsou typické velmi malé plochy zelen  na
náro ích a mezi domy zejména v historickém jádru obce, která je venkovskou památkovou zónou.
Tyto drobné plochy, p evá  o vým e pouze n kolika desítek m2 , asto dopln né lípou, k kem,
pomníkem i jinou drobnou stavbou jsou významnou slo kou charakteru této m stské ásti:

§ Malá plocha zelen  p i k ení ulic Pastevní a Jahodová u gará í
§ Porost jehli nan  (mod ín, smrk pichlavý, vejmutovka) na ulici Jahodová
§ Malá plocha s p knou lípou a okrasnými ke i na ulici na náro í ulic Jahodová a Tu anská
§ Zatravn ná plocha p ed bývalou prodejnou na Ivanovickém nám stí se sochou sv. Floriána se

smrky pichlavými a p knými lípami
§ Malá upravená plocha na Ivanovickém nám stí se smrky pichlavými, zeravy, okrasnými ke i a

pomníkem osvobození
§ Plocha zelen  na náro í ulic Tu anská a U lípy Svobody s p knou lípou
§ Malá zdevastovaná plocha osázená íky s po kozeným k em na soub hu ulic Jubilejní a

Ji inová
§ Trojúhelník zelen  mezi ulicí Rolencova a V pískách s jednou p knou lípou
§ Ve ejná zele  u elezni ního p ejezdu na ulici Rolencova.

Tyto plochy dotvá ejí p ív tivý ráz historické zástavby v eném území a je nutno je chránit a
upravovat, v etn  pé e o drobné sakrální památky. P ípustné stavby: parkový mobiliá .
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Zele  h bitov

Tu anský h bitov je v pozoruhodný dochovanými zbytky mohutného centrálního stromo adí slo eného
z jírovce ma alu.
V území není ádný návrh

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 (významné krajinné prvky), dále p evá  akátovými nálety na
opu ných t ebních plochách a ladem le ících pozemcích, ve vlh ích místech s k enci topol ,
ol emi a vrbami. Pro posouzení kategorizace zelen  bylo vyu ito informací schváleného Územního
plánu m sta Brna a Generelu zelen  m sta Brna. N které z ploch stabilizované krajinné zelen  jsou
oploceny a vyu ívány jako zahrádky.

Stabilizované plochy krajinné zelen  v eobecné tvo í tyto základní plochy:

• Porosty kolem Ivanovického potoka mezi Ivanovicemi a Holáskami, s kvalitním doprovodným
porostem d evin, místy a  charakteru poto ního luhu – významné hnízdi  ptactva, plocha  je
uvedena v seznamu nejvýznamn í zelen , její  plo ný rozsah nesmí být zmen en. Byla
zva ovaná p íprava k registraci jako VKP

• Svahy bývalého písníku v Holáskách na ulici V pískách
• Ji ní okraj jezdeckého areálu na ulic Javorová
• Malé plochy u Tu anského potoka v místech jeho k ení s ulicí R ová

Navrhuje se:

• Realizovat plochy krajinné zelen  severn  od zástavby Tu an.
Cíl: zkvalitn ní obytného prost edí celé m stské ásti, sní ení v trné eroze, sní ení na ist ní
ovzdu í a vytvo ení krajinného zázemí pro obyvatele území.
Zp sob výsadeb: Krajinná zele  je navr ena p evá  na výsu ných p dách Tu anské terasy
a proto se doporu uje ji vysadit jako smí ený jehli nato listnatý porost s p evahou dubu
letního i zimního, habru obecného, lípy malolisté, a vtrou en  borovice lesní.

ípustné stavby: cyklostezky, p í stezky, drobné stavby (altánky), um lecká díla, parkový
mobiliá , drobná zatravn ná h .

• Realizovat krajinnou zele  v niv  Tu anského potoka
Cíl: posílení funkce nivy, vytvo ení krajinného zázemí pro obyvatele nov  navr ených
obytných území.
Zp sob výsadeb: porosty typu lu ního lesa (ol e lepkavá, dub letní, topol erný, topol bílý, lípa
malolistá, javor mlé , jasan ztepilý, vrba bílá apod.).

ípustné stavby: cyklostezka, p í stezka, revitalizace toku, t ky, prahy a stupn .
• Realizovat krajinnou zele  v niv  Ivanovického potoka

Cíl: posílení funkce nivy, vytvo ení krajinného zázemí pro obyvatele nov  navr ených
obytných území.
Zp sob výsadeb: porosty typu lu ního lesa (ol e lepkavá, dub letní, topol erný, topol bílý, lípa
malolistá, javor mlé , jasan ztepilý, vrba bílá apod.).

ípustné stavby: cyklostezka, p í stezka, revitalizace toku, t ky, prahy a stupn .
• Revitalizovat, rekonstruovat a doplnit krajinnou zele  p i ulici V Pískách

Cíl: vytvo ení krajinného zázemí pro obyvatele nov  navr ených obytných území, vytvo it
írodní rámec stávajícím i navr eným plochám pro sport a rekreaci.

Zp sob výsadeb: Krajinná zele  je navr ena p evá  na výsu ných pís itých p dách
zdevastovaných p edchozí inností a místy zarostlých ne ádoucími ruderálními d evinami
jako je akát bílý, kustovnice cizí a jiné. Realizovat výsadby domácích d evin odolných v i
suchu.

ípustné stavby: p í stezky,  parkový mobiliá , drobné stavby (altánky, informa ní tabule
k VKP).
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Krajinná zele  rekrea ní

V eném území se ádná odpovídající plocha této kategorie nenachází.

2.2.4.2 Zele  ve stavebních plochách

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

Zele  v plochách bydlení
V eném území jsou do této subkategorie azeny zahrady u rodinných dom  a zele  ve smí ených
plochách. Stávající zahrady u rodinných dom  jsou v inou kvalitní, p evá  se vzrostlými ovocnými

evinami, asto dopln nými jehli nany a okrasnými ke i. Jiná kategorie zelen  v plochách bydlení se
v území nevyskytuje
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.

Atypickým  výrobn  areálem je památkov  chrán ný zámecký areál v Brn nských Ivanovicích,
zdevastovaný, ve kterém se dochovalo n kolik d evin z p vodní parkové kompozice. Jedná se o
mohutný exemplá  d ezovce trojtrnného, jedli obrovskou, jírovec ma al, smrky pichlavé, borovici
ernou.

Území se navrhuje ke zm  funkce v etn  plochy parku  viz zele  parková.

Zele  ve zvlá tních plochách pro rekreaci

Zele  sportovních za ízení je v eném území pom rn  významná. V dálkových pohledech na
Ivanovice se uplat ují pyramidální topoly u h  FC Zeman na ulici Sladovnická. V pohledech na
Tu any se uplat ují vzrostlé lípy , javory, jasany a jírovce u sokolovny, v etn  izola ních pás  kolem

, ve kterých ji  p evládají mén  kvalitní d eviny.
Pé e o tuto zele  spo ívá na majitelích ploch.
Zele  jezdeckého areálu v Holáskách je tvo ena p evá  náletovými d evinami, které vyrostly
v prostorách opu ných po t rkopísk . P eva ují akáty, k enci topol , místy rostou b ízy.
Pé e o tuto zele  spo ívá na majitelích ploch.

Zele  ob anské vybavenosti

V území je zastoupena mén  významnými zahradami kolských a zdravotnických za ízení. Zahrada  u
 na ulici U lípy Svobody se nachází se v dominantní poloze ve svahu. M  na ulici Holásecká

s výsadbami borovic je vybavena pískovi ti, hracími prvky, bazénem, malým dopravním h m.
Zahrada koly na ulici Tu anská je ze zna né ásti sad. Zahrada Z  na ulici M anská je
bezvýznamná, podobn  jako vyhrazená zele  u polikliniky na ulici Rolencova.
Zatravn ná, pe liv  udr ovaná je plocha kolem barokní kaple P. Marie v Brn nských Ivanovicích
Velmi významná je zele  kolem kostela Zv stování p. Marie, dotvá ející obraz této stavby.
Pé e o tuto zele  spo ívá na majitelích ploch.

Zele  v plochách ve ejných dopravních koridor

Tvo í ji r zné výsadby na náro ích ulic a podél dom . Nejkvalitn í výsadby jsou soust ed ny
v historickém jádru Tu an v blízkosti kostela – p i k ení ulic Hanácká a pirkova, na ulici Podlipná, na
Tu anském nám stí, naproti polikliniky na k ovatce 1. kv tna a Holásecká. Rovn  v historickém
jádru Brn nských Ivanovic se dochovala ada malých ploch zelen , které se podílejí na koloritu
venkovské památkové zóny obce (viz m stská zele  ostatní).

Zele  zahrádká ských osad

Do této kategorie spadá zele  na sdru ených plochách u itkových a okrasných zahrádek, které slou í
zejména individuální rekreaci obyvatel m sta. V eném území je kategorie zastoupena v n kolika
výrazných ucelených lokalitách v severozápadní ásti eného území, v severovýchodní ásti
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eného území, východn  od tu anského h bitova, p i silnici na Sokolnice, p i ulici Rolencova, ji
od ulice Ka tanová. Zahrádky jsou i v místech, které jsou v Územním plánu m sta Brna a Generelu
zelen  vedeny jako zele  krajinná.
Návrh ení území po ítá s omezením ploch zahrádek ve prosp ch jiných funkcí, kterými jsou
zejména bydlení, sport a rekreace a zele  krajinná. Zahrádky jsou v návrhu p esunuty do ucelených
lokalit v okrajových ástech zastav ného území p i ulici Sokolnická, Pratecká, podél elezni ní trati
v západní a severozápadní ásti eného území.

ípustné jsou: p stování zahradnických a polních plodin, drobné stavby hospodá ského charakteru
(skleníky, kolny na ná adí, v elíny) a jiné drobné stavby (p íst ky,altány, pergoly,zahradní krby).

Významné stromy

Významných strom  je v eném území pom rn  dost. Nejvíce se jich nachází na ulici Ka tanová, za
stodolami na ulici Sladovnická, v zámeckém areálu, kolem h  V pískách, na ulici Saidova, v par íku
na ulici Pastevní, v parku na ulici Jubilejní, ve svahu nad ulicí Jahodová, v par íku na ulici U potoka,
na Tu anském nám stí, kolem kostela Nanebevzetí p. Marie, p ed evangelickým kostelem na ulici
Karkulínova, na ulici Hanácká, na h bitov , v parkov  upravené plo e na ulici Malínská, u sokolovny,
Významné je stromo adí lip na ulici Dvorecká.

Stromo adí jsou navrhována jak do v ech nov  navrhovaných ulic v obytných územích, tak i v
ostatních stavebních plochách, v prostorách pro sport a rekreaci, podél komunika ních výpadovek .
Tento princip návrhu je v souladu s vyhlá kou .2/2004 k závazným ástem ÚPmB.

Bilance jednotlivých funk ních ploch zelen
Kategorie stabilizované plochy (ha) návrhové plochy (ha)
Krajinná zele 5,06 23,99

stská zele 3,14 12,18
Zele  ve stavebních plochách 54,86 39,96
CELKEM 63,06 76,13

2.2.5 Ochrana stavebních a kulturních památek

V eném území se nacházejí památkov  chrán né objekty zapsané ve Státním seznamu
nemovitých kulturních památek. Tyto objekty jsou vyzna eny ve výkrese .1 výkresové ásti ÚPP a
jejich vý et je obsahem následující tabulky.

Seznam objekt  zapsaných ve Státním seznamu nemovitých kulturních památek pro Brno-m sto.

k.ú Tu any
Název nemovité památky Místo Rejst . íslo
Kostel Zv stování Panny Marie a bývalá jezuitská residence Tu anské nám stí 0075
Kaple Zjevení Tu anské nám stí 0077
Polygonální kaple Tu anské nám stí 0078
Souso í Sv. Jana Nepomuckého Tu anské nám stí 0224
Souso í Panny Marie Tu anské nám stí 0225

 z r. 1811 Tu anské nám stí 0332
Hus v sbor .8 Ulice Karkulínova 8051
Budova Sokolovny Ulice Rolencova 8058
Bo í muka Ulice Podlipná 0318
Socha Sv. Jana Nepomuckého Ulice Dvorecká 0232
Socha Sv. Kajetána Ulice Dvorecká 0233

k.ú Brn nské Ivanovice
Název nemovité památky Místo Rejst . íslo
Obytné stavení s branou .o. 26 Ivanovické nám stí 7098
Zem lská usedlost .o. 30 Ivanovické nám stí 7997
Zem lská usedlost .o. 32 Ivanovické nám stí 7996
Zámek ul. Saidova .o. 5 Ulice Saidova 0037
Hospodá ské budovy ul. Saidlova Ulice Saidova 0207
Socha Sv. Jana Nepomuckého Ulice Saidova 0229
Socha Sv. Floriána Ulice Saidova 0267
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Kaple ul. Tu anská Ulice Tu anská 0079
Smír í kámen za ulicí Jahodovou Za ulicí Jahodovou 0335

Na území Brn nských Ivanovic se nachází Památková zóna lidové architektury Tu any –
Brn nské Ivanovice. Tato památková zóna byla ustanovena Vyhlá kou Ministerstva kultury R
.249/1995 Sb. ze dne 22. 9. 1995 jako území historického jádra obce s dochovanými soubory lidové

architektury. Vymezení vesnické památkové zóny je vyzna eno ve výkrese . 1 výkresové ásti ÚPP.
Program regenerace vesnické památkové zóny není zpracován. V echny stupn  p ípravné i
provád cí projektové dokumentace, týkajících se v ech stavebních zásah  na území památkové zóny
Tu any – Brn nské Ivanovice musí být p edlo eny Odboru památkové pé e MMB k posouzení a
k vydání závazného stanoviska. Území památkové zóny Tu any – Brn nské Ivanovice lze zárove
klasifikovat jako území s archeologickými nálezy.

Mimo památkov  chrán né objekty se v eném území nacházejí architektonicky významné stavby
do seznamu nezapsané, ale historicky a kulturn  hodnotné. Takovou stavbou je objekt na ulici
Podlipné od arch. Rozehnala (dnes prodejna SEAT), vila na ulici Dvorecké (dnes AGRO), objekt
Sokolovny na ulici Hanácké.

Urbanistická studie ve svém návrhu v echny objekty a areály památkové pé e pln  respektuje.
V p ípad  Ivanovického zámku navrhuje funk ní vyu ití s p edpokladem respektování památky a
navrhuje nové plochy zámeckého parku na míst  dnes zdevastovaného výrobn  skladovacího areálu.

Archeologická nalezi :

V eném území se dle podklad  firmy ARCHIA (Mgr. Z. má ) nachází 6 archeologických lokalit,
ozna ené ve výkresech .1 pod identifika ním kódem.
§ Lokalita 2

neolit, kultura s lineární keramikou – sídli
eneolit, kultura se zvoncovými poháry – poh ebi

§ Lokalita 3
st hování národ  – poh ebi
latén – sídli , poh ebi
doba bronzová, kultura st edodunajských popelnicových polí – poh ebi , sídli
eneolit, kultura se zvoncovými poháry – poh ebi

§ Lokalita 4
st edov k – novov k – historický intravilán

§ Lokalita 8
hal tat, kultura horákovská - poh ebi
doba bronzová, kultura ún tická – poh ebi
eneolit, kultura se zvoncovými poháry
ranný st edov k, hradi tní - poh ebi
paleolit - sídli
neolit, kultura s lineární keramikou - sídli

§ Lokalita 10
neur ená prav ká kultura – sídli .

§ Lokalita 11
st edov k - novov k – historický intravilán.

2.3 VAZBY ENÉHO ÚZEMÍ NA IR Í OKOLÍ

ir í vztahy jsou po grafické stránce zobrazeny ve výkresech
• .5 - Navrhované vyu ití území v kontextu ÚPmB
• .8 - ir í dopravní vazby

Navrhované vyu ití území v kontextu ÚPmB je p edstavováno platným územním plánem m sta Brna,
do kterého je v hranicích eného území „vlo en“ návrh urbanistické studie. Navrhované vyu ití

eného území je z úrovn  urbanistické studie agregováno do podoby shodného výkladu ÚPmB.
Tato agregace je zárove  podkladem pro p ípadné Zm ny územního plánu m sta Brna.

ir í dopravní vazby definují napojení a roli eného území z hlediska m sta a regionu.
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2.3.1 Dopravní problematika

Pro m stskou ást Tu any je velmi d le itá a citlivá otázka dopravy. Do ivota m stské ásti
významn  zasahuje jak tranzitní automobilová doprava tak doprava letecká

Dosavadní pr tah komunikací II. a III. t ídy zastav ným území má velmi negativní vliv na ivotní
prost edí celé m stské ásti. Vedle zne ování ovzdu í a hluku se jedná o faktor velmi zhor ující
bezpe nost normálního ivota ve m st .

Územní plán m sta Brna z roku 1994 tuto situaci nedokázal úsp  vy it. Naopak v souvislosti
s dopravním ením jiho–východního sektoru m sta a jeho vyu itím pro výrobní a pr myslové zóny
byla doprava v této ásti posilována. V souvislosti s výstavbou pr myslové zóny ernovické terasy a
doprovodné dopravy do lo k p edpokládanému nár stu tranzitní dopravy v severo-ji ním sm ru. Na
tuto skute nost reagoval územním plán m sta Brna zm nou, navrhující obchvat Tu an. Tento obchvat
je v ak nutno zapojit do celého systému státních a krajských silnic tak, aby území m stské ásti bylo
chrán no p ed tranzitní dopravou. P edkládaná urbanistická studie toto ení nabízí.

Letecká doprava nutn  pat í k existenci velkých m st. Tuto skute nost je proto nutno akceptovat,
nicmén  je nutné trvat jak ze strany leti , tak ze strany m sta na dodr ování podmínek které jsou
dohodnuty. Provoz leti  musí korigovat pro m sto únosný po et let  a musí p edev ím omezovat
po et no ních let , které jsou pro ivot zasa ených obyvatel nejcitliv í. M sto a m stská ást zase
musí dodr ovat podmínky dané vyhlá eným pásmem hygienické ochrany leti , p edev ím v otázce
výstavby nových a rekonstrukcí stávajících objekt  bydlení. Zde je p edev ím v cí stavebního ú adu,
aby trval na realizaci stavebních opat ení eliminujících negativní dopady hluku z leti .

2.3.2 Rozlo ení m stských aktivit

Z hlediska celom stských vazeb vychází urbanistická studie ze schváleného ÚPmB. Jádra eného
území jsou soust ed na kolem Ivanovického a Tu anského nám stí. Z Holásek se v eném území
nachází pouze ást „za tratí“. Ob  nám stí jsou v sou asnosti p etí ena automobilovou dopravou.
Návrh p edpokládá jejich zklidn ní a úpravu v duchu d íve zpracovaných podrobn ích studií.

Významnými aktivitami v území jsou výrobní areály p edstavované v Brn nských Ivanovicích areálem
firmy Manag a firmami v areálu bývalé sladovny pivovaru. Tyto areály jsou v návrhu stabilizovány a
dopln ny rozvojem výrobních aktivit p i ulici Petlákova, severním sm rem k dálnici. V Tu anech je to
pak areál zem lského dru stva AGRO Tu any, který je navr en k restrukturalizaci do podoby nové
výrobní zóny Tu any .

Jedine nými aktivitami kulturn  církevního charakteru je v Tu anech kostel Zv stování Panny Marie a
bývalá jezuitská residence, v Brn nských Ivanovicích zámek. V p ípad  Tu an jsou kostel a rezidence
udr ovány a zvelebovány. Ivanovický zámek po privatizaci pokra uje v devastaci, kterou zapo al
minulý re im, kdy  ud lal ze zámku opravnu zem lské techniky. Návrh po ítá s obnovou zámku
jako kulturn  správního za ízení m stského významu. Vedle obnovy stavebního fondu zámku je
navr ena výstavba zámeckého parku.

stskou aktivitou, její  výstavba je v sou asnosti p ipravována, je domov d chodc  v areálu
zdravotního st ediska. Urbanistická studie navrhuje výslednou podobu celého areálu domova

chodc , v etn  vazeb jak na stávající zástavbu, tak navrhovanou obytnou tvr .

Novou významnou celom stskou aktivitou by se m l stát areál ubytovacího – sportovn  rekrea ního
za ízení dopln ného tréningovým golfovým h m. Toto za ízení by mohlo pokrýt o ekávaný zájem
klient  v souvislosti s rozvojem leti  a zárove  kultivovat p írodní zázemí Tu an.

ené území Tu an, Brn nských Ivanovic a ást Holásek je navr eno pro stabilizaci stávajících
obytných a smí ených funkcí formou rehabilitace p ím stského prost edí. Výstavba nových obytných
tvrtí, obytných skupin, smí ených a výrobních areál  vytvá í podmínky pro dopln ní území p evá

funkcí bydlení, funkcí s pracovními p íle itostmi a áste  slu eb. Cílem návrhu je citliv  stabilizovat
historicky vzniklou urbanistickou strukturu a p izp sobit ji pot ebám na í spole nosti na po átku
21.století.
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2.4 NÁVRH URBANISTICKÉ KONCEPCE

Stávající vyu ití eného území bylo zpracováno na základ  výsledk  Generel  m stských funkcí
(Generel bydlení, Generel specifických funkcí, Generel výroby, Generelu dopravy a Generelu zelen ).
Tyto jednotlivé generely byly p evedeny do metodické podoby ÚPD ve m st  Brn  a byly
aktualizovány dle skute ného vyu ití území. ené území je tak pokryto komplexní a skute nou
informací o vyu ití území. Aktualizované vyu ití území je obsahem výkresu . 9 - Urbanisticko –
architektonický popis území Urbanistická studie M  Tu any – koncept, 2004).

Rozvojové zám ry byly sledovány t ech základních skupinách

• Zám ry zakotvené ve schváleném a platném Územním plánu m sta Brna
• Zám ry zakotvené v podrobn í ÚPD a ÚPP, resortní zám ry rozvoje, studie
• Zám ry zakotvené v Programu rozvoje M  Tu any
• Nám ty

Skupina nám  vycházela z jednání s m stskou ástí (v etn  nám  ob an ), subjekty p sobícími v
eném území a nám ty diskutovanými v rámci výrobních výbor .

Celkov  je území mo no jak ve stavu tak i návrhu charakterizovat jako p evá  obytné, na okrajích
dopln né funkcemi smí eného a výrobního charakteru.

Urbanistická struktura eného území je p edur ena historickým vývojem zástavby, který je popsán
v p íloze Urbanistický a historický vývoj. Z tohoto vý tu jednozna  vyplývá, e ené území je
jedním z krystaliza ních jader p ím stského osídlení Brna. Na rozdíl od jiných takovýchto sídel si toto
území zachovalo p vodní stavební strukturu a áste  i m ítko zastav ní.

Z hlediska dal ího rozvoje m stské ásti bylo podstatné rozhodnutí o podob  a rozsahu dal ích ploch
ur ených k výstavb . Na rozdíl od díl ích urbanistických studií bylo mo no v p edkládané urbanistické
studii it rozvoj území jako celek a komplexn . Také rozvoj dle územního plánu je pro chápání celku

stské ásti nedostate ný, nebo  z d vodu ochrany ZPF byl územní rozvoj navr en pouze jako
aditivní, bez ir ích souvislostí. To má za následek, e po realizaci výstavby se uzav ela mo nost jak
dal ího rozvoje, tak mo nost propojení jednotlivých m stských a p ím stských tvrtí.

Specifickým p íkladem v eném území jsou lokality Ivanovice – Za zámkem a Tu any –
ípková, kde nedo lo k výstavb  dle ÚPmB, nebo  zalo ení pot ebné technické a dopravní

obsluhy území není ze strany navr eného aditivního rozvoje, ale ze strany, která není ur ena
pro rozvoj m stských funkcí. Návrh urbanistické studie proto í dal í územní rozvoj v plném
rozsahu mo né zástavby, v etn  v ech pot ebných vazeb v území.

Celkov  návrh respektuje a dr í p vodní historickou stopu komunikace propojující m sto Brno,
Brn nské Ivanovice p es nám stí a Tu any s Tu anským nám stím. Ji  d íve zapo até pror stání
Brn nských Ivanovic a Tu an je akceptováno, na rozdíl od stavu, kdy byly pro provoz zat ovány
historické radiální cesty, je navr eno nové komunika ní propojení mezi Brn nskými Ivanovicemi a ji ní
ásti Tu an po západním okraji eného území. Toto nové dopravní propojení není navr eno pouze

z hlediska dopravy, ale obsluhuje nov  navr ené obytné tvrti, v Ivanovicích obytnou tvr  „Za
zámkem“ a v Tu anech obytnou tvr  „ ípková“.

Brn nské Ivanovice

Jádrem této ásti, p vodn  samostatné obce, je historická vesnická náves, která je v návrhu
stabilizována a regulována do podoby uchování p vodního charakteru. To v e v kontextu
s památkovou ochrannou. Pro zlep ení sou asného stavu je navr ena úprava ulice za ulicí Pastevní,
dostavba volných proluk a úprava prostoru U lípy Svobody. Úprava vlastního nám stí je s drobnými
korekcemi p evzata z podrobn ích studií. V doteku s nám stím je d le itá úprava k ovatky
Ka tanová – Sladovnická. Jednak dojde k odstran ní dopravní závady a zárove  se otev e nový vstup
do území.

Pro Brn nské Ivanovice, m stskou ást i m sto Brno je v území jedine nou zále itostí Ivanovický
zámek. Návrh po ítá s ukon ením devastace tohoto objektu a celého areálu. Zámek by m l do
budoucna dostat podobu kulturn  správního za ízení, hrající významnou roli v kontextu celého m sta.
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Významným kulturním a spole enským po inem na í doby by se zajisté stalo zalo ení a vybudování
zámeckého parku.

evá  obytná zástavba kolem p vodních komunikací je stabilizována, v p ípad  ulice Petlákova je
bydlení chrán no znepr jezdn ním ulice sm rem ke stávajícím i navrhovaným výrobním aktivitám.

Výrobní aktivity v území jsou návrhem stabilizovány v lokalit  za severní ástí ulice Ka tanová a
v areálu bývalé sladovny pivovaru. Rozvoj výrobních aktivit je navr en v prodlou ení ulice Petlákova a
v lokalit  mezi areálem firem MANAG a elezni ní tratí. Pro obsluhu t chto aktivit je v souladu
s územním plánem navr ena nová komunikace propojující ulici Ka tanovu s komunikací spojující
Tu any se Slatinou. Vedení této komunikace je mimo ené území a je ho zapot ebí dále prov it.
Nové rozvojové plochy pro smí ené funkce jsou navr eny v prodlou ení ulice Votroubkova, sm rem
k elezni ní trati. Obsluha tohoto území je navr ena z ulice Sladovnické novým propojením p es
stávají st edisko separovaného odpadu. St edisko separovaného odpadu je navr eno v odsunuté
poloze sm rem k eleznici.

V návaznosti na zámek je navr ena úprava p edzámeckého prostoru. Zru eno je stávající parkovi ,
které je nahrazeno zelení. Navr eno je nové parkovi  schopné pokrýt tak pot ebu náv vník
sportovního areálu, tak náv vník  parku. Celý nástupní prostor obou aktivit je navr en k úprav .
Sportovní stadion je stabilizovaný s mo ností dal ích úprav a rozvoje.

Na území této ásti Tu an se nachází základní kola (ulice M anská), pro kterou je navr en územní
rozvoj z hlediska pot eb sportovních za ízení.

Jako významný rozvojový po in je navr ena nová obytná tvr  „Za zámkem“. Ulicov  komponovaná
zástavba je tvo ena samostatn  stojící rodinnými domy (pop ípad  dvojdomy), orientovanými

evá  na ji ní a východní stranu sm rem do p írodního prost edí kolem Ivanovického potoka.
Navr ená zástavba je kompozi  volná, provozn  je zaji na plnohodnotná propustnost územím
s vazbou na stávající p í cesty.

ást území kompaktn  propojená s Tu any (ulice Jubilejní, Ji inová) jsou p ipojeny na nové dopravní
propojení Ivanovic Tu an.

Zahrádky, které tvo í podstatnou ást vyu ití území jsou p evá  stabilizovány jako zahrádká ské
osady. Jedná se rozsáhlou osadu za výrobním areálem firmy Manag sm rem k dálnici a lokality mezi
elezni ní tratí a zástavbou Ivanovic. Tyto lokality u trati jsou dopln ny návrhem nové zahrádká ské

osady, aby byl vytvo en ucelený pás d lící zástavbu od eleznice.

Specifickou zále itostí Brn nských Ivanovic jsou zahrádky kolem Ivanovického potoka. Jsou p evá
v soukromém vlastnictví, v etn  vodohospodá ské plochy potoka. Pro ivotaschopnost celé této
lokality vlastníci zahrad nechávají volný pr chod p es zahrádky v soub hu s potokem. Tento stav je
pro dal í rozvoj nevyhovující a proto dochází v návrhu k pom rn  radikálnímu ení. Je zapot ebí
státem (m stem) vykoupit vodohospodá ské plochy Ivanovického potoka. Tyto plochy se stanou

irozenou hranicí mezi zahradami rodinných dom  p i ulici Jubilejní a navr enou krajinnou zelení
tvo ící p írodní rámec této ásti Brn nských Ivanovic. Ve ejnou krajinnou zelení je tím samoz ejm
zaru en p í pr chod celým údolím Ivanovického potoka a  k nám stí. S tím souvisí, v souladu
s podrobn í studií, navr ené p í propojení ulice Saidova s nám stím kolem znovu otev eného
koryta Ivanovického potoka. Také v severní ásti eného území je navr en p í pr chod kolem
potoka v kontaktu s rozvojovými plochami na Petlákov  ulici.

i ulici Jubilejní je stabilizovaná parková plocha „Lesé ka“, která je upravena a p edev ím propojena
ím pr chodem s ulicí Kudrnovou.

Dopravní specifikou v této ásti je p í propojení Brn nských Ivanovic s Holáskami. Propojení kolem
sportovního areálu je v sou asnosti kriticky vedeno p es elezni ní tra . Urbanistická studie navrhuje
v tomto prostoru vybudování sv teln ízeného p echodu pro chodce.

Tu any

Jádrem této ásti, p vodn  samostatné obce, je historická vesnická náves, která je v návrhu
stabilizována a regulována do podoby d íve zpracované urbanistické studie. Na rozdíl od této studie je
parková ást nám stí navr ena bez ploch pro odstavování vozidel, naopak nová parkovací místa jsou
navr ena pod stávající dostavbu palí ku. Dostavba palí ku nepo ítá s výstavbou plnohodnotných
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objekt , ale pouze s objekty hospodá ského zázemí hlavních objekt , dotvá ejících celkový výraz
nám stí. Stávající úhlop ná komunikace je narovnána a ve st edu nám stí kolmo zaúst na do hlavní
komunikace. Stávající dopravní propojení u pekárny je uslepeno.

Návrh po ítá s úpravou nám stí ka p i ulici Podlipné. Odstran no je zaúst ní n kolika komunikací a
spole  s novou organizací dopravy je zde navr ena pr se ná k ovatka. Také napojení ulice
Malinské je upraveno, s odstran ním napojení do ulice Podlipné. Obsluha stávajících objekt  na
Podlipné je zaji no p es upravené pojízdné plochy ve ejného dopravního koridoru.

Významný areál kostela Zv stování Panny Marie a bývalá jezuitská residence jsou v území
stabilizovány.

Stávající p evá  obytná zástavba na území Tu an je v návrhu stabilizována. Umo na je dostavba
proluk a dosud nezastav ných pozemk .

Dal í rozvoj bydlení navr en v jedné obytné tvrti a ty ech významných lokalitách navazujících na
sou asn  zastav né území.

Obytná tvr  „ ípková“ je navr ena v klínu zastav ní mezi ulicí Rolencovou, prodlou enou
ípkovou a Holáseckými písníky. V sou asnosti je území vyu íváno pro zem lské ú ely, áste

je obestav na ulice Rolencova. Jak ji  bylo ve zpráv  konstatováno, zahájení výstavby v této lokalit
je podmín no realizací obslu né infrastruktury, která musí být „p ivedena“ ze strany od ulice R ové
(komunikace do Chrlic). Pro pot eby podrobn í dokumentace ne  je územní plán m sta, byla pro
toto území zpracována urbanistická studie, která podrobn ji prov ila mo nosti výstavby v této
lokalit . Rozhodujícím pro zpracovatele této dokumentace byl po adavek na respektování
vlastnických vztah  a respektování rozsahu rozvojových ploch dle územního plánu m sta. P i spln ní

chto po adavk  vznikla studie, která se s po adavky úsp  vyrovnala, ale je zatím
ne ivotaschopná. D vod  je n kolik:
• p ednostn  je nutno vybudovat kompletní systém odkanalizování území
• zalo it a vybudovat pro vlastníky pozemk  ve ejné dopravní plochy (VDP), v etn  technické

infrastruktury
• základní parcelace je sice zachovaná, ale parcely je nutno d lit a upravovat pro pr chod VDP,

z eho  plyne nutná domluva se v emi vlastníky pozemk
• výstavba by byla realizována podle momentálních pot eb vlastník .

Zpracovatelé urbanistické studie navrhují pojmout výstavbu nové obytné tvrti koncep
s p edstavou, e do území vstoupí bu  silný investor, nebo území za ne z hlediska obsluhy

ipravovat m sto. Zpracovatelé jsou také p esv eni, e není zapot ebí hned v echny
lokality na území m sta aditivn  zastav t a dostav t, ale dlouhodob  p ipravovat pro
koncep ní p ím stskou výstavbu.

Navr ená zástavba v nové obytné tvrti „ ípková“ má klasický charakter p ím stské blokové zástavby
(realizovaným p íkladem je ízená zástavba mezi Tu any a Ivanovicemi, p es ulici Rolencovu). Jedná
se o blokovou zástavbu nízkopodla ní rodinnými domy, ve skladb  od samostatn  stojících dom  a
po adové domy. Ulice mají dostate nou dimenzi pro realizaci chodník , odstavných podélných stání a
alejí. V k ení ulic je navr eno roz ení tak, aby vnikla nám stí ka a v parterech dom  mohly být
provozovány drobné obchody a slu by. Pro o ivení rozmanitosti obytné tvrti je v západní ásti nad
Holáseckými písníky navr ena skupina maximáln  t ípodla ních kompaktních bytových dom . I kdy
tento charakter bytové výstavby není pro p ím stskou tvr  typický, je tento zp sob zástavby navr en
z n kolika d vod  a je regulován do (podle autor ) p ijatelné podoby:
• jedná se v m stské ásti o nabídku jiného druhu bydlení, ne  v rodinných domech
• z hlediska utvá ení podoby m stské ásti je území nad Holáseckou pískovnou pro tento druh

výstavby vhodný
• nov  koncep  zalo ená p ím stská ást spolu s utvá ením nového nám stí tento druh zástavby

snese
• jedná se o t ípodla ní objekty, které mají spí e charakter velkých více bytových rodinných dom .

Sou ástí této skupiny je nám stí s polyfunk ními objety a propojením do rekrea ní zelen  písník .
Kolem tohoto nám stí je také vedena nová komunikace propojující Brn nské Ivanovice s ji ní ástí
Tu an. Sou ástí této obytné tvrti je budovaný domov d chodc  s nov  navr enými p edprostory a
vlastním parkov  upraveným prostorem (plocha po asanaci stávajícího zdravotního st ediska) a nová
mate ská kola.
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V ji ní ásti obytné tvrti „ ípková“ je navr en ubytovací sportovn  rekrea ní areál, v etn
doprovodného tréningového golfového h .

Obytná lokalita „P i Sokolnické“, se v sou asné dob  realizuje, podoba zástavby byla do návrhu
evzata. Z hlediska m ítka m stské ásti je problematická výstavba bytového objektu, který bude

v Tu anech první.

Obytná lokalita v prodlou ené Chrlické a R ové, dopl uji ji  zalo ené obestavení ulice
samostatnými rodinnými domy.

Obytná lokalita „Bloku Sokolnická – Myslivecká“. Na rozdíl od obytné tvrt  „ ípková“ je v této
lokalit  mo no pln  respektovat vlastnické vztahy a postupn  lokalitu zastavovat. Z hlediska
uspo ádání se jedná o ulicovou zástavbu kolem stávajících ulic rodinnými domy s tím, e z d vodu
velmi hlubokých parcel p vodního bloku, je po domluv  mo no vstoupit do vnitrobloku. Sm rem
k plánovanému obchvatu Tu an je lokalita ukon ena novou komunikací propojující Mysliveckou se
Sokolnickou. Nová propojovací ulice je sm rem k obchvatu ur ena pro výstavbu smí ených funkcí.
Stávající propojení ve st ední ásti je ur eno p edev ím pro p í, nov  je navr eno p í propojení
v západní ásti bloku, naproti to  autobusu. Ve st edu vnitrobloku je na m stských pozemcích
navr eno d tské h .

Obytná lokalita „Za h bitovem“. Návrh bydlení v této plo e vychází z platného územního plánu
sta Brna. Uspo ádání zástavby bylo navr eno v závislosti na dopravní obsluhu lokality a ochranné

pásmo h bitova.

Stávající významnou lokalitou z hlediska pracovních p íle itostí je areál zem lského dru stva
AGRO Tu any. Tento areál se pomalu transformuje do podoby men ích samostatných subjekt ,
prozatím v ak bez koncepce v rámci areálu AGRA. Urbanistická studie navrhuje nové uspo ádání
stávajícího areálu AGRA do podoby pr myslové zóny Tu any. Základem je nová ve ejná dopravní
plocha, která vytvo í p edpoklady pro výstavbu areál  podnikatelských subjekt  sm rem k novému
dopravnímu obchvatu Tu an, zajistí obsluhu stávajících podnikatelských subjekt  p i ulici Myslivecká a
umo ní „zadní“ napojení areálu AGRA.. Sou ástí ve ejných dopravních ploch jsou také jednotlivé
systémy technické obsluhy území. Dopravn  je celá zóna napojena na ulici Prateckou s výjezdem na
nový dopravní obchvat Tu an. Propustnost území je zaji na ve ejnými p ími pr chody.

Plochy pro smí ené funkce jsou urbanistickou studií navr eny na konci ulice védské, jako plo ná
náhrada za likvidovaný skladov  – výrobní areál mezi ulicí védskou a Malinskou. Lokalita je
napojena roz enou komunikací na ulici Hanáckou. Mezi novým napojením této komunikace na ulici
Hanáckou a stávající zástavbou Tu an jsou v souladu s ÚPmB navr eny plochy smí ených funkcí.

Oproti návrhu ÚPmB bylo p ehodnoceno umíst ní Hasi ského záchranného sboru do vnitrobloku p i
védské ulici. D vodem je výstavba s míst  prameni  Tu anského potoka, nep ímé napojení areálu

na významné komunikace a mo né negativní dopady innosti této funkce na obyvatele p ilehlých
obytných dom . Nov  je areál situován na okraj zástavby Tu an k ulici Hanácké.

Významnou sportovn  rekrea ní aktivitou na území Tu an je sportovní areál Sokola. Pro dal í rozvoj
je urbanistickou studií navr en rozvoj koupali , v etn  nového nástupu a parkovi . Stávající plochy
sportovi  jsou stabilizovány, území sm rem k obchvatu je navr eno pro výstavbu dal ích sportovních
aktivit.

Rozvoj sportovn  rekrea ní innosti je v návrhu p edstavován na plochách rekrea ní zelen . U
základní koly na ulici M anské je navr ena plocha nap íklad pro plá ový volejbal a cvi né
provazi . Plocha pod ulicí védskou by m la plnit funkci ve ejných rekrea ních ploch (parkov
pojatá promenáda, ve ejná h , atd.).

Krajinná zele  na území Tu an je p edstavována p edev ím zelení kolem Tu anského potoka. Návrh
urbanistické studie p edpokládá postupnou p em nu zahrádek v krajinnou zele . V rámci této zelen
je zachován p í pr chod do ulice R ové, nov  je navr en pr chod kolem potoka na Tu anské
nám stí.

Samostatnou kapitolou je návrh nové krajinné zelen  po celém severním okraji Ivanovic a Tu an. Jde
o pokus chránit a obalit Tu any p ed expanzí pr myslových ploch od ernovické terasy a zárove
za ít vytvá et pro obyvatele Tu an pro ivot pot ebné p írodní zázemí.
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Holásky

V ené území se nachází pouze malá ást území Holásek. Stávající p evá  obytná zástavba
rodinných dom  kolem ulic Rolencova a Javorová, je v návrhu stabilizována.

Rozvoj bydlení se vzhledem k vymezení katastru dotýká nové obytné tvrti „ ípková“.

Významnou lokalitou v této ásti Holásek jsou Holásecké písníky. Pro tuto lokalitu byla v roce 2003
zpracována podrobn í dokumentace, která byla projednána s vlastníky pozemk . Urbanistická
studie podrobn í dokumentaci p ebírá, musely v ak být provedeny n které korekce:
• k ení nové obslu né komunikace písník  s ulicí Rolencovu bylo posunuto západním sm rem,

vzhledem k návrhu nové k ovatky (nové propojení s Brn nskými Ivanovicemi)
• bylo upraveno vymezení krajinné zelen  kolem registrovaného VKP, z d vodu ve ejné

ístupnosti a pr chodnosti.

Stávající funk ní vyu ití v písnících je v nových regulacích stabilizované. Stávající problémy
s provozem n kterých subjekt  jsou mimo kompetence územn  plánovacího podkladu.

Stávající krajinná zele  je p edev ím nad písníky stabilizována a dopln na návrhovou zelení. Plochy
krajinné zelen  zárove  zaji ují pr chodnost území a to jak od Ivanovického potoka, tak p es písníky.

2.5 REGULA NÍ PRVKY PLO NÉHO A PROSTOROVÉHO USPO ÁDÁNÍ

Vzhledem charakteru p edkládaného územn  plánovacího podkladu, kdy se dokumentace
nebude schvalovat, má tato kapitola pouze informativní charakter.

Za p edpokladu, e urbanistická studie bude schválena Zastupitelstvem M  Brno Tu any,
budou zásady rozvoje M  Brno Tu any dle této urbanistické studie projevem v le zástupc

stské ásti Brno Tu any a po izovatele, tj. Odboru územního plánování a rozvoje MMB. To
znamená e nevyplývají z obecn  závazných právních p edpis , a nejsou proto vynutitelné.

Pokud je funk ní vyu ití území dle urbanistické studie v souladu s platným územním plánem
sta Brna, stává se územn  plánovací podklad pro Stavební ú ad podkladem pro územní

rozhodnutí.

Schválená urbanistická studie se stává závaznou pro m stskou ást p i územním ízení, kdy je
obec ú astníkem územního ízení.

Následující text je vý tem pou itých regula ních prvk  v územn  plánovacím podkladu s ur ením
jejich závaznosti. Podrobné regulace s konkretizací pro ené území jsou obsahem Legendy
komplexního návrhu funk ního a prostorového uspo ádaní, která je sou ástí grafické ásti
dokumentace a je nedílnou p ílohou výkresu .1 – Komplexního návrhu funk ního a prostorového
uspo ádaní.

Jako závazná ást urbanistické studie je vymezeno funk ní uspo ádání území v len ní na
plochy stavební a plochy nestavební – volné. P ípustnost nebo podmín ná p ípustnost staveb a
za ízení je vyjád ená v regula ních podmínkách pro tyto plochy.

Regula ní podmínky pro plochy stavební a plochy nestavební – volné.
Závazn  jsou dle výkresu Komplexního návrhu funk ního a prostorového uspo ádaní vymezeny:
• urbanistické funkce
• obsahy funk ních typ
• umíst ní konkrétních funk ních typ  v konkrétní funk ní plo e
• ukazatele intenzity vyu ití území IPP a IZP pro plochy návrhové

Informativn  jsou vymezeny:
• hranice funk ních ploch
• ukazatele intenzity vyu ití území IPP a IZP pro plochy stabilizované

Jako závazná ást urbanistické studie jsou vymezeny zásady uspo ádání dopravy.
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Závazn  je vymezeno dle výkresu Komplexního návrhu funk ního a prostorového uspo ádaní a
výkresu Dopravy uspo ádání dopravy a to prost ednictvím:
• uspo ádání dopravy vytvá ející p edpoklady pro p im enou dopravní obsluhu eného území a

vymezující územní polohu:
- tras pro elezni ní dopravu
- tras pro m stskou hromadnou dopravu
- tras pro automobilovou dopravu
- cyklistických stezek a tras
- hlavních p ích tras

Informativn  je vymezeno:
• konkrétní vedení tras a jejich technických parametr

Jako závazná ást urbanistické studie jsou vymezeny zásady uspo ádání technické
infrastruktury.
Závazn  je vymezeno dle výkres  in enýrských sítí:
- odtokový sou initel pro de ovou kanalizaci
- uspo ádání systém  technické infrastruktury prost ednictvím tras jednotlivých médií a za ízení
- realizace transformoven pro více návrhových ploch (v rámci projektové p ípravy)

Informativn  je vymezeno:
- konkrétní vedení tras a jejich technických parametr

Jako informativní ást urbanistické studie jsou vymezeny ochranné re imy.
Tyto jevy vyplývají z obecn  platných právních norem a p edpis . Omezují vyu ití území a pro
formulaci podmínek výstavby jsou závazné. Do ÚPP vstupují v podob  limit , které je nutno
respektovat.

Jako závazná ást urbanistické studie jsou vymezeny podmínky prostorové regulace.
Závazn  jsou dle výkresu Komplexního návrhu funk ního a prostorového uspo ádaní vymezeny
následující prostorové regulativy, které ur ují podmínky výstavby objekt  ve stavebních plochách:
• Stavební ára. Udává hranici plochy ur ené k zastav ní a polohu výstavby hlavního objektu

stavby.
• Stavební hranice. Udává hranici plochy ur ené k zastav ní. Hlavní objem objektu nesmí tuto

hranici p ekro it. Plocha vymezená stavebními hranicemi udává zastavitelnou ást parcely.
• Vý ka stavby. Maximální po et plných podla í udává nep ekro itelnou vý ku zástavby
• Tvar st ech. ádoucí ikmé zast ení
• Re im ízené výstavby. Re im vyjad uje po adavek na koordinaci p ípravy výstavby.

Po adováno je zpracování urbanistické studie, nebo generelu rozvoje areálu.

• Pro návrhové základní plochy
IPP (index podla ní plochy) je ur en pro základní plochy jako maximální p ípustný po et m2 hrubé
podla ní plochy plných nadzemních podla í na m2 základní plochy.
IZP (index zastav né plochy) je ur en pro základní plochy v dy jako maximální p ípustný po et m2

zastav né plochy na m2 základní plochy.

Informativn  jsou dle výkresu Komplexního návrhu funk ního a prostorového uspo ádaní vymezeny
prostorové vztahy a po adované p sobení objekt :

• významné pr hledy v území
• pozemky zatí ené právem vedení in enýrských sítí
• hlavní p í tahy
• vjezdy, úseky vjezd  do areál  nebo soubor  staveb
• zastávky HD
• významné solitérní stromy, stromo adí
• h  pro d ti a mláde
• protihluková opat ení realizovaná na dopravní stavb  (protihlukový val, st ny atd.)

Z hlediska identifikace se ve keré regula ní podmínky vztahují k základním plochám (nikoliv
parcelám). Pod názvem Základní plocha se pro ú el urbanistické studie rozumí plocha, která je
homogenní z hlediska funk ního typu a limitu vyu ití (IPP a IZP).
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ekro ení limit  uvedených v základních plochách se p ipou tí výjime , pokud to vy adují zvlá tní
stotvorné d vody, za p edpokladu, e p ekro ení je nebo bude kompenzováno opat eními, která

zajistí, e nebudou ovlivn ny v eobecné po adavky na zdravé obytné a pracovní prost edí a e budou
uspokojeny pot eby dopravy.

2.6 LIMITY VYU ITÍ ÚZEMÍ

ehled limit  v eném území urbanistické studie M  Tu any.

Grafické zobrazení limit  vyu ití území je sou ástí výkresu .1 – Komplexní návrh funk ního a
prostorového uspo ádání.

Chrán ná území vyu itelných p írodních zdroj

Ostatní nevýhradní lo iska
Zákon . 44/1988 Sb., horní zákon, ve zn ní pozd ích p edpis

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

Významný krajinný prvek - registrovaný
Zákon . 114/1992 Sb., o ochran  p írody a krajiny, 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

Ochrana památek a kulturních hodnot

Objekty zapsané v úst edním seznamu kulturních památek
Zákon . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i ve zn ní pozd ích p edpis

Vesnická památková zóna
Zákon . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i ve zn ní pozd ích p edpis

Archeologická nalezi
Zákon . 20/1987 Sb., o státní památkové pé i ve zn ní pozd ích p edpis

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 274/2001 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. je u STL a NTL rozvod  v zástavb  1 m od okraje potrubí,
pro ostatní VTL a VVTL plynovody pak 4 m. U RS jsou to rovn  4 m od p dorysu.

Bezpe nostní pásmo plynovodu
Bezpe nostní pásmo u VTL do DN 100 je 10 m, do DN 250 20 m a nad DN 250 40 m od okraje
potrubí. U RS VTL/STL je to 10 m od p dorysu objektu. U VVTL plynovod  do DN 300 je
bezpe nostní pásmo 100 m, do DN 500 150 m.

Elektrická energie ochranná pásma
Pro venkovní vedení nad 1kV do 35 kV v etn - 10m od krajního vodi e na ka dou stranu
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Pro vzdu ná vedení realizovaná od roku 1995 a pro vedení navrhovaná, jsou stanovena podle
Energetického zákona . 222/1994 Sb.

• pro venkovní vedení nad 1kV do 35 kV v etn : - 7m od krajního vodi e na ka dou stranu
• Pro kabelové vedení do 110 kV je nejmen í vzdálenost objekt  od osy kabelu v rozmezí 0.5m a

0.75m v závislosti na celkové ce ulice, ce chodníku a komunikace.

Ostatní ochranná pásma

Oblasti ekologických limit  a rizik – oblasti prokázané kontaminace podzemních vod
Oblasti ekologických limit  a rizik – oblasti bývalých skládek
Oblasti ekologických limit  a rizik – oblast slo itých geologických a hydrogeologických pom
Limity schváleného územního plánu m sta Brna

Záplavové území vymezené - nestanovené

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.

Ochranné pásmo komunikací mimo zastav né území m sta
Ochranná pásma krajských silnic II. a III. t . mimo zástavbu jsou 15 m od osy komunikace.

Ochranné pásmo eleznice
Ochranné pásmo elezni ní trat  je 60 m od osy krajní koleje.

Leti  - ochranné pásmo provozních ploch
Navr eno v dokumentaci ochranných pásem leti  bez vydání územního rozhodnutí

Leti  - ochranné pásmo vzletového a p istávacího koridoru
Navr eno v dokumentaci ochranných pásem leti  bez vydání územního rozhodnutí

Leti  – vnit ní ornotologické pásmo
Navr eno v dokumentaci ochranných pásem leti  bez vydání územního rozhodnutí

Leti  – vn í ornotologické pásmo
Navr eno v dokumentaci ochranných pásem leti  bez vydání územního rozhodnutí

Leti  - ochranné pásmo proti nebezpe ným a klamavým sv tl m
Navr eno v dokumentaci ochranných pásem leti  bez vydání územního rozhodnutí

Leti  - ochranné pásmo s omezením staveb vzdu ného vedení
Navr eno v dokumentaci ochranných pásem leti  bez vydání územního rozhodnutí

Ochranné pásmo lesa
Zákon . 61/1977 Sb., o lesích. V m st  Brn  ochranné pásmo lesa 50m.

Pásmo hygienické ochrany leti
OÚS  Magistrátu m sta Brna, Rozhodnutím .37, .j. OÚS  834/93/Z/Ko ze dne 1.9. 1993.

Ochranné pásmo ve ejného poh ebi
Zákon .256/2001 Sb., o poh ebnictví

2.7 NÁVRH ENÍ DOPRAVY, OB ANSKÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENÍ A NAKLÁDÁNÍ
S ODPADY

2.7.1 Doprava

2.7.1.1 ir í dopravní vztahy

stská ást Brno – Tu any se nachází na jihovýchodním okraji m sta Brna a vytvá í v této oblasti
hranice souvislé zástavby m sta. Celé území výrazn  spáduje k centrální ásti m sta po místních
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komunikacích p ená ejících sou asn  krajské silnice II. a III. t ídy. Tyto silnice jako sb rné
komunikace území rovn  p ená ejí autobusovou a tramvajovou m stskou hromadnou dopravu, je  je
hlavním nositelem hromadné p epravy osob. Hlavní p epravní osu ve sm ru do centra tvo í silnice
II/380 v trase ulic Ka tanová – Tu anská – Revolu ní – pirkova – Hanácká – Sokolnická, je  vytvá í
sou asn  i osu zástavby bývalé obce.

Svým významem je v dopravních vztazích rozhodující silni ní doprava jak v osobní individuální a
hromadné doprav , tak v doprav   nákladní. Nákladní doprava má v území p evá  tranzitní
charakter, významn ím místním cílem nákladní dopravy jsou pr myslové a stavební  areály na
severním okraji M , je  v ak dopravn  spádují spí e severním sm rem na Slatinu mimo zástavbu
Tu an, resp. k centru a na dálnici D2 rovn  mimo zástavbu. Do budoucna je v ak nutno tuto dopravu
i nadále d sledn  sm ovat mimo oblast obytné zástavby jak organiza ními, tak stavebními
opat eními.

Z hlediska výhledových úprav silni ní sít  v ir í oblasti je uva ováno n kolik úprav silni ních tras, je
by mohly významn  ovlivnit dopravní vztahy na území Tu an. Jedná se p edev ím o stavbu tzv.
Jihozápadní a Jihovýchodní tangenty v kategorii rychlostní komunikace s novou k ovatkou s dálnicí
D2, je  je navrhována v rámci Územní prognózy Jihomoravského kraje. Ú elem této komunikace,
vedené po ji ním okraji m sta za hranicí obytné zástavby, je odvedení tranzitní dopravy z p etí eného
úseku dálnice D1 ve sm ru D2 – Praha a D2 – Vy kov s propojením na rychlostní komunikace R-52
Brno – Mikulov. Sou asn  tato komunikace odleh í ji  dnes p etí ené silnici II/152 v úseku Chrlice –
Mod ice a tím zlep í dopravní obsluhu komer ních center p i dálnici D2 a sil. II/152 v této ásti m sta.
V oblasti Chrlic a Tu an tato komunikace poskytne pom rn  kvalitní ochranu zástavby p ed tranzitní
motorovou dopravou.

S ohledem na zna nou velkorysost, finan ní náro nost a z toho vyplývající vzdálený asový horizont
realizace tohoto návrhu je variantn  zva ována p elo ka silnice III/15282 v trase prodlou ené silnice
II/152 ji  od Chrlic s napojením na silnici II/380 a p elo ka silnice II/380 východn  od Tu an. Rovn
tento nový dopravní systém uspokojiv  p evádí tranzitní dopravu mimo obytnou zástavbu a výrazn
zklid uje prost edí m stské ásti Tu any.

Západním okrajem území na rozhraní Tu an a Holásek prochází elezni ní tra D . 340 Brno –
Uherské Hradi , je  v ak významn ji neovliv uje dopravní vztahy v území – v nejbli ím okolí není
provozována elezni ní zastávka.

2.7.1.2 elezni ní doprava

V rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje je zva ováno roz ené vyu ití
elezni ních tratí pro p ím stskou dopravu a jejich integrace do celkového systému hromadné ve ejné

dopravy s posílením funkce elezni ní dopravy. Z tohoto d vodu je navr ena mo nost realizace
elezni ní zastávky na trati v rámci výstavby výhledového mimoúrov ového k ení ulice Ka tanové

s elezni ní tratí.

Negativním prvkem na elezni ní trati z stávají úrov ové p ejezdy v ulicích Ka tanové a Rolencov ,
je  jsou v sou asnosti osazeny sv telným a akustickým výstra ným za ízením. Úprava na
mimoúrov ové k ení není v sou asnosti mo ná, za vhodné pova ujeme doplnit ochranu p ejezd
závorami. Výstra ným za ízením je nutno osadit i p í p echod z Brn nských Ivanovic do Holásek pod
fotbalovým h m a k ení ú elové komunikace z Tu an do ulice V aleji v Holáskách (sm r
Holásecká jezera). Tato opat ení je zapot ebí realizovat bezprost edn  bez vazeb na dal í rozvoj
elezni ní a silni ní sít .

Ochranné pásmo elezni ní trat  je 60 m od osy krajní koleje.

2.7.1.3 Letecká doprava

Letecká doprava neovlivní dopravní vztahy na území m stské ásti Tu any. Stávající plochy leti
Tu any, ani plochy zamý leného rozvoje se nenacházejí v eném území.

Do ené území v ak ve zna ném rozsahu zasahují ochranná pásma leti  Slatina.

V sou asné dob  platným a schváleným je „Pásmo hygienické ochrany leti  Tu any“. Územní
rozhodnutí o pásmu hygienické ochrany leti  Brno Tu any bylo vydáno OÚS  Magistrátu m sta
Brna rozhodnutím .37, .j. OÚS  834/93/Z/Ko ze dne 1.9. 1993.
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Hranice tohoto PHO je zakresleno v grafické ásti ÚPP, textová ást rozhodnutí je p ílohou zprávy.

Pro letecké stavby (leti ) je dle Zákona o civilním letectví (letecký zákon) .49/1997 §§37 – 43 nutno
ídit ochranná pásma. Pro pot eby z ízení t chto ochranných pásem Tu anského leti  byla v roce

2002 zpracována dokumentace ochranných pásem leteckých staveb. Pro tato ochranná pásma
leteckých staveb nebylo zatím vydáno územní rozhodnutí o ochranném pásmu. Mají proto pouze
informativní charakter.

Ochranné pásmo provozních ploch
V OP je zákaz realizace neleteckých staveb. Výjimku, v mimo ádném p ípad , m e na základ
komplexního letecko – provozního posouzení povolit ÚCL R

Ochranné pásmo vzletového a p istávacího koridoru
V prostoru s vý kovým omezením staveb, konkrétn  v ochranných vzletových a p ibli ovacích
prostor  a v ochranných pásmech p echodových ploch, nesmí nové stavby (objekty) p esahovat dále
specifikovaná ochranná pásma s výjimkou, e jsou v zákrytu za stávající stavbou (objektem) resp.
terénem ochranná pásma ji  naru ujícím.

Leti  – vnit ní ornotologické pásmo
V tomto OP nesmí býti z izovány skládky, stohy, silá e, hnoji , krmelce a jiná za ízení zvy ující
výskyt ptactva na leti ti. Re im obd lávání zem lské p dy dohodnou u ivatelé zem lských
pozemk  s provozovatelem leti .

Leti  – vn í ornotologické pásmo
V tomto OP lze z izovat zem lské stavby jako nap . dr be árny, kravíny, ba antnice, st ediska
sb ru a zpracování odpad , vodní plochy a dal í stavby a za ízení s mo ností vzniku nadm rného
výskytu ptactva pouze se souhlasem ÚCL R.

Leti  - ochranné pásmo proti nebezpe ným a klamavým sv tl m
Umíst ní nových sv tel, která by mohla být nebezpe ná, resp. klamavá, pro letecký provoz podléhá
souhlasu ÚCL R

Leti  - ochranné pásmo s omezením staveb vzdu ného vedení
Umíst ní nových vzdu ných vedení VN a VVN v t chto OP podléhá souhlasu ÚCL R

2.7.1.4 Silni ní sí

Zastav ným územím m stské ásti Tu any procházejí 4 krajské silnice vedené po  místních
komunikacích:

II/380 Brno - Hodonín
II/417 Tu any – Kobylnice – K enovice – Slavkov u Brna
III/15282 Chrlice - Tu any
III/15383 Tu any - Slatina

Údaje o zát ích komunikací byly p evzaty z údajú Celostátního s ítání dopravy v r. 2000 a z
orienta ního pentlogramu m sta Brna na rok 2005. Tyto hodnoty se jeví pro stanovení návrhových
kategorií komunikací i pro výpo et ú ink   hluku z dopravy na zástavbu jako dosta ující, ve výhledu
lze o ekávat jejich podstatné zm ny p edev ím po realizaci obchvatových komunikací.

Zát e dosahují pom rn  zna ných hodnot p edev ím v trase pr tahu silnice II/380 Brno – Hodonín,
kde zp sobují podstatné závady jak v plynulosti a bezpe nosti provozu, tak i z hlediska hygienického.

Silnice Název ul Dopravní zatí ení (voz/24 hod)
Celostátní s ítání r. 2000

Dopravní zatí ení (voz/24 hod)
Pentlogram m sta Brna r. 2005

II/380 Revolu ní 9 720 13 000
II/380 Hanácká (Tu anské n.) 9 908 12 000
II/380 Sokolnická 7 727 9 000
II/417 Pratecká 2 070 2 000
III/15383 Hanácká (sm r Slatina) 6 799 7 000
III/15282 R ová (sm r Chrlice) 3 585 4 000
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Z hlediska funk ních t íd komunikací lze stávající pr tahy krajských silnic za adit do funk ní t ídy
sb rných komunikací B2, z hlediska jejich vyu ití, p edev ím s ohledem na obsluhu okolní zástavby,

ímá napojení objekt  apod. v ak funk nímu charakteru odpovídá spí e funk ní t ída C1 (m stské
ídy) p edev ím u celého pr tahu silnice II/380. Ostatní pr tahy silnic pak spí e odpovídají funk ní t .

C2 – obslu ná spojovací. Po výstavb  obchvat  a p evedení tras silnic do nových poloh lze i funk ní
za azení stávajících komunikací realizovat dle vý e uvedených t íd. S ohledem na stávající
uspo ádání zástavby doporu ujeme ji  dnes úpravy komunikací provád t v kategoriích odpovídajících
výhledovému zat íd ní t chto komunikací.

Urbanistická studie p edpokládá jako aktuální a z hlediska dopravních intenzit nejpal iv í p elo ku
silnice II/380 mimo zástavbu Tu an po jejich východním okraji a tím p evedení dopravních zát í do
východních a severních ástí Brna p es Tu any na velký m stský okruh. Spolu s p elo ením silnice
III/15282 ji  od Chrlic (p evedení dopravy do zbývajících ástí m sta na D2) bude vytvo en
ochranný komunika ní okruh, jen  zástavbu Tu an zbaví z v í ásti pr jezdné dopravy.

elo ka silnice II/380 je ena technickou studií v extravilánové úprav  (bez zvý ených obrub) a
kategorii S9,5/80 po k ovatku s krajskou silnicí na Dvorska, dále severním sm rem potom ve funk ní

íd  sb rné místní komunikace (B1, resp. B2) a kategorii MS 9/60 jako m stská intravilánová
vozovka. Vzdálenost k ovatek v tomto úseku je cca 750 m, co  koresponduje s uva ovanou
kategorií místní komunikace. V celé trase obchvatu nejsou s výjimkou krajských silnic na komunikaci

ipojovány dal í komunikace ani objekty a areály a trasa silnice svými parametry vyhovuje vedení
silnice I.t . s uva ovaným dopravním zatí ením v intravilánu m sta.

Podél tras krajských silnic se vyskytuje ada dopravních závad p edev ím v k ovatkách
s navazujícími silnicemi, resp. místními komunikacemi. Jedná se p edev ím o nedostate ný rozhled
v k ovatkách, zastávky autobusové MHD v jízdním pásu komunikací, k ení p ích apod.

K nejzáva ím závadám pat í centrální k ovatka ulic pirkova – Hanácká u kostela, ji  je nutno
it novým stavebním uspo ádáním se zvýrazn ním jednotlivých jízdních pruh . V rámci

rekonstrukce této k ovatky se p edpokládá rovn  úprava polohy autobusových zastávek ve vazb
na k ovatku.

Dal í závady v k ovatkách budou eny rovn  úpravou napojení – jedná se p edev ím o
ovatky v prostoru Ivanovického nám stí, Revolu ní – Malinská, pirkova – Podlipná – ípková,
ová – Sokolnická, R ová – Moravská a Hanácká – Karkulínova. Dopravní závady v rozhledech

na k ovatkách v napojení na silnice nelze it asanací stávající zástavby, bude zde pou ito
organiza ních opat ení (dopravní zna ení, dopravní zrcadlo).

Ochranná pásma krajských silnic II. a III. t . mimo zástavbu jsou 15 m od osy komunikace.

2.7.1.5 Sí  místních komunikací

Stávající místní komunikace p edstavují obslu né komunikace uvnit  obytné zástavby Tu an a z v í
ásti jsou eny jako dvoupruhové (n které pouze jednopruhové) jednosm rné s mo ností odstavení

vozidel p i obrub  komunikace. Deficit parkovacích míst v celé oblasti staré zástavby je zna ný a
parkování na jízdním pásu jej áste í. Negativem sít  jednosm rných komunikací je jejich
zna ná nep ehlednost a prodlou ení pr jezdu vozidel obytnou zástavbou. ka komunikací je cca 4 –
6 m, z v í ásti jsou vybaveny chodníky podél zástavby. Technický stav je zna  rozdílný.

Místní  komunikace s výjimkou pr tah  silnic lze za adit do funk ní t ídy obslu ných komunikací C2 a
C3. Významná je komunikace v trase ulice Rolencovy, je  vytvá í spojku mezi ástmi Tu any a
Holásky. Technický stav této komunikace je neuspokojivý a vy aduje pom rn  rychlou a rozsáhlou
rekonstrukci.

Lokální závady na komunikacích spo ívají p edev ím v nevhodném uspo ádání k ovatek
s nad azenými sb rnými komunikacemi (viz p edchozí kapitoly), je  budou eny stavebními, resp.
organiza ními úpravami.

V rámci nové zástavby jsou navrhovány rovn  nové místní komunikace. K dopravn  významným
pat í p edev ím komunikace v prodlou ení ulice Sladovnické k ulici Rolencov . Tato komunikace
funk ní t ídy C2 (obslu ná spojovací) vytvá í jednak obslu nou osu nové zástavby a jednak
propojením s Rolencovou  napojuje novou zástavbu ji  od této ulice. P evezme tak ást pr jezdné
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dopravy, je  je dnes vedena nevhodn  po jednosm rných obslu ných komunikacích ve stávající
zástavb . V míst  napojení na ul. Rolencovu p ekonává komunikace zna ný vý kový rozdíl a z tohoto

vodu bylo její vý kové vedení prov eno podélným profilem (viz p íloha) – niveleta komunikace
bude v tomto úseku vedena v podélném sklonu do 9%. V nové zástavb  za ulicí Rolencovou navazuje
dal í komunikace spojovacího charakteru, je  napojí tuto zástavbu na ulici R ovou ve sm ru na
Chrlice a vytvo í tak s prodlou enou Sladovnickou novou osu ve spojení stávající a nové zástavby ve
sm ru na centrum k ulici Ka tanové. Po této komunikaci se rovn  p edpokládá vedení autobusové
linky m stské hromadné dopravy.

Celá tato nová osa je navr ena v kategorii MO 8/40 s kou 7,0 m mezi obrubami, ostatní komunikace
v nové obytné zástavb  v této ásti  budou navr eny ve funk ní t íd  C3 (obslu ná p ístupová) a
kategorii MO 7/30 s kou 6,0 m mezi obrubami. Ve keré nové komunikace se p edpokládají
dvoupruhové obousm rné.

Nová zástavba výrobního a smí eného charakteru je navrhována na východním okraji Tu an mezi
stávající zástavbou a p elo kou silnice II/380. V této ásti se v závislosti na postupu výstavby a jejím
charakteru z ídí rovn  nové místní, p ípadn  ú elové komunikace napojující jednotlivé areály. Tyto
komunikace budou navrhovány ve funk ní t íd  C3, s ohledem na zvý ený podíl nákladní dopravy
v kategorii MO 8/30.

Místní komunikace v men ích rozvojových územích nové obytné zástavby na severovýchodní a
severní stran  Tu an navazují na zástavbu a komunikace stávající a jsou azeny do funk ní t ídy C3.
V závislosti na místních podmínkách nové obytné zástavby m e být funk ní t ída C3 v krátkých,

evá  koncových úsecích nahrazena obytnou zónou (týká se ve keré nové obytné zástavby).

Z hlediska nákladní dopravy má zvlá tní význam komunikace na severním okraji Brn nských Ivanovic,
je  obsluhuje pr myslovou oblast se stavebními, výrobními a skladovými areály, které mají zvý ené
nároky na nákladní dopravu. Tuto dopravu je nutno d sledn  vymístit z obytné zástavby a proto je
nutno komunikaci propojit na silnici ve sm ru na Slatinu a v oblastech s vazbami na stávající obytnou
zástavbu komunika ní spojení odd lit (v p ípad  nutnosti i stavebními úpravami). Zachováno z stane
napojení této komunikaci na ulici Ka tanovou v blízkosti elezni ního p ejezdu.

2.7.1.6 Doprava v klidu

Problematika parkování je v eném území obdobná jako v ostatních obytných ástech m sta –
s nar stajícím stupn m automobilizace se zvy uje deficit odstavných stání, uspokojivé ení
vyhovující ve kerým po adavk m je velmi obtí né a v podmínkách stávající zástavby prakticky
nemo né bez neúm rných investi ních i provozních náklad , je  by z ejm  nebyly obyvateli
akceptovány.

Na území Tu an se nachází n kolik ploch slou ící pot ebám odstavování vozidel. Jedná se o
gará ové dvory a adové gará e p i ulici Sladovnické, Jubilejní, Sokolnické, Jahodové a parkovi
v prostoru Tu anského nám stí. Ostatní odstavné plochy a gará e mají spí e individuální charakter,
k odstavování vozidel slou í p edev ím jízdní pásy obslu ných komunikací v zástavb .

V návrhu se p edpokládá vybudování kapacitního parkovi  (cca 98 stání) v prostoru mezi záme kem
a sportovním areálem p i ul. Sladovnické, výstavba odstavných ploch s cca 66 stáními v rámci
rekonstrukce Tu anského nám stí, kapacitní hromadné gará e na plo e dne ního gará ového dvora
na konci ulice Jubilejní (80 stání) a p i ul. Ji inové (50 stání) a zkapacitn ní stávajících gará í p i ulici
Sokolnické. Nové plochy pro pot eby odstavování vozidel jsou nov  dále navr eny p i stávající ulici

ichystalov  i jejím navrhovaném prodlou ení do ulice Pratecké. Gará e by m ly v tomto p ípad
sehrát i roli bariéry pro hluk z navrhovaného obchvatu Tu an (cca a  350 stání). Z hlediska
prostorových aspekt  je vytvo en dostate ný odstup gará ových objekt  od nové zástavby RD, volný
prostor je navíc dopln n návrhem aleje. V této lokalit  by bylo vhodné zakrýt fasádu gará ových
objekt  do ulice „zeleným, p írodním“ valem.

Ve keré nov  budované obytné objekty i objekty ob anské vybavenosti a pr myslové areály musí být
vybaveny po adovaným  po tem odstavných stání v prostoru nové zástavby. V rámci stavebních
úprav stávajících objekt  (p edev ím rekonstrukcí RD) doporu ujeme po adovat ve stavebním ízení

ízení odstavného místa v gará i v objektu, resp. na pozemku stavebníka.

Ve keré nové odstavné plochy je nutno kapacitn it tak, aby vyhovovaly výhledovému stupni
automobilizace 1:2.
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2.7.1.7 M stská hromadná doprava

Území je vcelku uspokojivým zp sobem pokryto autobusovými linkami m stské hromadné dopravy,
je  mají vazby na dal í linky tramvajové a autobusové dopravy. Jedná se o autobusové linky  40, 48
a 78, je  jsou vedeny po komunikacích v trasách krajských silnic. Krom  dopravy do eného území
tyto linky zaji ují také obsluhu  Dvorska, obcí Kobylnice a Prace (linka . 48) a propojení ástí Slatina
a Chrlice (linka . 78). Linka . 40 je ukon ena smy kou na ulici Sokolnické.

Na území Tu an ( eného území) se nachází 6 autobusových zastávek – Revolu ní, Glocova,
Ivanovické nám stí, Hanácká, Dvorecká a Tu any, smy ka. Autobusové zastávky z v í ásti nejsou
vybaveny zastávkovými zálivy – tyto zálivy je nutno dobudovat p edev ím v dopravn  exponovaných
úsecích p i stávajícím pr tahu silnice II/380. Z hlediska dostupnosti je území zastávkami MHD pokryto
vyhovujícím zp sobem. Nová zastávka je navr ena u sportovního areálu v míst  p ipojení místní
komunikace na obchvat sil. II/380 ve sm ru na Slatinu.

V návrhu je za azena dal í mo ná trasa pro linku MHD z ulice Ka tanové v prodlou ení ulice
Sladovnické a po Rolencov  p es novou zástavbu na ul. R ovou a dále bu  ke smy ce na ulici
Sokolnické nebo do Chrlic. V této trase jsou nov  navr eny t i autobusové zastávky.

2.7.1.8 Ú elová doprava

elová doprava na zastav ném území m stské ásti je vedena p evá  po místních komunikacích.
elové komunikace se zde nacházejí pouze v minimálním rozsahu jako polní cesty p ipojující se na

místní komunikace, resp. krajské silnice.

2.7.1.9 P í doprava

V zastav ném území probíhá p í doprava v inou po chodnících, je  jsou vybudovány v souvislých
tazích podél komunikací, dal í  roz ování t chto p ích tah  bude probíhat ve vazb  na
navrhovanou zástavbu. Významná p í trasa p edev ím rekrea ního charakteru je navr ena
severoji ním sm rem podél vodote e Ivanovického potoka p es celé území m stské ásti.
V nov  navrhovaných komunikacích obytných zón se p edpokládá smí ený p í a motorový provoz s
up ednostn ním p ích dle vyhlá ky o pravidlech provozu na pozemních komunikacích.

2.7.1.10 Cyklistická doprava

Územím je vedena zna ená cyklistická trasa ve sm ru Holásky – Tu any – Dvorska (sm r Slavkov)
CZ 5005, u ní  je nutno po výstavb  obchvatu sil. II/380 v novat pozornost k ení s touto komunikací
v k ovatce se silnicí na Dvorska.

V rámci návrhu jsou eny dal í místní a doporu ené trasy na ji ním a severním okraji zástavby
vedené áste  po místních komunikacích a rekrea ní trasa ve sm ru k Holáseckým jezer m po

elové komunikaci p es elezni ní tra D do Holásek. D le ité je napojení Tu an do m sta Brna (na
Posvitavskou trasu) po ulici Ka tanové. Cyklistická trasa na samostatné stezce je navr ena podél
nového obchvatu sil. II/380.

2.7.1.11 Dopravní za ízení

S výjimkou za ízení pro dopravu v klidu (gará e, parkovi ) a autobusové smy ky p i ulici Sokolnické
se v eném území nenacházejí ádná významn í dopravní za ízení. Rovn  s výjimkou posílení
ploch pro statickou dopravu nebudou ani v budoucnu tato za ízení z izována.

i p ípadné výstavb  dopravních za ízení v nových pr myslových areálech je nutno zvá it jejich
dopady na celkovou dopravní situaci v zástavb .

2.7.1.12 Vliv dopravy na ivotní prost edí

Vzhledem k tomu, e eným územím a po jeho okrajích procházejí t i významné komunikace, má
motorová doprava zna ný vliv na ivotní prost edí obytné zástavby. Dopravní zát e na sb rných
komunikacích dosahují hodnot, je  negativn  ovliv ují hladiny hluku v obytné zástavb  podél
komunikací.
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Vzhledem ke skute nosti, e není známá podoba výsledného dopravního ení v jihovýchodním
sektoru m sta Brna, není mo no stanovit p edpokládaná zát e na navrhovaných komunikací. Návrh

edpokládá ochranu eného území p ed tranzitní dopravou, formou obchvatu a p ehodnocení
vedení krajské silni ní sít  mimo zastav né území Tu an.

V návrhu jsou obsa ena protihluková za ízení (st ny) podél nejv ích zdroj  hluku z dopravy –
elezni ní trati a nového východního obchvatu.

2.7.2 Bydlení a bytový fond

Bydlení je v eném území zastoupeno p edev ím bydlením v rodinných domech. T i bytové domy se
nachází na území Brn nských Ivanovic, v Tu ech jsou v sou asnosti dva bytové domy, t etí se staví

i ulici Sokolnické.

Technický a stavební stav obytných a smí ených objekt  s bydlením je zna  rozdílný. Stávající
bytový fond má p edpoklady k postupné obnov , p i zvá ení dal ích mo ností p ístaveb, dostaveb a

i vyu ití p dních prostor . V n kterých p ípadech je mo no o ekávat zahu ování dne ního
obytného území p estavbou hospodá ských trakt  p vodní zástavby na obytné ú ely.

Stávající plochy bydlení jsou a  na výjimku obytného domu naproti koupali  stabilizovány. Za len ní
do funk ního typu a prostorové regulace stanovují podmínky pro dostavby, rekonstrukce nadstavby a
úpravy.

Urbanistické studie navrhuje v eném území n kolik významn ích lokalit pro výstavbu objekt
ur ených k bydlení.

Obytná tvr  „Za zámkem“. Lokalita s jedine ným bydlením v blízkosti zámku nad údolím
Ivanovického potoka.
RD 73
obyvatelé 292

Obytná tvr  „ ípková“. Lokalita s jedine nou p íle itostí k zalo ení nové ásti m sta.
RD 118
Byty v BD 168
obyvatelé 976

Obytná lokalita „P i Sokolnické“. Obytný soubor v realizaci.
RD 31
Byty v BD 30
obyvatelé 214

Obytná lokalita v prodlou ené Chrlické a R ové. Dostavba zalo ených ulic.
RD 20
obyvatelé 80

Obytná lokalita „Bloku Sokolnická – Myslivecká“. Dostavba stávajícího bloku.
RD 78
obyvatelé 312

Obytná lokalita „Za h bitovem“. Rozvojová plocha pro bydlení (zakotveno v ÚPmB, po adavky
vlastník  pozemk ) se nachází v pásmu hygienické ochrany leti  Tu any. Dle závazného posudku
Krajského hygienika je stanovena tato podmínka:

i realizaci staveb pro bydlení bude vyu íván soubor stavebn  technických opat ení, která zajistí, aby
byly uvnit  t chto prostor dodr eny p ípustné hodnoty ekvivalentních hladin hluku p i denním a no ním
provozu letadel dle sm rnice Hlavního hygienika MZ SR . 41/1977 a vyhl. . 13/1977 Sb.. Za
spln ní zodpovídá p íslu ný stavební ú ad.

RD 25
obyvatelé 100

Pro bilance bydlení byla stanovena oblo nost bytu v RD na 4 obyvatele/byt, v bytových domech na 3
obyvatele/byt.
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Celková bilance nové výstavby byt
stav návrh celkem

byty 1 389 597 1 986
obyvatelé 3 392 2 122 5 504

Podrobné bilance bydlení jsou sou ástí tabulkové ásti této zprávy (tabulky bilancí).

2.7.3 Výroba a výrobní slu by

Zem lská výroba je v sou asnosti v eném území zastoupena v areálu AGRO Brno Tu any a.s.,
kde je provozována jak ivo ná, tak rostlinná výroba. ivo ná výroba dobíhá v souvislosti
s nerentabilitou nových investic. Ukon ení se p edpokládá v horizontu p ti let. Rostlinná výroba je

edstavována technickým parkem, který bude stabilizován do doby rostlinné výroby dru stva. ást
objekt  v areálu je pronajímána pro výrobu nebo jako skladovací prostory.

Urbanistická studie navrhuje celkovou restrukturalizaci areálu AGRA do podoby moderní výrobní
zóny. Stávající areál Agro – Tu any je dle návrhu urbanistické studie len n na dva organiza ní celky,
rozd lenými novou ve ejnou dopravní plochou. Z této ve ejné plochy bude zaji na obsluha
stávajících výrobních aktivit, areálu Agra – Tu any a nových aktivit v území p iléhajícímu k novému
dopravnímu obchvatu Tu an. V této plo e bude zárove  vedena ve ejná místní komunikace a ulo eny
sít  technické infrastruktury. Pro nov  definovaný areál Agra – Tu any je stanoven v regulacích re im
ízené výstavby. Tento re im po aduje zpracování urbanistické studie nebo generelu rozvoje areálu.

Tento podrobn í ÚPP stanoví funk ní vyu ití areálu, jeho organizaci, napojení na technickou
infrastrukturu a stane se podkladem pro rozhodování stavebního ú adu

Výroba je v eném území p edstavována významnými aktivitami v ásti Brn nských Ivanovic za ulicí
Ka tanovou a výrobn  skladovacími provozy v areálu bývalé sladovny pivovaru p i ulici Sladovnické.
Oba tyto areály jsou v návrhu stabilizovány. Dal í rozvoj výroby a výrobních slu eb navrhuje
urbanistická studie v návaznosti na areál firmy MANAG a p i ulici Petlákova. Dále jsou výrobní slu by
navr eny v návaznosti na bývalou sladovnu, sm rem k elezni ní trati.

V ásti Holásky se stávající i navrhovaná výrobní slu by nacházejí v Holáseckých písníkách.

Dal í provozy charakteru výrobních slu eb a skladování se nachází na území celého eného území.
Podrobný p ehled t chto za ízení je obsahem pr zkum  a rozbor  zpracovaných pro ené území
v roce 2 000 a územního generelu výroby m sta Brna zpracovaného v roce 2002.

Návrh urbanistické studie umo uje ve svých regulacích umístit nebo stabilizovat tyto provozovny a
za ízení do ploch k tomuto ú elu ur ených, ale p i spln ní podmínek zaru ující neru ící provoz v i
okolí.

Podrobné bilance této a ostatních funkcí jsou sou ástí tabulkové ásti této zprávy (tabulky bilancí).

2.7.4 Ob anské vybavení a rekreace

2.7.4.1 kolství

Základní koly

 Tu any v sou asnosti provozuje jednu základní kolu, která má dv  odlou ená pracovi .

Základní kola Projektovaný po et
kmenových u eben

Po et ák
1997/98

Velikost pozemeku
m2

anská 9 7 420
Po ární
odlou ené pracovi

5 1 325

Dvorecká
odlou ené pracovi

8 550

Celkem 22 396 9 295

Pr rný po et ák  ve t íd  je 20,1.
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Stavebn  technický stav objektu Z  M anská velmi dobrý. Objekt pro el v nedávné dob
rekonstrukcí a modernizací. Objekt odlou eného pracovi  na Po ární ulici (mimo ené území) má
nevyhovující podmínky pro výdej stravy. Stávající objekt Z  na Dvorecké ulici (1.a  4. ro ník) byl
v minulém roce rekonstruován. Objekt je bez vlastní t locvi ny.

Dal í rozvoj kol v m stské ásti je v sou asné dob  prezentován pon kud rozdílným p ístupem
Magistrátu m sta Brna a M stské ásti Tu any.

Stanovisko Magistrátu m sta Brna vychází z optimalizace kolství ve m st  Brn  pro léta 2004 –
2008. Ve zpráv  se uvádí:
V sou asné dob  je na území M  jedna kola s pr rným po tem ák  20,1 na t ídu. Kapacita
koly není dostate  vyu ita, navrhujeme proto slou ení ák  a Dvrecké a Po ární do centrální

budovy aa M anské ulici. V sousední M  Chrlice byla dostav na Z  Jana broskvy 3, její  kapacity
mohou vyu ívat i áci z ásti Holásky. P edpokládáme, e kapacity kol v Tu anech a v Chrlicích
budou dostate né i v p ípad  i v p ípad  plného rozvoje území i po roku 2008.

-  M anská  pilotní  navrhujeme centralizaci do hlavní budovy

edpokládaný po et d tí v Z  M  Tu any
Tu any 2003/4 2004/5 2005/6 2006/7 2007/8 2008/9 2009/10 t ídy

nutné
ídy

plán
nástup do
1.t .

32 26 25 35 25 25 25

odchod z 9.t . 40 48 43 52 45 49 49
Celkem d tí 362 340 322 305 285 261 237 10 14

Stanovisko m stské ásti k této problematice vychází z p edstavy uceleného pokrytí území kolami
v p íznivé docházkové vzdálenosti pro d ti kolního v ku. Proto i nydále preferuje zachování v ech
dne ních kol. Problémem je samoz ejm  ffinan ní pokrytí provozu a údr by.

Návrh p edkládané urbanistické studie ponechává a stabilizuje základní kolství v eném území jak
v lokalit  M anské tak v lokalit  Dvorecké. Pro pot eby dal ího rozvoje základní koly je navr en
dal í územní rozvoj lokality koly Mn anská. Nové plochy by m ly pokrýt pot ebu po adovaných
volných ploch pro sportovní innosti. ed zahájením jakýchkoliv p ípravných prací pro roz ení
areálu koly je zapot ebí provést podrobný pr zkum území z d vodu mo né lokalizace nebo
kontaminace p dy ze skládek v tomto území provozovaných v 80. letech minulého století.

Bilance pot eb pozemk koly (82,5 m2 áka)
Po et ák Skute nost

m2 áka
Stávající pozemek kol 9 300 m2 400 23,3
Pot eba pozemku kol - stav 33 000 m2 400 82,5
Pot eba pozemku kol - výhled 19 800 m2 240 82,5
Návrh pozemku kol - stav 16 000 m2 400 40,0
Návrh pozemku kol - výhled 16 000 m2 240 66,7

Z hlediska kapacitních po adavk  na koly jsou do studie p evzaty výhledy O MT MmB. Sledovaný
nár st obyvatel vycházel v Optimalizaci kolství z Územního plánu m sta Brna a je v hlavních
nárustových kapacitach podobný s urbanistickou studií.

Mate ské koly

Na území m stské ásti Tu any se nacházejí ty i mate ské koly. V eném území jsou dv :

Mate ská kola U lípy Svobody kapacita 75 d tí
Mate ská kola Holásecká kapacita 40 d tí

kapacita celkem 115 d tí

Po et obyvatel - stav 3 480
Urbanistický ukazatek 25 – 30 d tí/1 000 obyvatel
Pot eba míst 87 – 104
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Stávající mate ské koly svou kapacitou dosta ují a pokrývají bilan  ve stavu ené území.
Stavebn  technický stav mate ských kol je relativn  dobrý, u objektu na Holásecké je ve výhledu
uva ováno o dostavb  sedlové st echy. Návrh stávající mate ské koly zachovává a stabilizuje.

Návrh urbanistické studie po ítá s nár stem 2100 obyvatel. Pro tento p edpokládaný rozvoj je
navr ena nová mate ská kola v nové obytné lokalit  „ ípková“. Mate ská kola je navr ena pro 60

tí ve t ech t ídách.

Po et obyvatel - návrh 2 100
Urbanistický ukazatek 25 – 30 d tí/1 000 obyvatel
Pot eba míst 50 – 60

Nová M  - bilance ploch
orienta ní údaje a ukazatele dosa ené hodnoty

Pozemek celkem 2 500 m2 2 070 m2

Zastav ná plocha 700 m2 630 m2

Nezastav ná plocha 1 800 m2 1 420 m2

itková plocha 930 m2 950 m2

2.7.4.2 Sociální pé e

Na území Brn nských Ivanovic se v objektu bývalé koly nachází ob anské sdru ení Práh. Návrh tuto
funkci stabilizuje.

Na pozemcích zdravotního st ediska je v sou asnosti p ipravována výstavba domova d chodc .
Jedná se o za ízení celom stského významu. Urbanistická studie ve svém návrhu vytvá í podmínky
pro vytvo ení d stojného a odpovídajícího okolí této nové investice.

2.7.4.3 Zdravotnictví

i ulici Rolencova se v sou asnosti nachází Zdravotní st edisko s lékárnou. Objekty jsou vyu ity
nedostate . Na pozemku zdravotního st ediska je p ipravována výstavba Domova d chodc .
V urbanistické studii se p edpokládá vymíst ní zdravotního st ediska, tak aby plocha byla pln  vyu ita
pro pot eby domova d chodc . Zájem m stské ásti je, aby  zdravotní st edisko bylo op t navráceno
na Tu anské nám stí, kde se v minulosti nacházelo. Tato lokalita více vyhovuje z hlediska
dostupnosti. Pro tento ú el se v sou asnosti nabízí vyu ití objektu pekárny, která je v pronájmu a
chystá se stav t nové provozy na ulici Hanácké, naproti Sokolovn .

2.7.4.4 Obchod, slu by

ina za ízení obchod  a slu eb drobného charakteru se nachází v p ízemí dne ních rodinných
dom  a jsou soust ed ny p edev ím na Tu anském a Ivanovickém nám stí. Význa ím objektem
je prodejna SEAT na pirkov  ulici ve funkcionalistickém objektu dle projektu architekta Rozehnala.

Podrobný p ehled t chto za ízení je obsahem pr zkum  a rozbor  zpracovaných pro ené území
v roce 2 000 a územního generelu smí ených funkcí m sta Brna zpracovaného v roce 2002.

Návrh urbanistické studie umo uje ve svých regulacích umístit tyto provozovny a za ízení do v iny
ploch v eném území.

2.7.4.5 Kultura a církev

Kulturní innost v etn  udr ování národopisných tradic je zaji na p edev ím v objektu Sokolovny s
velkým sálem (náro í ulic Hanácká a Karkulínova). Tento objekt navazuje na sportovní areál SK
Tu any. Dal ím za ízením slou ícím ke kulturním ú el m je bývalá Orlovna, kde je nyní hostinec. Na
tento objekt navazuje sauna a tenisová kola.

Církevní stavby jsou zastoupeny p edev ím areálem kostela Zv stování Panny Marie na Tu anském
nám stí, Husovým sborem na ulici Karkulínova a kaplí v Brn nských Ivanovicích.
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2.7.4.6 Ubytování a stravování

Ubytovací mo nosti v eném území jsou v sou asnosti zastoupeny pouze malou kapacitou
v restaura  ubytovacím za ízení COLA TRANSPORT.

Restaurace a hostince se v eném území se nacházejí p edev ím na Tu anském a Ivanovickém
nám stí, p ípadn  p i hlavních komunikacích. Význa ím objektem tohoto druhu je Texas
rastaurant (bývalá hospoda Chaloupka) naproti Ivanovickému zámku a vý e uvedené za ízení COLA
TANSPORT.

Významným za ízením které urbanistická studie v eném území navrhuje, je ubytovací sportovn
rekrea ní za ízení lokalizované v rámci nové obytné tvrti ípková“, v jeho ji ní ásti nad údolím
Tu anského potoka. Toto za ízení je dopln no je  plochami rekrea ní zelen , které mohou být
provozovány nap íklad jako tréningové golfové h .

Návrh urbanistické studie umo uje ve svých regulacích umístit tato za ízení do v iny ploch
v eném území. Vhodným a atraktivní by mohlo být pro ubytovaní vyu ití bývalých statk .

2.7.4.7 Sport

K ulici Hanácké v Tu anech p iléhá sportovní areál SK Tu any se dv ma fotbalovými h ti, tenisovými
kurty a plochou koupali . Za izení je v urbanistické studii stabilizováno. Navr eno je roz ení
koupali , pro rozvoj sport jsou navr eny dal í plochy p i ulici Karkulínova.

V Brn nských Ivanovicích je stabilizovaný fotbalový stadion FC Zeman. Urbanistická studie areál
stabilizuje v mírn  upravených hranicích, pro pot ebu vytvo ení p edprostoru stadionu a zámku.

V ásti Holásek se nachází h  v Holáseckých písnících, významný je jezdecký areál COLA
TRANSPORT. Ob  za ízení jsou v návrhu stabilizována.

2.7.4.8 Administrativa, správa

Na ulici Tu anském nám stí se nachází Ú ad m stské ásti Brno – Tu any a po ta. Budova pro la v
pr hu zpracování urbanistické studie celkovou rekonstrukcí.

2.7.4.9 Státní a m stské instituce

Sbor dobrovolných hasi  je lokalizován v Brn nských Ivanovicích a Holáskách. V Tu anech se
uva uje o znovuobnovení této innosti.

V Brn nských Ivanovicích je v rámci výrobního areálu p i ulici Ka tanová situována Odtahová slu ba
sta Brna, a slu ebna M stské policie.

Návrh urbanistické studie umis uje v Tu anech p i ulice Hanácké areál Hasi ského záchranného
sboru, z izovaného Ú adem Jihomoravského kraje.

2.7.5 Vodní hospodá ství

2.7.5.1 Vodní toky

Sou asný stav
evá ná ást Tu an pat í do povodí Tu anského potoka (4-15-03-023 , Q100=6 m3/s), který je v ak

skoro a  po hranice eného území zaklenut v profilech DN 800-1000. Pramení v obci a je do n j
zaúst na de ová kanalizace ze zástavby. Ta je v ak v n kterých úsecích provozována jako jednotná
a proto dochází ke zne ist ní tohoto toku. Kapacitn  vyhovuje, ale k zaplavování sklep  dochází
zp tným vzdutím v kanalizaci a následn  v p ípojkách p i p ívalových de tích. Men í ást (mezi ulicí
Rolencovou a Tu anskou pat í do povodí Ivanovického potoka (4-15-03-022). Tento potok p itéká od
Slatiny (reten ní nádr e „ védské valy“), v eném území protéká p es men í retence a po ární
nádr  v otev ené toku a pak p es zastav nou ást je zaklenut (DN 1300) a pak op t v otev eném toku

 po zaúst ní do eky Svratky. Kapacita toku je nedostate ná. Potok je zaúst n u Chrlic do
Ivanovického potoku. Správcem obou tok  je Zem lská vodohospodá ská správa, oblast povodí
Moravy a Dyje, pracovi  Brno Zakrytá ást tok  slou í sou asn  i jako kanalizace.
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Záplavové území není pro tyto vodní toky vyhlá ené. Pro Tu anský potok bylo Q100 vymezeno v rámci
návrhu Územního plánu m sta Brna (1994), oddíl XII – Vodní toky. Pro Ivanovický potok bylo v roce
2002 zpracováno Hydrotechnické posouzení odtokových pom  Ivanovického potoka (AQUA
PROCON s.r.o.). Studie vymezila hranici rozlivu Q = 3,4 m3/s. V roce 05/2004 il odtokové pom ry
Tu anského potoka Ing. Juránek (k dispozici u ZVS).

Navrhované ení
Na dolním toku (mimo ené území) je dle regula ního plánu Chrlic navr en suchý poldr jako
protipovod ové opat ení pro m stskou ást Chrlic, v etn  zkapacitn ní otev eného toku Tu anského
potoka.

Ob  posouzení (z roku 2002 a 2005) je t eba p ehodnotit s ohledem na novou studii zástavby M
Tu an (upravit dle po adavk  jak správce tok  -ZVS, tak MMB-OVHZL ale i BVK). Je to nutné i s
ohledem na schválený územní plán Chrlic (suché poldry). Správce toku doporu uje sou asn  aby
v intravilánu byla zaklenutá ást p evedena na obec (BVK), nebo  slou í p evá  jako sou ást
kanaliza ního systému oddílné kanalizace.

Ochranné pásmo tok  ( zákon 254/2001 Sb. v platném zn ní) není dodr ováno, tak e jejich údr ba je
obtí ná. Je t eba majitele sousedících pozemk  s toky seznámit s jejich povinnostmi i právy vyplývající
z tohoto zákona a nep ipustit stavby v toto ochranném pásmu.

2.7.5.2 Zásobení vodou

Sou asný stav
ené území je zásobeno vodou z brn nského systému prvního tlakového pásma 1.0 (vodojemy

Holé hory - 272 m n.m. a Preslova -287 m n.m.) a rozvody jsou prakticky ve v ech ulicích v dimenzích
odpovídajících po árním normám. I kdy  se jedná o star í ady, v ina z nich ji  byla opravena
cementací i epoxidací a jejich stav je dobrý. Hlavním adem v eném území je DN 250 procházející
st edem zástavby obou lokalit. Je napojený na p ívodní ad DN 400 u Chrlic a u Holásek. Tlakové
pom ry jsou pro území na kót  218 – 233 m n.m. max. 6,9 MPa (p i napojení jen na VDJ Holé hory
5,4 MPa) a min. 2,7 MPa (p i obou variantách).

Sou asné zatí ení sít  je v eném území pro 3.478 obyvatel s b nou vybaveností, slu bami Qp =
521,7 m3/den (3.478 obyv x 150 l/obyv/den) a  pr myslem 49,1 m3/den  (624 zam. x 80 l/zam/den),
celkem 570,8 m3/den (Qp =  6,6 l/s, Qmh = 16,6 l/s).

Navrhované ení
Pro toto pásmo byl zpracován generel (matematický model-AQUATIS 03/1998) a aktualizace
hydraulických výpo  (AQUA PROCON 07/2002), v etn  stanovení priorit dostavby vodovodní sít

sta (AQUA PROCON 11/2002). Tento generel je podkladem pro urbanistickou studie eného
území. Sní ení  maximálních tlak  je ale podmín no dokon ením VOV (úsek po Moravany). Generel
ji  vycházel z nového ÚPmB a studií a nová studie zástavby jej ovlivní jen nepatrn . Pro nové lokality
v souladu s generelem je navr ena nová sí  propojující zejména v západní ásti území Brn nských
Ivanovic a Holásek. Ve stávajících ulicích budou p elo ky ad  ovlivn ny jen stavbou nových
kanalizací.

Nov  navr ená zástavba zvý í spot ebu pro obyvatele o 280,9 m3/den (2154 obyv x 130 l/obyv/den),
ve vybavenosti, slu bách, sportovních za ízeních o 87,2 m3/den (viz tabulka) a v pr myslu v etn
sportovi  o 28,3 m3/den (viz tabulky). Celkem se zvý í o Qp = 396,4 m3/den (4,3 l/s, Qmh = 11,6 l/s),
s ím generel po ítal.

Ochranné pásmo vodovodu do DN 500 je 1,5 m od okraje potrubí dle zákona 274/2001 Sb.



Urbanistická studie M  Tu any - návrh 41

atelier ERA ezen 2006

Zatí ení rozvojových ploch

Ozna ení plochy Voda
Qp m3/den

B 1 3,6
B 2 15,6
B 3 22,4
B 4 2,1
B 5 4,2
B 6 18,7
B 7 18,7
B 8 11,4
B 9 7,3

B 10 1,6
B 11 4,7
B 12 11,4
B 13 12,4
B 14 10,8
B 15 18,7
B 16 7,8
B 17 2,7
B 18 3,6
B 19 5,7
B 20 27,8
B 21 10,9
B 22 35,9
B 23 3,1
B 24 19,8
B 25 3,1
S 1 2,7
S 2 2,7
S 3 6,6
S 4 0,9
S 5 3,6
S 6 1,8
S 7 19,5
S 8 2,7
S 9 2,9
S 10 14,4
S 11 6,6
S 12 15,0
S 13 4,8
S 14 3,0
P 1 4,8
P 2 14,0
O 1 3,6
O 2 3,0
R 1 0,9

ZR 1 0,4
ZR 2 1,6

D 1, D 2, D3, D4 0

2.7.5.3 Odkanalizování území

Sou asný stav
 Tu any pat í do povodí kmenové stoky FII (spla kové vody) a Tu anského potoka (de ové vody).

Zna ná ást objekt  má dosud umpy (ale s p epadem do de ové kanalizace), co  zna  ovliv uje
kvalitu vody v potoce. ást n kterých komunikací má jen odvodn ní povrchové (p íkopy) se star ím
zaúst ním do kanalizace ve správ  BKOM. V n kterých ulicích se za íná postupn  budovat oddílná
kanalizace, která je v ak mnohde napojena je  do jednotné ( i de ové) kanalizace, nebo naopak
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jen do FII (spla kové). Extravilánové vody kanalizaci v obci prakticky neovliv ují a proto je kapacita
iny ad  dostate ná a stavební stav vyhovující. V generelu stoky F (FI) jsou navr eny koeficienty

0,25-0,3 (které i v tomto novém urbanistickém návrhu zachováváme)a zatí ení Tu anského potoka
bylo 2.900 l/s, Ivanovického potoka 500 l/s p i p=0,5.

V Brn nských Ivanovicích a Holásek je polo ena páte ní kmenová stoka F (DN 800) od Slatiny, p es
nám stí a podél potoka a  do Chrlic a Mod ic. Stoka je dostate  kapacitní (ale ji  vytí ená) a
v dobrém technickém stavu. P evá né ásti kanalizace pat í do jednotné soustavy. Jednotná
kanalizace v ulici Ka tanové pat í do povodí kmenové stoky E podél eky Svitavy.

Navrhované ení
S ohledem na novou zástavbu ve Slatin  a na ernovické terase byl v roce 2001 zpracován generel
stok F a FI. V n m jsou podrobné hydrotechnické výpo ty, které ji  respektují i nov  navrhované
plochy dle ÚPmB z roku 1994. Stávající jednotný systém je nahrazen p evá  oddílným systémem
s tím, e se nová spla ková kanalizace je v profilech DN 300 a nová de ová v profilech DN 400-1000.
V roce 12/2003 AQUAPROCON zpracoval nový generel kmenové stoky F a kmenové stoky FII.
Stávající nové návrhy zatím í p evá  rekonstrukce ve stávající zástavb  a nov  navr ené plochy
je prakticky neovlivní.

Z generelu vychází stávající návrhy na rekonstrukce stokové sít  v Tu anech:
- dokumentace pro stavební povolení Tu any - páte ní stoky  z ervence 2002 zpracovaná PROVO,

která í rekonstrukci stokové sít  v ulicích Tu anská, Revolu ní, Podlipné, Farní, Holásecká,
ípková

- technická pomoc - spla ková kanalizace v ulici pirkové zpracovaná PROVO v kv tnu 2002 (stoka
F II.h - DN 300)

- studie in . sítí – kanalizace v ulici Rolencové, Holásecké, 1.kv tna, Uhýrkové, Glosové zpracovaná
JV Projekt v ervenci 2002

- dokumentace pro stavební povolení na in . sít  pro obytný soubor Sokolnická ulice zpracovaná
sdru ením projektant  vodohospodá ských staveb (Ing. vestka, Ing. kola)

- studie zástavby a in . sítí v Holáseckém pískovi ti (ing. arch. M.Kvapil srpen 2003).

Dle této nové studie zástavby je pro nové lokality navr ena oddílná kanalizace s tím, e je de ová
kanalizace zaúst na v inou nejkrat ím sm rem do obou stávajících potok  a zatí ení stok ve
stávající zástavb  ovlivní jen nepatrn . Spla ková kanalizace bude zaúst na p evá  p ímo do
kmenové stoky FII a F. Hydrotechnické výpo ty jsou sou ástí generelu a pro konkrétní zástavbu
budou jen místn  up esn ny.

Nová území ve východní ásti Tu an mezi ulicí Sokolnickou a Prateckou (prodlo ená ulice Myslivecká)
je velmi ploché. Bude nutné zpracovat podrobn í technické ení na základ  podrobn ího
vý kového zam ení a pak rozhodnout o systému (gravita ní, tlakový, p erpávání) jak pro
spla kovou tak pro de ovou vodu.

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.

Navr ený koeficient odtok  bude závazným ukazatelem (regula ním prvkem) pro ka dou novou
lokalitu. Sní ení odtok  z celé ené plochy (v etn  v ech dopravních) s ohledem na dosa ení
koeficient  odtoku 0,2-03 vy aduje, aby ji  ve studiích a zejména DUR bylo navr eno konkrétní
technické ení, které toto zajistí a bude zahrnuto do investic. Stávající stabilizovaná zástavba není
novými návrhy ovlivn na a platí pro ni hydrotechnické výpo ty a ji  zpracovaná dokumentace na
úrovni stavebního povolení (realizace). Orienta ní zát e se týkají jen nové kanalizace, nebo úsek ,
které by se m ly rovn  rekonstruovat na oddílný systém v návaznosti na rekonstrukci páte ních stok
ve star í zástavb .

Orienta ní hydrotechnické výpo ty pro návrhy de ové kanalizace pro nové lokality:

k bodu 1
nová kanalizace ústící p ímo do Tu anského potoku
Q = 7 ha x 0,3 x 161 l/s/ha = 336 l/s

k bodu 2
rekonstrukce stávajících ad  - zaúst ní de ových vod do Tu anského potoka
Q = 8,1 ha x 0,25 x 161 l/s/ha = 326 l/s a 20,5 ha x 0,3 x 161 l/s/ha = 990 l/s



Urbanistická studie M  Tu any - návrh 43

atelier ERA ezen 2006

k bodu 3
rekonstrukce stávajících ad  - zaúst ní de ových vod do Tu anského potoka
Q = 17,8 ha x 0,25 x 161 l/s/ha = 717 l/s a 17,2 ha x 0,2 x 161 l/s/ha = 554 l/s

k bodu 4
nová kanalizace p ímo do Tu anského potoka
Q = 11,8 ha x 0,3 x 161 l/s/ha = 570 l/s

k bodu 5
nová kanalizace p ímo do Tu anského potoka
Q = 3,1 ha x 0,25 x 161 l/s/ha = 125 l/s

k bodu 6
nová kanalizace p ímo do Tu anského potoka
Q = 4,9 ha x 0,25 x 161 l/s/ha = 197 l/s

k bodu 7
nová kanalizace do ji  navr ené rekonstruované kanalizace v ul. ípkové
Q = 2,5 ha x 0,3 x 161 l/s/ha = 121 l/s (do Tu anského potaka)

k bodu 8
rekonstrukce stávající jednotné kanalizace - zaúst ní do Ivanovického potoka
Q=4,7hax0,3 x 161 l/s/ha =216 l/s

k bodu 9
nová kanalizace p ímo do Ivanovického potoka
Q = 5,6 ha x 0,25 x 161 l/s/ha = 225 l/s

2.7.6 Energetika

2.7.6.1 Zásobení plynem (teplem)

Sou asný stav
ené území je pln  plynofikována a zemní plyn je vyu it na vytáp ní, p ípravu TUV a va ení. CZT

v tomto území není a ostatní energetické zdroje na vytáp ní jsou zanedbatelné (pevná paliva, topná
nafta, solární kolektory apod.).

Severní ásti eného území (Brn nské Ivanovice) prochází VVTL DN 500 /64 a VTL DN 300/40
(p ipravuje se rekonstrukce) s odbo kou do pr myslové zóny. Hlavním zdrojem je ale STL plynovod
DN 200/0,1 v západní ásti (podél trati od ulice Ka tanové) k regula ní stanici  STL/NTL  4000 m3/h
v ulici Rolencové a s odbo kami DN 100 k pr myslovým objekt m v Brn nských Ivanovicích. ad STL
pokra uje v profilu DN 150 do Chrlic (ul. U viaduktu) s odbo kou k RS STL/NTL u ul. Moravské a STL
150/0,1 od pr myslové zóny Chrlice (ul. Tovární) do Dvorské s odbo kou k RS STL/NTL u ul.
Sokolnické . Nízkotlaké rozvody v profilech DN 80-300 jsou prakticky ve v ech ulicích dostate
kapacitní a dobrém technickém stavu.

Sou asný odb r v eném území je pr rn  pro bytový fond  (870 b.j.) na va ení, p ípravu TUV a
vytáp ní 1300 m3/hod, pro vybavenost 175 m3/hod a pr mysl 60 m3/hod (bez technologie).

Navrhované ení
V nové zástavb  se p edpokládá úplná plynofikace v ech objekt  a roz ení bude max. pro bydlení
1010 m3/hod (2,0 m3/b.j.), pro vybavenost, slu by ap. 765 m3/hod (viz tabulky) a pro pr mysl,
sportovi  275 m3/hod )viz tabulky). Celkem 2050 m3/rok. Roz ena bude p evá  st edotlaká sí
v profilech DN 63 – 160 a vyu ita kapacita stávajících regula ních stanic. Pro nové pr myslové plochy
bude vhodné vyu ít kapacitu regula ní stanice VTL/STL ve stávajícím pr myslovém areálu a roz it
k nim STL ad, nebo  stávající rozvody poblí  jsou mén  kapacitní.

Ochranné pásmo dle zákona 458/2000 Sb. je u STL a NTL rozvod  v zástavb  1 m od okraje potrubí,
pro ostatní VTL a VVTL plynovody pak 4 m. U RS jsou to rovn  4 m od p dorysu.
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Bezpe nostní pásmo u VTL do DN 100 je 10 m, do DN 250 20 m a nad DN 250 40 m od okraje
potrubí. U RS VTL/STL je to 10 m od p dorysu objektu. U VVTL plynovod  do DN 300 je
bezpe nostní pásmo 100 m, do DN 500 150 m.

Zatí ení rozvojových ploch

Ozna ení plochy plyn
m3/hod

B 1 14
B 2 60
B 3 87
B 4 8
B 5 16
B 6 8
B 7 8
B 8 45
B 9 28

B 10 6
B 11 18
B 12 44
B 13 48
B 14 60
B 15 97
B 16 30
B 17 12
B 18 14
B 19 22
B 20 123
B 21 42
B 22 139
B 23 12
B 24 77
B 25 12
S 1 22
S 2 32
S 3 54
S 4 11
S 5 46
S 6 33
S 7 122
S 8 23
S 9 22
S 10 174
S 11 53
S 12 120
S 13 30
S 14 23
P 1 45
P 2 131
O 1 30
O 2 32
R 1 4

ZR 1 4
ZR 2 2

D 1, D 2, D 3, D 4 0
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2.7.6.2 Zásobování elektrickou energií

Stávající elektrické rozvody

Celé území je napájeno z nap ové hladiny 22 kV, sí  6kV se v uva ované oblasti ji  nevyskytuje.
Elektro-energetické rozvody (VN, NN) jsou p evá  kabelové. Pouze na okrajích eného území
jsou úseky vzdu ného distribu ního vedení VN i NN.

i navrhování zástavby území je nutno uva ovat s ochrannými pásmy kolem energetických za ízení.
Ochrannými pásmy jsou chrán na venkovní vedení, podzemní vedení a elektrické stanice.

Ochranná pásma:

Pro venkovní vedení nad 1kV do 35 kV v etn - 10m 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 . 222/1994 Sb.

• pro venkovní vedení nad 1kV do 35 kV v etn : - 7m od krajního vodi e na ka dou stranu
• Pro kabelové vedení do 110 kV je nejmen í vzdálenost objekt  od osy kabelu v rozmezí 0.5m a

0.75m v závislosti na celkové ce ulice, ce chodníku a komunikace.

V sou asné dob  je struktura odb ru tvo ena p edev ím bytovým odb rem a odb rem ob anské
vybavenosti, v neposlední ad  jsou zde i pr myslové podniky av ak v men í mí e

Výkonová bilance

Výkonová bilance je odvozena z podklad  o len ní eného území, hrubé zastav né a podla ní
plochy a z p edpokládaných aktivit.

Výkonové bilance jsou zpracovány pro plo né celky - objekty a mikro oblasti s odpovídajícím
charakterem odb  v souladu s navr enou výstavbou. Struktura jednotlivých typ  odb  je
odvozena z návrhu charakteru zástavby.

O stávajícím soudobém zatí ení základní vybavenosti a nebytového odb ru nejsou k dispozici p esné
údaje. Dle dostupných údaj  o charakteru zástavby a charakteru odb  byly stanoveny následující
hodnoty soudobého zatí ení od stávajících odb :

• bytový odb r  2600 kVA
• ostatní 3200 kVA

V sou asné dob  jsou na eném území distribu ní transformovny umíst ny p ibli  do t
jednotlivých odb . Stávající transformovny jsou vesm s zd né, p ípadn  kioskové, jen vyjíme
sloupového typu. Typická výkonová hodnota je v sou asné dob  630 kVA.

Dále uvedená výkonová bilance byla stanovena pro nár st zatí ení nové výstavby. Výpo et pomocí
perspektivních hodnot m rného zatí ení vycházel z obdobných srovnatelných studií. Vypo tené
hodnoty závisí na rozsahu dostupných informací o budoucí výstavb  a v n kterých p ípadech jsou jen
hrubé.

Pro novou zástavbu se p edpokládá zaji ní tepla jiným médiem.

Technická data platná pro v echny rozvojové plochy :
• Nap ová soustava : 3PEN~50Hz,380 V/TN-C-S
• Ochrana : samo inným odpojením od zdroje
• Zaji ní dodávky el. energie: III. stupe

ROZVOJOVÁ PLOCHA               B 1

Tato plocha, situovaná p i ulici Tu anská, je ur ena pro bydlení – 3 R.D. Vzhledem k malému rozsahu
a charakteru výstavby se p edpokládá p ipojení této rozvojové plochy na stávající distribu ní rozvody
NN.
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BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha .B 1 33.0 10.5
Ro ní spot eba el.energie cca 31 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA              . B 2
ROZVOJOVÁ PLOCHA              . B 3

Tyto rozvojové plochy spolu sousedí a jsou ur eny pro bydlení, pro rozsáhlou výstavbu celkem 73 RD.

V rámci rozvojové plochy . B 3 bude vybudována nová voln  stojící distribu ní transformovna 22/0.4
kV, 630kVA, ozna ená na výkrese „T1“.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha .B 2 330.0 105.0
rozvojová plocha .B 3 473.0 150.5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 803.0 255.5
Ro ní spot eba el.energie cca 743 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . B 4

Uprost ed ené lokality – p i ulici Farní – je situována plocha B 4, ur ená pro bydlení – 5 RD.
Vzhledem k malému rozsahu a charakteru výstavby se p edpokládá p ipojení této rozvojové plochy na
stávající distribu ní rozvody NN.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha .B 4  55.0 17.5
Ro ní spot eba el.energie cca 40 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA              . B 5
ROZVOJOVÁ PLOCHA              . B 6
ROZVOJOVÁ PLOCHA              . B 7
ROZVOJOVÁ PLOCHA              . B 8
ROZVOJOVÁ PLOCHA              . B 9
ROZVOJOVÁ PLOCHA              . B 10
ROZVOJOVÁ PLOCHA              . B 11
ROZVOJOVÁ PLOCHA              . B 12

Rozsáhlý prostor za ínající na severu u ulice Rolencova bude celý pou it pro bytovou výstavbu.
echny rozvojové plochy spolu p ímo sousedí. Na rozvojových plocháchách B 6 a B 7 se
edpokládá výstavba bytových dom , na ostatních plochách budou rodinné domy.

ipojení v ech uvedených rozvojových ploch p edpokládáme z nové voln  stojící distribu ní
transformovny 22kV/0,4kV typové velikosti 2x 630 kVA, vybudované na okraji rozvojové plochy B 8 p i

ovatce nov  navr ených komunikací. Na výkrese je transformovna ozna ena „T2“.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . B5   88.0    28.0
rozvojová plocha . B6 384.0  129.6
rozvojová plocha . B7 384.0  129.6
rozvojová plocha . B8 242.0    77.0
rozvojová plocha . B9 154.0    49.0
rozvojová plocha . B10   33.0    10.5
rozvojová plocha . B11   99.0    31.5
rozvojová plocha . B12 242.0    77.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM   1626.0  532.2
Ro ní spot eba el.energie cca 1550 Mwh/rok
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ROZVOJOVÁ PLOCHA  . B 13
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . B 14
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . B 15
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . B 16
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . B 17
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . B 18

Tyto rozvojové plochy navazují na blok pro bydlení uvedený v p edcházejícím odstavci a také budou
echny pou ity pro bytovou výstavbu. V echny rozvojové plochy spolu p ímo sousedí. Na

rozvojových plochách B 14 a B 15 se p edpokládá výstavba bytových dom , na ostatních plochách
budou rodinné domy.

ipojení v ech uvedených rozvojových ploch p edpokládáme z nové voln  stojící distribu ní
transformovny 22kV/0,4kV typové velikosti 2x 630 kVA, vybudované na okraji rozvojové plochy B 15

i k ovatce nov  navr ených komunikací. Na výkrese je transformovna ozna ena „T3“.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . B13 231.0    73.5
rozvojová plocha . B14 664.0  242.0
rozvojová plocha . B15 384.0  129.6
rozvojová plocha . B16 165.0    52.5
rozvojová plocha . B17   66.0    21.0
rozvojová plocha . B18   66.0    21.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM   1576.0  539.6
Ro ní spot eba el.energie cca 1550 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . B 19
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . B 20
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . B 21
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . B 22
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . B 23
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . B 24
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . B 25

Tyto rozvojové plochy jsou u stávajících ulic Sokolnická, Chrlická, Moravská, Myslivecká a budou
echny pou ity pro bytovou výstavbu. Na n kterých plochách ji  výstavba rodinných dom  zapo ala

(nap . plocha B 20).  V echny rozvojové plochy spolu sousedí. Na rozvojové plo e B 20 se
edpokládá výstavba rodinných dom  a jednoho bytového domu, na ostatních plochách budou

rodinné domy.

Na rozvojové plo e B 20 je nyní nov  rekonstruovaná (stávající) transformovna 22kV/0,4kV „Tu any-
Sokolnická“, 630 kVA. P edpokládáme, e z této nov  rekonstruované transformovny která ji  byla
renovována za ú elem napájení budoucí bytové výstavby, budou p ipojeny v echny rozvojové plochy
shrnuté v tomto odstavci.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . B19 154.0    49.0
rozvojová plocha . B20 581.0  189.5
rozvojová plocha . B21 231.0    73.5
rozvojová plocha . B22 627.0  199.5
rozvojová plocha . B23   66.0    21.0
rozvojová plocha . B24 275.0    87.5
rozvojová plocha . B25   66.0    21.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM   2000.0  641.0
Ro ní spot eba el.energie cca 1860 MWh/rok
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ROZVOJOVÁ PLOCHA  . S 1
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . S 2

Rozvojové plochy jsou p i severním okraji eného území. Plocha S 1 je rozvojová plocha s výrobní
funkcí, plocha S 2 má smí enou funkci – obchod, slu by, bydlení.

edpokládáme, e uvedené plochy budou napájeny z nové distribu ní transformovny 22/0.4kV,
630kVA, ozna ená na výkrese „T5“, která bude jako voln  stojící vybudována v rámci zástavby plochy
S 2.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha .S1 338.0 237.0
rozvojová plocha .S2 500.0 350.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 838.0 587.0
Ro ní spot eba el.energie cca 1220 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . S 3

Rozvojová plocha typu „výrobní provoz“ je situována na západním okraji eného území v ásti
„Brn nské Ivanovice“. Plocha bude napájena z vlastní u ivatelské transformovny 22kV/0,4kV,
630kVA, ozna ené na výkresech „T6“.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . S3 840.0 588.0
Ro ní spot eba el.energie cca 1320 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . S 4

Rozvojová plocha typu „výrobní provoz“ je situována v prostoru soust ed né bytové výstavby (B5 –
B12). Plocha bude napájena z distribu ní transformovny 22kV/0,4kV, 2x 630kVA, spole né pro

echny uvedené rozvojové plochy - z nové voln  stojící distribu ní transformovny vybudované na
okraji rozvojové plochy B 8 p i k ovatce nov  navr ených komunikací. Na výkrese je transformovna
ozna ena „T2“.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . S4 175.0 123.0
Ro ní spot eba el.energie cca 280 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . S 5
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . S 6

Jde o rozvojové plochy s funkcí „výrobní provoz“, situované v ásti „Holásky“. P edpokládáme, e
uvedené plochy budou napájeny z nové distribu ní transformovny 22/0.4 kV, 2x 630kVA, ozna ené na
výkrese „T7“, která bude vybudována pravd podobn  v rámci zástavby plochy S 5.  Variantn  m e
mít ka dá rozvojová plocha vlastní u ivatelskou transformovnu.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . S 5   856.0  605.0
rozvojová plocha . S 6   518.0  363.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 1374.0  968.0
Ro ní spot eba el.energie cca 2200 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . S 7

Ubytovací, sportovn -rekrea ní za ízení, situované poblí  bodu Tu any-R ová. Areál bude vybaven
vlastní u ivatelskou transformovnou 22kV/0,4kV,  630kVA. Na výkrese je transformovna ozna ena
„T8“.
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BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . S7 613.0 429.0
Ro ní spot eba el.energie cca 1000 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . S 8

Malá lokalita v centru Tu an, smí ená funkce obchod-slu by bydlení. Lokalita sousedí se stávající
distribu ní transformovnou Tu any-nám stí. P edpokládáme napájení ze stávajících distribu ních
rozvod .

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . S8 232.0 163.0
Ro ní spot eba el.energie cca 370 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . S 9
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . S 15

Rozvojové plochy – výrobní provozy, situované p i okraji eného území. P edpokládáme, e
uvedené plochy budou napájeny z nové voln  stojící distribu ní transformovny 22/0.4 kV, ozna ená
na výkrese „T10“, která bude vybudována pravd podobn  v rámci zástavby plochy S 9.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . S 9 350.0 245.0
rozvojová plocha . S 15 558.0 391.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 908.0 636.0
Ro ní spot eba el.energie cca 1440 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . S 10
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . S 11

Jde o rozsáhlý prostor ur ený pro výstavbu výrobních provoz . Lokalita bude vybavena vlastní
ivatelskou transformovnou 22kV/0,4kV Transformovna je na výkrese ozna ena „T9“.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . S 10 2720.0 1890.0
rozvojová plocha . S 11   350.0   245.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 3070.0 2135.0

Ro ní spot eba el.energie cca 4740 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . S 12

Jde o obdobný p ípad, jako v p edchozím odstavci. Plochy S10 a S12 spolu sousedí. Lokalita bude
vybavena vlastní u ivatelskou transformovnou 22kV/0,4kV Transformovna je na výkrese ozna ena
„T11“.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . S12 1880.0 1316.0
Ro ní spot eba el.energie cca 2950 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . S 13

Malá lokalita jde a  k ulici Hanácká funkce výrobní. Lokalita v podstat  sousedí se stávající distribu ní
transformovnou Hanácká. P edpokládáme p ímé p ipojení na stávající transformovnu Hanácká.
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BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . S13 380.0 266.0
Ro ní spot eba el.energie cca 600 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . S 14

Lokalita na okraji eného území, ástí zasahuje a  k ulici védská, funkce výrobní. V blízkosti je
stávající distribu ní transformovna Malinská. I s ohledem na dal í výstavbu v této oblasti (viz dal í
text) navrhujeme posílení stávající distribu ní transformovny, která by po rekonstrukci obslou ila i tuto
lokalitu. P edpokládáme p ímé p ipojení na stávající transformovnu Malinská.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . S14 340.0 238.0
Ro ní spot eba el.energie cca 540 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . P 1

Jde o men í lokalitu ur enou pro rozvoj stávajícího pr myslového areálu. Lokalita bude p ipojena na
stávající u ivatelskou transformovnou 22kV/0,4kV Ka tanová – Tigerlak.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . P1 830.0 581.0
Ro ní spot eba el.energie cca 1300 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . P 2

Jde o rozsáhlý prostor ur ený pro pr mysl. Lokalita bude vybavena vlastní u ivatelskou
transformovnou 22kV/0,4kV. Transformovna je na výkrese ozna ena „T4“.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . P2 2600.0 1820.0
Ro ní spot eba el.energie cca 4100 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . O 1

Stávající objekt zámku. Lokalita bude p ipojena na stávající distribu ní rozvody NN (sou asné
ipojení). Dále uvedený údaj uvádíme za celý objekt (p evá  stávající odb r).

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . O1 184.0 128.0
Ro ní spot eba el.energie cca 300 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . O 2
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . O 4

O2 - rozvoj sou asného areálu záchranného hasi ského sboru. Lokalita bude p ipojena na stávající
distribu ní rozvody NN (sou asné p ipojení). Dále uvedený údaj uvádíme za celý objekt (p evá
stávající odb r).
O4 – H  a volné venkovní plochy pro Z . P ípadné venkovní osv tlení bude p ipojeno z rozvod

, plochy v majetku obce z rozvod  ve ejného osv tlení.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . O2 203.0 122.0
Ro ní spot eba el.energie cca 280 MWh/rok
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ROZVOJOVÁ PLOCHA  . O 3

O3 – Mate ská kola. Plocha bude sou ástí výstavby lokality pro bydlení  B 13. P ipojení bude z nové
voln  stojící distribu ní transformovny 22kV/0,4kV typové velikosti 2x 630 kVA, vybudované na okraji
rozvojové plochy .B 15 p i k ovatce nov  navr ených komunikací. Na výkrese je transformovna
ozna ena „T3“.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . O3 37.0 26.0
Ro ní spot eba el.energie cca 61 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . R 1
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . R 2

R1 – Dostavba koupali . Lokalita bude p ipojena na stávající distribu ní rozvody NN (sou asné
ipojení – distribu ní transformovna Hanácká). Dále uvedený údaj uvádíme za celý objekt (p evá

stávající odb r).

R2 – Rozvoj sportu. Lokalita bude p ipojena na stávající distribu ní rozvody NN (sou asné p ipojení –
distribu ní transformovna Hanácká). Dále uvedený údaj uvádíme za celý objekt (p evá  stávající
odb r).

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . R 1   48.0 38.0
rozvojová plocha . R 2   56.0 45.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 104.0 83.0
Ro ní spot eba el.energie cca 190 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . ZR 1
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . ZR 2

ZR1 – Golf trening – cvi né odpali . Lokalita bude p ipojena na nové distribu ní rozvody NN z nové
trafostanice ozn. na výkresech T3 – viz text vý e.

ZR2 – Rozvoj sportu. Lokalita bude p ipojena na stávající distribu ní rozvody NN – distribu ní
transformovna Malinská.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . ZR 1 46.0 32.0
rozvojová plocha . ZR 2 18.0 14.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM 64.0 46.0
Ro ní spot eba el.energie cca 108 MWh/rok

ROZVOJOVÁ PLOCHA  . D 1
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . D 2
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . D 3
ROZVOJOVÁ PLOCHA  . D 4

D1, D2, D3, D4 – Gará e. Lokality budou p ipojeny na stávající distribu ní rozvody NN.

BILANCE SPOT EB ELEKTRICKÉ ENERGIE
DRUH SPOT EBY Pi(kW) Ps(kW)
rozvojová plocha . D 1 36.0 22.0
rozvojová plocha . D 2 48.0 29.0
rozvojová plocha . D 3 30.0 18.0
rozvojová plocha . D 4            170.0            102.0
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CELKEM            284.0            171.0
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Ro ní spot eba el.energie cca 470 MWh/rok

Konfigurace sít  VN

ené území je napájeno ze systému kabelového rozvodu 22 kV, procházejícího celým územím. Na
okrajích eného území jsou i vzdu ná vedení 22kV. Nár st zatí ení, vyplývající z nové výstavby,
bude valnou m rou pokryt ze stávající sít  VN. Tato sí  bude pouze dopln na o nové kabelové trasy
VN, tak, jak to vyplývá z výkresové dokumentace.

edm tem ení této urbanistické studie je pouze stanovení tras a pot ebných koridor  pro tyto
napaje e. Vlastní návrh rozvod  VN 22 kV není ji  p edm tem tohoto ení.

ipojení trafostanic na napaje e VN bude eno podle zatí ení jednotlivých napaje  a konfigurace
sít  s vazbou na stanovené koridory sít  VN.

Rozmístn ní distribu ních transformoven VN/NN

V plánované výstavb  na eném území budou distribu ní transformovny umís ovány p ibli  do
 jednotlivých odb .

Na  eném území  navrhujeme  rozmístit  7 nových  distribu ních transformoven 22/0.4 kV a 4 nové
ivatelské transformovny 22/0.4 kV. V echny distribu ní transformovny navrhujeme jako voln  stojící,

nezávislé na výstavb  konkrétního objektu.
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Ozna ení
plochy

Instalovaný
výkon

Pi(kVA)

Výpo tové
zatí ení
Pp(kVA)

rný p íkon
VA/m2

Ozna ení
transform. Funkce, název plochy

B_1 33 10,5 Pi=11, Pp=3,5/RD stávající Bydlení v R.D. – 3 RD
B_2 330 105 Pi=11, Pp=3,5/RD T1 Bydlení v R.D. – 30 RD
B_3 473 150,5 Pi=11, Pp=3,5/RD T1 Bydlení v R.D. – 43 RD
B_4 55 17,5 Pi=11, Pp=3,5/RD stávající Bydlení v R.D. – 5 RD
B_5 88 28 Pi=11, Pp=3,5/RD T2 Bydlení v R.D. – 8 RD
B_6 384 129,6 Pi=8, Pp =2,7/b.j. T2 Bydlení v B.D. – 48 byt
B_7 384 129,6 Pi=8, Pp =2,7/b.j. T2 Bydlení v B.D. – 48 byt
B_8 242 77 Pi=11, Pp=3,5/RD T2 Bydlení v R.D. – 22 RD
B_9 154 49 Pi=11, Pp=3,5/RD T2 Bydlení v R.D. – 14 RD

B_10 33 10,5 Pi=11, Pp=3,5/RD T2 Bydlení v R.D. – 3 RD
B_11 99 31,5 Pi=11, Pp=3,5/RD T2 Bydlení v R.D. – 9 D
B_12 242 77 Pi=11, Pp=3,5/RD T2 Bydlení v R.D. – 22 RD
B_13 231 73,5 Pi=11, Pp=3,5/RD T3 Bydlení v R.D. – 21 D
B_14 664 242 Pi=8, Pp =2,7/b.j. T3 Bydlení v B.D. – 48 byt  + obchody
B_15 384 129,6 Pi=11, Pp=3,5/RD T3 Bydlení v B.D. – 48 byt
B_16 165 52,5 Pi=11, Pp=3,5/RD T3 Bydlení v R.D. – 15 RD
B_17 66 21 Pi=11, Pp=3,5/RD T3 Bydlení v R.D. – 6 RD
B_18 66 21 Pi=11, Pp=3,5/RD T3 Bydlení v R.D. – 6 D
B_19 154 49 Pi=11, Pp=3,5/RD stávající Bydlení v R.D. – 14 RD
B_20 581 189,5 Pi=11, Pp=3,5/RD stávající Bydlení –31 R.D. + B.D. - 30 byt
B_21 231 73,5 Pi=11, Pp=3,5/RD stávající Bydlení v R.D. – 21 RD
B_22 627 199,5 Pi=11, Pp=3,5/RD stávající Bydlení v R.D. – 57 RD
B_23 66 21 Pi=11, Pp=3,5/RD stávající Bydlení v R.D. – 6 RD
B_24 275 87,5 Pi=11, Pp=3,5/RD stávající Bydlení v R.D. – 25 RD
B_25 66 21 Pi=11, Pp=3,5/RD stávající Bydlení v R.D. – 6 RD
S_1 338 237 125 T5 Výrobní provozy
S_2 500 350 125 T5 Obchod, slu by bydlení
S_3 840 588 125 T6 Výrobní provozy
S_4 175 123 125 T2 Výrobní provozy
S_5 856 605 125 T7 Výrobní provozy
S_6 518 363 125 T7 Výrobní provozy
S_7 613 429 40 T8 Ubytovací, sportovn  rekrea ní za .
S_8 232 163 80 stávající Obchod, slu by bydlení
S_9 350 245 125 T10 Výrobní provozy

S_10 2720 1890 125 T9 Výrobní provozy
S_11 350 245 125 T10 Výrobní provozy
S_12 1880 1316 125 T11 Výrobní provozy
S_13 475 333 125 stávající Výrobní provozy
S_14 363 254 125 stávající Výrobní provozy
S_15 558 391 125 T10 Výrobní provozy
P_1 888 622 125 stávající Plochy pro pr mysl
P_2 2600 1820 125 T4 Plochy pro pr mysl
O_1 184 128 40 Stávající Zámek - stávající
O_2 203 122 40 Stávající Hasi ský záchranný sbor
O_3 37 26 40 Stávající Mate ská kola
O_4 - - 40 Stávající Venkovní volné plochy a h
R_1 48 38 70 Stávající Dostavba koupali
R_2 56 45 70 Stávající Rozvoj sportu

ZR_1 46 32 70 Stávající Golf trening - cvi né odpali
ZR_2 18 14 70 Stávající Rozvoj sportu
D_1 36 22 20 Stávající Gará e
D_2 48 29 20 Stávající Gará e
D_3 30 18 20 Stávající Gará e
D_4 170 102 20 Stávající Gará e

Sou et 21225 12546,3
Soudobost 0.8
CELKEM

(kVA)
21225 10037
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2.7.7 Spoje a za ízení spoj , radiokomunikace

Sou asný stav
Na nám stí v Tu anech, p ibli  ve st edu eného území je rekonstruovaná digitální úst edna

eského Telecomu. Na tuto úst ednu je v sou asné dob  napojena místní telefonní sí . Firemní
budovy a areály jsou vybaveny vlastními pobo kovými úst ednami, které obsluhují stávající objekty.

Celá telefonní sí  je po rekonstrukci a modernizaci, uvedená rekonstrukce se prakticky dotkla celého
eného území.

eným územím prochází jeden dálkový kabel ve správ  spoj . Výhledov  se neuva uje s ádnou
novou kabelovou trasou.

Do situace je zakreslena trasa dálkového optického kabelu.

eným územím neprochází ádná radioreleová trasa.

Návrh
Nov  navr ená telefonní sí  bude tvo ena výhradn  zemním kabelovým vedením.

U navr ené výstavby administrativy, výroby, sportu, obchodu a slu eb se stanoví po et p ívodních
linek odborným odhadem s p ihlédnutím na charakter výroby, druhu slu eb, druhu prodeje a pod. V
administrativních budovách a ve v ích provozech obchodu a slu eb p edpokládáme umíst ní
pobo kových telefonních úst eden.

Trasy kabel  RMTS budou vedeny po obou stranách komunikací z d vodu 100% napojení v ech
objekt  stávajících a do výstavby uva ovaných. Jednostranný rozvod bude pouze v p ípadech, kdy je
výstavba v daném úseku vylou ena.

edpokládaný nár st kapacity telefonní úst edny s ohledem na p ipravovanou výstavbu je cca 990
Pp, z velké ásti vyvolaný výstavbou pro bydlení (souhrnem 597 byt ).

2.8 VYMEZENÍ POZEMK  VE EJN  PROSP NÝCH STAVEB, ASANACÍ A ASANA NÍCH
ÚPRAV

Vzhledem charakteru p edkládaného územn  plánovacího podkladu, kdy se dokumentace
nebude schvalovat, má tato kapitola pouze informativní charakter.

Ve ejn  prosp ná stavby jsou v tomto územn  plánovacím podkladu zpracovány na úrovni ve ejn
prosp ných regula ního plánu.

ehled ve ejn  prosp ných staveb, v etn  dot ených parcel je obsa en v tabulkové ásti této
kapitoly.

V eném území se nenavrhují ádné asana ní úpravy.

Grafický výstup ve ejn  prosp ných staveb je obsahem výkresu .4 – Návrh VPS.
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2.9 VYHODNOCENÍ P EDPOKLÁDANÝCH D SLEDK  NAVRHOVANÉHO ENÍ NA
IVOTNÍ PROST EDÍ, NA ZEM LSKÝ P DNÍ FOND PODLE ZVLÁ TNÍCH P EDPIS

2.9.1 ivotní prost edí

2.9.1.1 Ovzdu í

Území m sta Brna je podle §7 odst.1, zákona 86/2002 Sb.o ochran  ovzdu í ve zn ní zákona .
521/2002 Sb. a zákona . 92/2004 Sb., 86/2002 Sb. oblastí se zhor enou kvalitou ovzdu í. O P
MMB, referát ochrany ovzdu í, provádí m ení kvality ovzdu í na území m sta Brna svými
stacionárními monitorovacími stanicemi v p ti  lokalitách, které jsou v ak umíst ny mimo ené
území.

evá ná ást eného území je podle materiálu zpracovaného pro magistrát m sta Brna
(Ekodataservis RNDr Ev en Quitt 1997) zahrnuta do oblasti s dobrými p edpoklady k rozptylu
atmosférických p ím sí, co  je to dáno otev eným bezlesým terénem v p evá  ploché krajin
dyjskosvrateckého úvalu.

Nejvy í koncentrace kodlivin v ovzdu í - zejména oxidu dusi itého a oxidu uhelnatého - jsou
v území registrovány v chladn í ásti roku za nep íznivých rozptylových podmínek (místní teplotní
inverze, malá rychlost v tru), u komunikací s vysokou intenzitou dopravy po v í ást roku. V letních

sících, zejména za bezobla ných a slunných dn  dosahuje svých maximálních hodnot
troposférický ozón. Nejvy ích hodnot je dosahováno v odpoledních hodinách s následným poklesem
ve ve erních hodinách.

Hlavními zdroji naru ení kvality ovzdu í v území jsou mobilní zdroje - silni ní motorová vozidla. Míra
zne ní ovzdu í ze silni ních motorových vozidel je závislá p edev ím na intenzit  dopravy po
jednotlivých komunikacích. Celkov  nejvíce zatí ená dopravou je severozápadní ást území, kterou
prochází dálnice D1 a v její  blízkosti se nachází k ovatka dálnic D1 a D2. Nejvíce zatí enými
ulicemi je ulice Ka tanová, Revolu ní, Podlipná, pirkova, Hanácká, Sokolnická a R ová.

Vedle mobilních zdroj  je v eném území (zejména v Brn nských Ivanovicích) evidována ada
stacionárních st edních h zdroj  zne ní ovzdu í (údaj poskytnut magistrátem m sta Brna, prosinec
2004):

Provozovna zdroj Ulice .p.
JESI spol. s r.o. plynová kotelna Dvorecká 31
AGRO Brno  - Tu any, a.s. plynová kotelna Dvorecká 31
LETI  BRNO a.s hlavní kotelna leti  Tu any
LETI  BRNO a.s.- kotelna has.zbrojnice leti  Tu any
Shell Czech Republic a.s. Sklad leteckých paliv leti  Tu any
ZEROGAS spol. s r.o. erpací stanice LPG
OMV eská Republika. s.r.o. S PH D1(199km)- B D1 (199 km)
OMV eská Republika. s.r.o. SPH D1 D1 (199 km)
St ední odborná kola, St ední odborné

ili  a U ili , Brno, Jílová 36g,
plynové kotle Jahodová 54

MANAG MS, a.s. plynová kotelna administrativní budovy Ka tanová 34
MANAG MS, a.s. plynové vytáp ní autodílny Ka tanová 34
INOTEC a.s. plynová kotelna Píse ná 5
TAlac s.r.o. --> M&T color s.r.o. TALac s . r. o. Ka tanová 127
M &T color, s.r.o. aplikace nát r. hmot Ka tanová 127
MAKRO Cash  and Carry R  s..r.o. plynová kotelna Ka tanová 50
MAKRO Cash  and Carry R  s..r.o. S PH – benzín Ka tanová 50
MAKRO Cash  and Carry R  s..r.o. S PH - nafta Ka tanová 50
TESLAMP Hole ovice a.s. Plynová kotelna Ka tanová 64
TESLAMP Hole ovice a.s. árovká ské linky Ka tanová 64

Specifickou formou zne ní ovzdu í jsou organoleptické emise z ivo né výroby, vyzna ující se
zvý eným obsahem mikroorganism , prachu a kodlivých plyn  a nep íjemným zápachem. Zdrojem
organoleptických emisí je zem lská farma ve východní ásti Tu an.

V okrajových partiích zastav ného území, zejména v Tu anech se m e p evá  v p edjarním
a asn  jarním období projevovat zvý ená pra nost zp sobená v trnou erozí na navazujících
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pozemcích orné p dy. Za ur itých pov trnostních podmínek mohou kvalitu ovzdu í eného území
ovliv ovat i zdroje z jiných ástí m sta.

Urbanistická studie í problematiku zlep ení kvality ovzdu í návrhem dopravního ení, které
odvádí dopravu mimo obytnou zástavbu, návrhem souvislého pásu krajinné zelen   na severu obytné
zástavby Tu an, návrhem irokého pásu krajinné zelen  podél Tu anského potoka a Ivanovického
potoka. Nov  navr ené lokality bydlení i podnikatelských aktivit budou vytáp ny plynem, aby
nedocházelo ke zvý ení emisí prachu do ovzdu í. Lokalita chovu skotu v areálu AGRO Brno je na
do ití.

2.9.1.2 Voda

Kvalita povrchových a podzemních vod je v eném území sni ována zejména vlivem smyv  a
pr sak  zne ných vod z povrchu komunikací, z výrobních a skladových areál , ze starých skládek
a ze zem lsky obhospoda ovaných pozemk i ze zem lských  výrobních areál  (nap . z areálu
ivo né výroby v Tu anech).

Významné nebezpe í pro kvalitu vod (zejména podzemních) znamenají staré zát e (nap . skládky),
které se nacházejí na hranicích eného území.

Sní ení kvality vody ve vodních tocích souvisí i s naru ením jejich p irozených samo isticích
schopností vlivem regulací koryt (p íp. i zatrubn ní ásti Ivanovického i Tu anského potoka) a nízkého
zastoupení p irozené b ehové d evinné vegetace.

Urbanistická studie navrhuje dostate né vým ry krajinné zelen  podél vodote í, kde je mo no
realizovat revitalizaci obou vodních tok  v území.

2.9.1.3 P da

 Velice záva ným problémem, který ov em nelze bez speciálních analýz p esn ji identifikovat, je
zatí ení p d toxickými látkami. Toxické látky se mohou dostávat do p dy zejména ze skládek,
výrobních a skladových areál  a dopravních ploch. Podrobn í hodnocení imisního zatí ení p d

eného území nebylo dosud zpracováno. Území, na kterých je navrhována zástavba pro bydlení
v rodinných domech nenále í k výrazn  imisn  zatí eným lokalitám.

2.9.1.4 Hluk

V zastav ných ástech eného území se projevuje nadm rný hluk ze silni ní a letecké dopravy.
Hlukem ze silni ní dopravy je nejvíce posti ena zástavba v ulicích s nejv í intenzitou dopravy.
Zatí ení ulic hlukem výrazn  sni uje jejich obytnou hodnotu. Hluk z letecké dopravy se projevuje díky
blízkosti tu anského leti  prakticky celoplo . Navrhované ení dopravy sni uje výrazným
zp sobem hluk ze silni ní dopravy v obytných ástech Tu an.

2.9.1.5 Skládky

V eném území se nachází celá ada starých skládek, p evá  situovaných ve vyt ených
prostorách pískoven. N které skládky slou ily i k ukládání pr myslových odpad . Výrazn í bývalá,
nyní zrekultivovaná skládka je evidována v okraji severní ásti eného území. áste  je na ní
navr ena výsadba zelen , kterou tu bude t eba realizovat s v í obez etností.

V roce 1998 byla Ústavem geoniky AV R – pobo ka Brno zpracována studie „Identifikace starých
skládek v prostoru Brno – východ s pou itím leteckých snímk  velkého m ítka a jejich hodnocení“.
Tyto skládky jsou ve výkresové ásti identifikovány kódem shodným s ozna ením pou itým ve vý e
uvedené studii.

Eviden ní íslo 184
katastr Tu any
geologické podlo í fluviální rkopísky
max. rozloha 10 ha
max. objem 800 000 m3
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O lokalit  byly získány první informace a  na základ  anketárního et ení, nebo  v podkladových
materiálech nebyla v bec zachycena. Teprve zp tným dohledáním byly dopln ny vstupní informace o
této plo e. Pro tuto starou zát  je charakteristická rychlá otvírka, velmi rychlý postup t by a
následn  i zavezení. To v e prob hlo v pr hu necelých deseti let. Zdej í t ba byla zahájena pro
pot eby stavby dálnice D1 a s deponováním odpad  se zapo alo je  v pr hu vlastní t by.
Deponovaly se tu skrývkové zeminy a jiný stavební odpad vzniklý p i stavb  dálni ního t lesa. Byl tu

ak ukládán i jiný odpad jako slévárenské písky, kvára, v etn  nebezpe ných pr myslových odpad
(barely r zných barviv na textil z Mosilany, pesticidy, výbu niny, toxický odpad, pou itá edidla a
plechovky barev) a jiných odpad  (papír, elektroinstalace, rot). Podle sv dk  sem byl asto p ivá en
neozna ený odpad i v pr hu noci.

V pr hu skládkování byly kontaminovány blízké vodní zdroje v etn kolní studny. A je  i dnes se
v místních vodních zdrojích nacházejí zvý ené koncentrace n kterých látek (nap . chlorovaných
uhlovodík ), nep ekra ující v ak hygienickou normu.

Dnes je celá plocha zrekultivována a navrácena zp t do zem lského p dního fondu. Rekultiva ní
vrstva zeminy je v ak nerovnom rná, tak e se místy vyorávají ulo ené odpadky.

Hodnocení hodnotící kód stupe  (t ída)
emisního potenciálu 0200 00040 1000 10 II.

evodního potenciálu 003 02 100 1 III.
imisního potenciálu - II.
celkové 02000 00300 02000 1. t ída

Eviden ní íslo 174, 175
katastr Holásky
geologické podlo í fluviální rkopísky
max. rozloha 2,7 + 3,5 ha
max. objem 200 000 + 175 000 m3

ba rkopísk  v Holáskách probíhala od konce 50-tých let asi do roku 1980, kdy byla ukon ena.
vodní t ebny jsou sm rem k Tu an m ohrani eny a  10 m vysokou st nou. T bu ve zdej í

lokalit  provozovalo JZD Tu any (dne ní AGRO Tu any). Dnes je vyt ený prostor vyu íván adou
drobných soukromých firem ke komer ním ú el m. Nachází se tu i ko ská jízdárna. Na základ
leteckých snímk  byl v ak zji n a anketárním zp sobem et ení potvrzen, mnohem v í rozsah

eben ne  jak je tomu dnes. Dne ní území pískovny, zejména pak díl í ásti eviden  ozna ené
jako 174 a 175, bylo je  asi tak o 100 m iroký a 350 m dlouhý pruh v í. Zde v ak t ba nedosáhla
takové hloubky, jako ve zbylých ástech. P esto dosahovala minimáln  5 m v porovnání s okolním
terénem. Na základ  zji ných informací byl tento dobývací prostor p evá  zavezen slévarenskými
písky ze meralových závod . Podle n kterých respondent  zde v ak byl ukládán i jiný pr myslový
odpad jako nap . fenoly. V men í mí e pak komunální a inertní odpad. Dnes je tato ást zem lsky
obd lávána.

Hodnocení hodnotící kód stupe  (t ída)
emisního potenciálu 0030 02000 0200 10 III.

evodního potenciálu 003 02 100 1 IV.
imisního potenciálu - II.
celkové 00300 00040 02000 1. t ída

Vyu ití ploch 1. t ídy nebezpe nosti

Doporu ené vyu ití:
- lesní porosty
- krajinná zele
- pr myslové areály, hospodá ské objekty, sklady a jiné volné plochy
- dopravní plochy
- civilní a vojenská leti
- bez vyu ití

V p ípad  ploch s 1. T ídou nebezpe nosti se doporu uje provést je  dal í podrobn í pr zkum,
zam ený na potvrzení, i vyvrácení vý e uvedeného hodnocení, který bude vycházet z výsledk
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chemických analýz odebraných vzork  a terénních m ení. Vzhledem k hrozb  kontaminace takto
hodnocených ploch a jejich okolí, autorka doporu uje provést dal í et ení co nejd íve.

Navrhované vyu ití území dle urbanistické studie je v souladu s vý e uvedenou a citovanou studií
v p ípadech kdy na stávajících plochách ZPF nad bývalými skládkami je navrhováno vyu ití pro
krajinou zele . V p ípad  stávajícího vyu ití území ásti Holásecké pískovny (sportovn  rekrea ní
drez ra koní) a navrhovaného vyu ití pro rekrea ní funkce (nad Holáseckou pískovnou) bude
zapot ebí provést dle doporu ení podrobn  rozbory s následnou odpovídající rekultivací.

2.9.1.6 Nakládání s odpady

Nakládání s odpady se v eném území  ídí zákonem 185/2001 Sb., o odpadech ve zn ní
pozd ích p edpis , a obecn  závaznou vyhlá kou m sta Brna . 30/2002, kterou se m ní a dopl uje
vyhlá ka statutárního m sta Brna . 24/2001 o místním poplatku za provoz systému shroma ování,
sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad  ve zn ní vyhlá ky statutárního

sta Brna . 4/2002. P vodci odpad  (právnické osoby a fyzické osoby oprávn né k podnikání) jsou
povinni nakládat s odpady ve smyslu § 5 zákona . 125/1997 Sb., nakládání s komunálním odpadem
je stanoveno vý e uvedenou obecné závaznou vyhlá kou. Pro nebezpe né slo ky komunálního
odpadu vzniklé v eném území slou í st edisko separovaného odpadu na ulici Sladovnická (v nárhu
posunuté) v Brn nských Ivanovicích a na ulici M anská v k.ú. Tu any. Vzdálenost st edisek
separovaného odpadu je vyhovující dostate ná i pro navrhovaný rozvoj území. Recykla ní linka
stavebního odpadu se nachází na ernovické terase.

2.9.2 Vyhodnocení p edpokládaných d sledk  navrhovaného ení na zem lský p dní
fond

Vzhledem charakteru p edkládaného územn  plánovacího podkladu, kdy se dokumentace
nebude schvalovat, má tato kapitola pouze informativní charakter. Zábor ZPF nad rámec
stávajícího územního plánu m sta Brna bude en v procesu zpracování p ípadné zm ny
ÚPmB. V tomto p ípad  bude ji  ve fázi zadání bude nutné po ádat o vyjád ení a následn  o
souhlas s  odn tím ZPF.

Urbanistická studie M  Tu any - návrh

 Tu any, k.ú. Brn nské Ivanovice, Holásky, Tu any

Pou itá metodika

Vyhodnocení p edpokládaných d sledk ení dle návrhu urbanistické studie na zem lský p dní
fond bylo provedeno ve smyslu

• vyhlá ky M P . 13/1993 Sb., kterou se upravují podrobnosti ochrany p dního fondu, ve zn ní
pozd ích právních p edpis , § 3 a p ílohy 3

• metodického pokynu odboru ochrany lesa a p dy M P R ze dne 1.10.1996 .j. OOLP/1067/96 k
odnímání p dy ze zem lského p dního fondu podle zákona . 334/1992 Sb., o ochran
zem lského p dního fondu ve zn ní pozd ích právních p edpis .

Jako podklad pro vyhodnocení p edpokládaných zábor  ZPF byly pou ity údaje poskytnuté
po izovatelem (zadavatelem) a p edchozí fáze zpracování ÚPP.

Urbanistická studie M  Tu any í dal í mo ný rozvoj m stské ásti.

Celková vým ra záboru dle urbanistické studie nad rámec schváleného ÚPmB je 49,52 ha.

Navrhovaným ením dojde k záboru 49,52 ha zem lské p dy, vedené v kultu e orná p da,
vinice, sady, zahrada, louka, pastvina v i mimo sou asn  zastav né území.

Investice do p dy

V eném území nebyly realizovány na pozemcích orné p dy investice do p dy.
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Údaje o areálech a objektech staveb zem lské prvovýroby

Zem lská prvovýroba v území je zam ena na výrobu rostlinnou i ivo nou. Ve stávajícím areálu
zem lské výroby na ulici Pratecká sídlí firma AGRO Brno - Tu any, a.s. V sou asné dob  je
v areálu umíst n chov skotu, mechanizace, sklady a administrativa firmy. ást areálu je pronajímána
jiným hospodá ským subjekt m. Navrhované ení zp ístup uje areál z ulice Pratecká a umo uje
jeho len ní na n kolik samostatných provozních celk .

Uspo ádání zem lského p dního fondu a pozemkové úpravy

Vlastnické vztahy k zem lské p  mimo zastav né území byly v katastrech Tu any a Brn nské
Ivanovice upraveny komplexní pozemkovou úpravou, zapsanou do katastru nemovitostí.

V plochách se nevyskytují p dy za azené do I a II t ídy ochrany. Lze konstatovat, e v území
evládají nezainvestované zem lsky pr rné a  podpr rné p dy.

ehled BPEJ dot ených navrhovaným ením - bilance

Kód BPEJ ída ochrany Vým ra [ha]
20 40 10 IV. 27,96
20 50 10 III. 34,58
20 61 00 III. 1,77
22 11 30 V. 4,61
22 21 00 IV. 4,65
22 21 20 V. 5,48
22 25 20 V. 0,83
Celkem 79,88

Bilance záboru

Bilance záboru je provedena pro jednotlivé rozvojové lokality a celek tak, aby materiál slou il
jako podklad pro:
• hodnocení zábor  p ípadných zm n stávajícího územního plánu m sta
• i tvorb  nového územního plánu m sta Brna.

Tabulkový p ehled vyhodnocení záboru ZPF je obsa en v tabulkové ásti této kapitoly.

Grafický výstup záboru ZPF je obsahem výkresu .7 – Vyhodnocení záboru ZPF.



Urbanistická studie M  Tu any - návrh 60

atelier ERA ezen 2006

2.10 NÁVRH LH T AKTUALIZACE ÚZEMN  PLÁNOVACÍHO PODKLADU

Aktualizace urbanistické studie, spo ívající v posouzení p ijatých zm n v eném území a územního
plánu m sta Brna ve vztahu k základní koncepci jeho ení, bude provád na v intervalu 2 let.

Návrhové období územn  plánovacího podkladu je do konce r. 2009, kdy má být schválen nový
Územní plán m sta Brna, jako územn  plánovací dokumentace vy ího celku.

2.11 P EDPOKLÁDANÁ ETAPIZACE

Pro dal í rozvoj eného území m eme etapizaci pouze p edpokládat. Ta je dána p edev ím
ipravenosti území k rozvoji z hlediska zainvestovanosti dopravním skeletem a technickou

infrastrukturou. Pro p edpokládanou etapizaci nejsou brány na z etel vlastnické vztahy a soulad
urbanistické studie s platným územním plán m sta.

Pro ené území lze p edpokládat napln ní rozvoje dle urbanistické studie ve t ech etapách.

1. etapa

Brn nské Ivanovice
• výstavba areál  smí ených funkcí pod areálem bývalé sladovny pivovaru
• výstavba nové k ovatky Ka tanová – Sladovnická
• dostavba proluk na Ivanovickém nám stí
• úprava Ivanovického nám stí
• výstavba areál  smí ených funkcí pod ulicí Petlákovou
• výstavba parkovi  p ed zámkem a stadionem
• otevírání zeleného koridoru kolem Ivanovického potoka

Holásky
• výstavba p i Rolencov  ulici
• výstavba v Holáseckých písníkách

Tu any
• výstavba p i Rolencov  ulici
• výstavba v ípkové pod domovem d chodc
• výstavba p i ulici Sokolnická
• výstavba v bloku Chrlická – Moravská, prodlou ená Chrlická
• výstavba v bloku Sokolnická – Myslivecká
• výstavba p i ulici Pratecká a v lokalit  „Za h bitovem“
• rozvoj koupali  a sportovního areálu SK
• výstavba areálu Hasi ského záchranného sboru
• dostavba základní koly a p ilehlého sportovi
• úprava Tu anského nám stí

2. etapa

Brn nské Ivanovice
• výstavba areál  výroby u areálu MANAG a na Petlákov
• výstavba gará í na Jubilejní a Ji inov
• revitalizace krajinné zelen  kolem Ivanovického potoka

Tu any
• revitalizace krajinné zelen  kolem Tu anského potoka
• výstavba výrobní zóny Tu any v bývalém AGRU
• výstavba silni ního obchvatu Tu an
• realizace sportovn  – rekrea ních ploch za ulicí védskou
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3. etapa

Brn nské Ivanovice
• obnova Ivanovického zámku se zámeckým parkem
• výstavba obytné tvrti „Za zámkem“
• výstavba nové komunikace do Tu an

Tu any
• výstavba obytné tvrti „ ípková“
• výstavba ubytovacího sportovn  – rekrea ního areálu
• realizace krajinné zelen  na severu Tu an

Pro jednotlivé lokality je d le itý sm r postupu výstavby v etap , který vychází z pot eb technické
obsluhy území.

Jednotlivé p edpokládané etapy výstavby a realiza ní postup pro jednotlivé etapy je obsahem výkresu
.6 – P edpokládaná etapizace
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3 TABULKY BILANCÍ



ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD Urbanistická studie MČ Tuřany - návrh Stabilizované plochy

počet bytů celkem 1 389
počet obyvatel celkem 3 392
počet pracovních příležitostí celkem 811
počet parkovacích míst celkem 72

Číslo k.ú. Typ Výměra Zastavěná IZP IPP Průměrná Podlažnost IZP IPP Počet Počet Počet Parkovací Počet
ZP Kód ZP plocha Podlažnost max. max. max. bytů obyvatel prac. příl. stání žáků (klientů)
001 Brněnské Ivanovice PP 9 918 3 740 0,4 0,6 1,5 2 0,4 0,6 60
002 Brněnské Ivanovice ZO 262
003 Brněnské Ivanovice ZO 994
004 Brněnské Ivanovice TE 34
005 Brněnské Ivanovice BO 5 494 806 0,2 0,3 2,0 2 0,2 0,4 9 34
006 Brněnské Ivanovice PP 87 896 15 091 0,2 0,4 1,5 2 0,3 0,6 250
007 Brněnské Ivanovice BO 1 718 578 0,3 0,3 1,5 2 0,3 0,4 4 10
008 Brněnské Ivanovice BO 18 849 4 000 0,2 0,2 1,5 2 0,3 0,4 23 49
009 Brněnské Ivanovice PV 15 326 3 168 0,2 0,3 1,5 2 0,2 0,4 45
010 Brněnské Ivanovice BP 5 463 1 275 0,3 0,4 1,5 2 0,3 0,6 3 13
011 Brněnské Ivanovice KV 4 080
012 Brněnské Ivanovice VH 235
013 Brněnské Ivanovice KV 1 878
014 Brněnské Ivanovice KV 2 362
015 Brněnské Ivanovice VH 6 310
016 Brněnské Ivanovice BC 4 943 5 941 0,2 0,4 2,0 2 0,2 0,5 8 16
017 Brněnské Ivanovice SO 462 191 0,4 0,7 1,0 2 0,4 0,8 6
018 Brněnské Ivanovice BO 3 451 1 140 0,3 0,5 1,5 2 0,3 0,6 13 33
019 Brněnské Ivanovice SO 2 540 1 081 0,3 0,4 1,5 1 0,4 0,6 8
020 Brněnské Ivanovice SV 18 304 7 692 0,4 1,4 3,0 5 0,5 1,6 120
021 Brněnské Ivanovice DG 1 541 766 0,5 0,5 1,0 1 0,5 0,5 40
022 Brněnské Ivanovice BC 1 676 385 0,1 0,2 1,5 1 0,1 0,2 2 7
023 Brněnské Ivanovice ZO 2 767
024 Brněnské Ivanovice ZO 1 218
025 Brněnské Ivanovice SO 1 153 390 0,3 0,3 1,0 1 0,3 0,4 5
026 Brněnské Ivanovice R 23 843 334 0,1 0,1 1,5 2 0,1 0,2 400
027 Brněnské Ivanovice SV 2 740 1 238 0,3 0,5 1,5 1 0,3 0,5 10
028 Brněnské Ivanovice BP 15 927 6 388 0,4 0,4 1,5 1 0,4 0,6 20 47
029 Brněnské Ivanovice SO 4 534 1 789 0,2 0,2 1,5 1 0,3 0,5 3 11 418
030 Brněnské Ivanovice BO 4 139 1 198 0,3 0,5 2,5 1-2 0,3 0,5 13 41
031 Brněnské Ivanovice BP 14 478 3 959 0,1 0,2 1,0 1 0,2 0,3 13 28
032 Brněnské Ivanovice OH 349 130 0,4 0,4 1,0 1 0,4 0,4
033 Brněnské Ivanovice SV 1 411 677 0,4 0,4 1,0 1 0,4 0,5 5
034 Brněnské Ivanovice SO 1 625 424 0,3 0,4 1,5 2 0,3 0,5 5
035 Brněnské Ivanovice BC 6 975 1 828 0,2 0,3 1,5 1 0,2 0,3 10 26
036 Brněnské Ivanovice KV 2 270
037 Brněnské Ivanovice KV 178
038 Brněnské Ivanovice BO 2 971 765 0,2 0,2 1,0 1 0,2 0,3 6 21
039 Brněnské Ivanovice SO 297 207 0,4 1,2 3,0 3 0,8 2 6
040 Brněnské Ivanovice OC 849 30 0,1 0,1 1,0
041 Brněnské Ivanovice BO 2 416 1 272 0,5 0,7 1,5 1 0,5 0,8 10 10
042 Brněnské Ivanovice OS 2 112 482 0,2 0,2 1,0 1 0,2 0,3 40
043 Brněnské Ivanovice BO 4 177 1 335 0,3 0,3 1,5 1 0,3 0,5 6 25
044 Brněnské Ivanovice VH 499
045 Brněnské Ivanovice SV 1 111 154 0,2 0,2 1,5 1 0,2 0,3 6
046 Brněnské Ivanovice BO 3 249 719 0,2 0,2 1,0 1 0,2 0,3 5 10
047 Brněnské Ivanovice OP 5 576 1 076 0,2 0,3 2,0 2 0,3 0,5 60
048 Brněnské Ivanovice BO 6 359 2 108 0,3 0,3 1,0 1 0,3 0,5 14 33
049 Brněnské Ivanovice BC 8 850 1 761 0,2 0,3 2,0 2 0,2 0,5 15 36
050 Brněnské Ivanovice OS 7 394 1 464 0,2 0,5 2,5 2 0,3 0,5 396
051 Brněnské Ivanovice SO 814 345 0,4 0,5 1,5 1 0,4 0,6 5
052 Brněnské Ivanovice BO 7 300 3 883 0,4 0,5 1,0 1 0,5 0,6 31 79
053 Brněnské Ivanovice ZO 355
054 Brněnské Ivanovice BC 20 092 4 310 0,2 0,2 1,5 2 0,2 0,3 37 83
055 Brněnské Ivanovice BC 22 695 6 209 0,2 0,3 1,5 2 0,3 0,5 67 116
056 Brněnské Ivanovice BC 28 202 6 270 0,2 0,3 1,5 2 0,3 0,5 61 159
057 Brněnské Ivanovice ZO 529
058 Brněnské Ivanovice BC 14 314 3 047 0,2 0,3 1,5 2 0,3 0,5 45 74
059 Brněnské Ivanovice BC 19 721 5 007 0,3 0,4 1,5 2 0,4 0,7 54 112
060 Brněnské Ivanovice BC 5 119 1 506 0,3 0,3 1,5 2 0,3 0,5 15 37
061 Brněnské Ivanovice BC 14 060 1 896 0,2 0,4 2,0 2 0,3 0,6 17 38
062 Brněnské Ivanovice ZP 6 641
063 Brněnské Ivanovice ZO 1 013
064 Brněnské Ivanovice KV 813
065 Brněnské Ivanovice KV 2 299
066 Brněnské Ivanovice KV 2 587
067 Holásky KV 10 843
068 Holásky BC 11 351 1 330 0,1 0,1 1,0 2 0,1 0,2 9 25
069 Holásky BC 8 637 1 876 0,2 0,2 1,0 2 0,2 0,3 16 52
070 Holásky DG 171 171 1,0 1,0 1,0 1 1 1 7
071 Holásky BC 4 620 1 580 0,3 0,3 1,0 2 0,4 0,5 13 39
072 Holásky SV 3 781 273 0,1 0,1 2,0 2 0,2 0,4 10
073 Holásky BC 7 115 2 209 0,3 0,3 1,0 2 0,3 0,4 17 40
074 Holásky OH 964 292 0,3 0,3 1,0 2 0,3 0,4
075 Holásky BC 4 243 1 875 0,4 0,5 1,0 1 0,5 0,7 10 21
076 Holásky BC 3 471 1 023 0,3 0,3 1,0 2 0,4 0,8 10 19
077 Holásky R 5 370 1 0,1 0,1 40
078 Holásky BC 21 513 2 166 0,1 0,3 2,0 2 0,2 0,5 18 44
079 Holásky SV 9 120 648 0,1 0,1 1,0 2 0,2 0,4 12
080 Holásky R 24 249 1 954 0,1 0,1 1,0 2 0,1 0,2 10 50
081 Holásky KV 1 861
082 Tuřany BC 4 926 680 0,1 0,2 1,5 2 0,2 0,4 4 9
083 Tuřany BC 8 566 1 399 0,2 0,3 1,5 2 0,3 0,6 10 30
084 Tuřany BC 2 208 296 0,1 0,2 1,5 2 0,2 0,3 2 5
085 Tuřany R 3 171 591 0,2 0,2 1,5 1 0,2 0,3 8 40
086 Tuřany BC 14 089 3 224 0,2 0,3 1,5 2 0,3 0,5 29 95
087 Tuřany BC 21 428 4 430 0,2 0,3 1,5 2 0,3 0,5 32 105
088 Tuřany BO 5 132 1 911 0,4 0,6 1,5 2 0,5 0,8 16 38
089 Tuřany OP 6 424 2 059 0,3 1,2 4,0 2-4 0,3 1,2 12 105
090 Tuřany BC 10 031 2 451 0,2 0,3 1,0 2 0,3 0,5 19 51
091 Tuřany OS 4 149 531 0,1 0,2 1,5 1 0,2 0,3 75
092 Tuřany SO 3 065 1 812 0,6 0,7 1,0 2 0,6 0,8 3 7 5
093 Tuřany BC 9 407 3 475 0,4 0,6 1,5 2 0,4 0,8 19 51
094 Tuřany BP 6 490 1 419 0,2 0,2 1,0 2 0,3 0,4 6 29
095 Tuřany ZO 3 625
096 Tuřany TE 36 36
097 Tuřany SO 600 147 0,3 0,8 2,5 2 0,4 0,8 15
098 Tuřany BO 1 491 758 0,5 0,6 1,0 2 0,5 0,8 6 14
099 Tuřany BO 921 316 0,3 0,4 1,5 2 0,4 0,6 2 5
100 Tuřany BO 2 232 997 0,4 0,5 1,0 2 0,5 0,7 11 23
101 Tuřany BC 12 673 2 826 0,2 0,5 2,0 2 0,3 0,7 29 78
102 Tuřany SO 2 488 781 0,4 0,5 1,5 2 0,4 0,7 12
103 Tuřany ZO 1 549
104 Tuřany BO 711 383 0,5 0,6 1,0 2 0,5 0,8 3 6
105 Tuřany BC 2 117 642 0,3 0,5 1,5 2 0,4 0,7 7 16
106 Tuřany SO 1 540 616 0,4 0,6 1,5 2 0,5 0,8 12
107 Tuřany BO 6 521 2 775 0,4 0,5 1,0 2 0,5 0,8 19 52
108 Tuřany BC 8 690 854 0,1 0,2 1,5 2 0,2 0,4 6 17
109 Tuřany SO 186 132 0,7 1,4 2,0 2 0,7 1,4 5
110 Tuřany BC 7 724 3 176 0,4 0,5 1,0 2 0,5 0,7 31 59
111 Tuřany BC 11 339 4 204 0,4 0,5 1,0 2 0,5 0,7 40 81

BILANCE PLOCH STAV 1



Číslo k.ú. Typ Výměra Zastavěná IZP IPP Průměrná Podlažnost IZP IPP Počet Počet Počet Parkovací Počet
ZP Kód ZP plocha Podlažnost max. max. max. bytů obyvatel prac. příl. stání žáků (klientů)
112 Tuřany SO 912 630 0,7 1,3 2,0 2 0,8 1,4 5 60
113 Tuřany SO 1 209 156 0,1 0,2 1,5 2 0,2 0,3 2
114 Tuřany BC 21 301 6 145 0,3 0,3 1,0 2 0,3 0,5 54 108
115 Tuřany BP 26 498 7 020 0,3 0,4 1,0 2 0,4 0,7 18 52
116 Tuřany SO 8 762 4 151 0,5 0,6 1,0 2 0,6 0,9 5 15 9
117 Tuřany SO 2 102 1 273 0,6 0,9 1,5 2 0,6 1,1 1 2 10
118 Tuřany BP 3 169 1 148 0,4 0,5 1,0 2 0,5 0,8 6 15 2
119 Tuřany BO 474 397 0,8 0,8 1,0 2 0,8 1,2 4 9
120 Tuřany BO 865 555 0,6 0,7 1,0 2 0,6 0,9 5 15
121 Tuřany SO 596 568 1,0 2,5 2,5 2 1,0 2,5 8
122 Tuřany BP 11 305 4 507 0,4 0,4 1,0 2 0,4 0,6 16 35
123 Tuřany R 39 213 1 260 0,1 0,1 1,0 2 0,1 0,2 10 200-400
124 Tuřany TE 10 10
125 Tuřany BP 10 345 1 512 0,2 0,3 1,5 2 0,3 0,5 11 32
126 Tuřany OC 1 987 465 0,2 0,2 1,0
127 Tuřany BC 10 768 3 478 0,3 0,5 1,5 2 0,4 0,6 32 85
128 Tuřany BC 1 519 309 0,2 0,3 1,5 2 0,2 0,4 3 10
129 Tuřany DP 737 25
130 Tuřany ZH 12 459
131 Tuřany BO 820 559 0,7 0,8 1,0 2 0,7 0,9 6 12
132 Tuřany BO 545 361 0,7 0,8 1,0 2 0,7 0,9 4 5
133 Tuřany OC 4 670 1 166 0,2 0,2 1,0
134 Tuřany BP 19 803 3 313 0,2 0,4 1,5 2 0,3 0,6 21 64
135 Tuřany OV 2 199 954 0,4 1,2 3,0 3 0,4 1,3 26
136 Tuřany OS 1 221 614 0,5 1,0 2,0 2 0,5 1,1 16 90
137 Tuřany BO 15 570 5 124 0,3 0,5 1,5 2 0,4 0,8 20 44 8
138 Tuřany SV 15 346 5 351 0,3 0,4 1,0 2 0,3 0,5 50
139 Tuřany TE 109 83
140 Tuřany BP 15 068 1 825 0,1 0,2 1,5 2 0,2 0,4 9 29
141 Tuřany BC 9 245 3 024 0,3 0,4 1,0 2 0,4 0,7 31 86
142 Tuřany TP 5 5
143 Tuřany SV 6 690 1 208 0,2 0,2 1,0 2 0,3 0,4 18
144 Tuřany SV 5 034 1 536 0,3 0,3 1,0 2 0,3 0,4 12
145 Tuřany BC 6 075 1 089 0,2 0,3 1,0 2 0,3 0,5 13 27
146 Tuřany BC 3 931 857 0,2 0,3 1,5 2 0,3 0,5 7 20
147 Tuřany BC 3 894 764 0,2 0,3 1,5 2 0,3 0,5 8 21
148 Tuřany BC 788 189 0,2 0,4 2,0 2 0,2 0,5 2 6
149 Tuřany BP 20 278 5 100 0,3 0,4 1,5 2 0,4 0,6 39 99
150 Tuřany BO 2 781 695 0,2 0,3 1,0 2 0,2 0,3 4 13
151 Tuřany BC 9 192 1 483 0,2 0,3 1,5 2 0,3 0,5 8 21
152 Tuřany BC 5 922 1 080 0,2 0,3 1,0 2 0,3 0,4 5 16
153 Tuřany BO 5 083 2 227 0,4 0,6 1,5 2 0,4 0,7 14 32
154 Tuřany BO 1 849 1 223 0,7 0,8 1,0 2 0,7 0,9 6 9
155 Tuřany BP 9 914 1 622 0,2 0,3 1,0 2 0,3 0,5 6 18
156 Tuřany BO 3 276 1 107 0,3 0,3 1,0 2 0,3 0,5 11 27
157 Tuřany SO 1 566 290 0,2 0,3 1,5 2 0,2 0,3 3 30
158 Tuřany BO 3 415 953 0,3 0,4 1,0 2 0,3 0,5 6 18
159 Tuřany VH 2 859
160 Tuřany KV 474
161 Tuřany KV 225
162 Tuřany KV 410
163 Tuřany BC 589 44 0,1 0,1 1,0 1 0,1 0,1 1 3
164 Tuřany TE 66 10
165 Tuřany BC 15 960 5 802 0,4 0,5 1,0 2 0,5 0,7 55 133
166 Tuřany BC 6 924 2 805 0,4 0,6 1,5 2 0,4 0,7 31 74
167 Tuřany BC 9 395 1 848 0,2 0,3 1,5 2 0,4 0,7 14 31
168 Tuřany BC 5 231 1 760 0,3 0,4 1,5 2 0,3 0,5 21 45
169 Tuřany BC 1 499 80 0,1 0,1 1,0 2 0,1 0,2 1 2
170 Tuřany BP 4 517 1 752 0,4 0,5 1,0 2 0,5 0,8 6 14 3
171 Holásky KV 4 094
172 Holásky KV 12 275
173 Holásky KV 3 996

BILANCE PLOCH STAV 2



ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD Urbanistická studie MČ Tuřany - návrh Návrhové plochy

počet bytů celkem 597

počet obyvatel celkem 2 122

počet pracovních příležitostí celkem 1 633

počet parkovacích míst celkem 774

Číslo k.ú. Typ Výměra Zastavěná Podlažnost IZP IPP Koeficient Počet Počet Počet Parkovací Počet
ZP Kód ZP plocha max. max. max. smíšenosti bytů obyvatel prac. příl. stání žáků (klientů)
501 Brněnské Ivanovice PP 8 920 2 670 2 0,3 0,5 60
502 Brněnské Ivanovice SV 4 500 1 116 2 0,3 0,6 45
503 Brněnské Ivanovice DP 2 128 64
504 Brněnské Ivanovice PV 41 419 12 413 2 0,3 0,6 175
505 Brněnské Ivanovice KV 3 221
506 Brněnské Ivanovice KV 1 724
507 Brněnské Ivanovice SO 10 161 1 969 2 0,3 0,6 0,4 6 18 34
508 Brněnské Ivanovice ZO 3 407
509 Brněnské Ivanovice SO 954 140 2 0,3 0,6 0,5 2 6 3
510 Brněnské Ivanovice SO 418 418 1 1,0 1,5 0,5 4
511 Brněnské Ivanovice BO 1 319 365 1 0,4 0,6 0,8
512 Brněnské Ivanovice DP 892 20
513 Brněnské Ivanovice ZO 572
514 Brněnské Ivanovice BO 308 106 1 0,3 0,5 0,6
515 Brněnské Ivanovice SV 11 219 3 348 2 0,3 0,6 110
516 Brněnské Ivanovice TO 1 206
517 Brněnské Ivanovice SO 1 851 1 050 1 0,6 1,0 0,4 18
518 Brněnské Ivanovice KV 708
519 Brněnské Ivanovice VH 208
520 Brněnské Ivanovice ZO 1 696
521 Brněnské Ivanovice DP 3 065 98
522 Brněnské Ivanovice ZO 805
523 Brněnské Ivanovice OV 14 780 3 305 2 0,2 0,5 20 100
524 Brněnské Ivanovice VH 1 453
525 Brněnské Ivanovice KV 3 121
526 Brněnské Ivanovice DG 934 604 1 0,8 0,8 50
527 Brněnské Ivanovice ZP 19 027
528 Brněnské Ivanovice KV 10 835
529 Brněnské Ivanovice BC 17 682 2 100 2 0,2 0,4 0,8 21 84
530 Brněnské Ivanovice BC 4 741 600 2 0,2 0,5 0,8 6 24
531 Brněnské Ivanovice BC 10 236 1 300 2 0,2 0,5 0,8 13 52
532 Brněnské Ivanovice BC 10 102 1 100 2 0,2 0,5 0,8 11 44
533 Brněnské Ivanovice BC 11 096 1 480 2 0,2 0,4 0,8 15 60
534 Brněnské Ivanovice BC 6 092 700 2 0,2 0,4 0,8 7 28
535 Brněnské Ivanovice VH 107
536 Brněnské Ivanovice KV 4 963
537 Brněnské Ivanovice DG 1 123 1 014 2 1,0 2,0 80
538 Brněnské Ivanovice KV 1 894
539 Brněnské Ivanovice VH 304
540 Brněnské Ivanovice KV 8 662
541 Brněnské Ivanovice BC 1 253 135 2 0,1 0,3 0,8 2 8
542 Brněnské Ivanovice BC 4 245 520 2 0,1 0,3 0,8 6 24
543 Brněnské Ivanovice TP 237 55
544 Brněnské Ivanovice BO 4 977 1 165 2 0,2 0,5 0,6 22 68
545 Brněnské Ivanovice KV 67 907
546 Brněnské Ivanovice OS 6 709
547 Holásky SV 5 298 618 2 0,2 0,4 15
549 Holásky SV 10 894 1 582 2 0,2 0,4 30
550 Holásky SV 19 248 3 134 2 0,2 0,4 60
551 Holásky KV 11 236
552 Holásky BC 3 145 864 3 0,3 1,0 0,8 24 72
553 Holásky DP 590 22
554 Holásky SO 1 600 886 3 0,6 1,9 0,4 12 36 14
555 Holásky SO 1 600 886 3 0,6 1,9 0,4 12 36 14
556 Holásky BC 8 954 1 944 3 0,2 0,9 0,8 54 162
557 Holásky ZO 480
558 Holásky SO 33 030 4 150 3 0,2 0,6 0,4 40 170
559 Holásky ZR 41 425 650 1 5 40
560 Tuřany BC 3 147 864 3 0,3 1,0 0,8 24 72
561 Tuřany BC 7 633 1 728 3 0,2 0,9 0,8 48 144
562 Tuřany BC 6 437 1 130 2 0,2 0,5 0,8 11 44
563 Tuřany BO 730 300 2 0,4 0,9 0,6 2 6 2
564 Tuřany BO 4 489 1 000 2 0,2 0,5 0,6 8 20 4
565 Tuřany BC 2 798 400 2 0,2 0,5 0,8 4 16
566 Tuřany BO 4 888 1 325 2 0,3 0,7 0,6 10 36 4
567 Tuřany DP 590 22
568 Tuřany OS 2 069 632 2 0,3 0,6 60
569 Tuřany BC 16 419 2 100 2 0,1 0,4 0,8 21 84
570 Tuřany BC 15 561 2 200 2 0,1 0,4 0,8 22 88
571 Tuřany BO 1 648 757 2 0,5 1,2 0,6 5 15 6
572 Tuřany BC 3 129 400 2 0,1 0,4 0,8 4 16
573 Tuřany BC 4 212 300 2 0,1 0,4 0,8 3 12
574 Tuřany BC 12 220 1 500 2 0,1 0,4 0,8 15 60
575 Tuřany ZO 1 341
576 Tuřany BC 8 075 600 2 0,1 0,4 0,8 6 24
577 Tuřany BC 928 100 2 0,1 0,4 0,8 1 4
578 Tuřany BC 4 370 400 2 0,1 0,4 0,8 4 16
579 Tuřany KV 2 329
580 Tuřany KV 16 654
581 Tuřany SO 314 290 2 0,9 2,0 0,6 1 3 8
582 Tuřany ZP 5 064
583 Tuřany SO 729 300 1 0,4 0,4 1,0
584 Tuřany BC 2 588 500 2 0,2 0,3 0,8 5 20
585 Tuřany KV 806
586 Tuřany ZR 5 630 250 1 0,1 0,1 6 120
587 Tuřany SV 5 866 1 260 2 0,2 0,4 50
588 Tuřany ZR 20 042 1 0,1 0,1
589 Tuřany SO 8 571 2 661 2 0,3 0,6 1,0 80
590 Tuřany KV 31 617
591 Tuřany KV 64 228
592 Tuřany OH 10 912 4 620 2 0,4 0,8 50
593 Tuřany R 964 1 0,1 0,1
594 Tuřany DP 2 342 40
595 Tuřany R 5 053 680 2 0,1 0,1 8 400
596 Tuřany R 17 421 3 660 2 0,2 0,3 8 200
597 Tuřany DG 2 876 1 490 1 0,6 0,6 66
598 Tuřany ZR 17 077 1 0,1 0,1
599 Tuřany SO 3 705 1 132 2 0,3 0,5 1,0 2 6 10
600 Tuřany BC 20 578 2 370 2 0,1 0,3 0,8 25 100
601 Tuřany BO 6 277 400 2 0,1 0,3 0,6 4 16
602 Tuřany SV 6 925 1 996 2 0,3 0,5 40
603 Tuřany SV 6 708 1 861 2 0,3 0,6 110
604 Tuřany SV 47 918 10 880 2 0,3 0,5 240
605 Tuřany SV 45 816 8 000 2 0,2 0,4 250
606 Tuřany SV 1 409
607 Tuřany SV 6 510 1 400 2 0,2 0,4 48
608 Tuřany ZO 595
609 Tuřany SO 3 371 1 178 2 0,3 0,4 0,4 10
610 Tuřany BC 793 100 2 0,1 0,3 0,8 1 4
611 Tuřany BC 6 190 740 2 0,1 0,3 0,8 8 24

BILANCE PLOCH NÁVRH



Číslo k.ú. Typ Výměra Zastavěná Podlažnost IZP IPP Koeficient Počet Počet Počet Parkovací Počet
ZP Kód ZP plocha max. max. max. smíšenosti bytů obyvatel prac. příl. stání žáků (klientů)
612 Tuřany BC 7 798 1 330 2 0,2 0,5 0,8 12 48
613 Tuřany ZO 1 161
614 Tuřany BC 23 075 2 350 2 0,1 0,3 0,8 27 108
615 Tuřany BC 28 275 2 640 2 0,1 0,3 0,8 31 124
616 Tuřany SV 7 202 2 080 2 0,3 0,6 26
617 Tuřany SV 5 196 2 130 2 0,3 0,6 26
618 Tuřany ZO 1 474
619 Tuřany BC 82 0,0 0,0
620 Tuřany DG 1 033 600 1 0,6 0,6 24
621 Tuřany BC 859 192 1 0,2 0,3 0,8 2 8
622 Tuřany BC 881 300 1 0,2 0,3 0,8 3 12
623 Tuřany BC 2 253 880 3 0,4 1,2 0,8 32 98
624 Tuřany BC 3 570 1 000 1 0,3 0,4 0,8 13 52
625 Tuřany BC 477 124 1 0,3 0,4 0,8 1 4
626 Tuřany BC 2 800 745 1 0,3 0,4 0,8 9 36
627 Tuřany KV 10 046
628 Tuřany BC 12 848 1 160 2 0,1 0,3 0,8 14 56
629 Tuřany BC 7 593 600 2 0,1 0,2 0,8 6 24
630 Tuřany DG 10 115 4 752 2 0,5 0,9 288
631 Tuřany ZO 464
632 Tuřany ZO 504
633 Tuřany ZO 545
634 Brněnské Ivanovice ZO 474

BILANCE PLOCH NÁVRH



ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ PODKLAD Urbanistická studie MČ Tuřany - návrh Struktura území

výměra ZP Poč. bytů Poč. obyv. Poč. bytů Poč. obyv. Poč.prac.

OBYTNÉ PLOCHY stávající stávající návrh návrh návrh

B 1016790,000 1389 3392 1986 5514 2444

PLOCHY SMÍŠENÉ

S 347593,000

PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT

P 163478,000

ZVL.PLOCHY REKREACE

R 119286,000

PLOCHY PRO VEŘ. VYBAVENOST

O 72363,000

PLOCHY DOPRAVY

D 28137,000

VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ PLOCHY

VDP 447041,000

PLOCHY ŽELEZNICE

E 88352,000

PLOCHY PRO TECH. VYBAVENOST

T 1703,000

PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ

K 290579,000

PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ

Z 153199,000

VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY

VH 11976,000

PLOCHY ZPF

ZPF 363998,000

PLOCHY PUPFL

PUPFL 9922,000

CELKEM 3114417,000 plocha zeleně (K+Z) na 1obyvatele m2/obyv

80,5

STRUKTURA PLOCH %

OBYTNÉ PLOCHY B 32,6

PLOCHY SMÍŠENÉ S 11,2

PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT P 5,2

ZVL.PLOCHY REKREACE R 3,8

PLOCHY PRO VEŘ. VYBAVENOST O 2,3

PLOCHY DOPRAVY D 0,9

VEŘEJNÉ DOPRAVNÍ KORIDORY VDP 14,4

PLOCHY ŽELEZNICE E 2,8

PLOCHY PRO TECH. VYBAVENOST T 0,1

PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ K 9,3

PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ Z 4,9

VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY VH 0,4

PLOCHY ZPF ZPF 11,7

PLOCHY PUPFL PUPFL 0,3

100,0
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