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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

1.1. Hlavní cíle ení

Hlavním cílem ení je úprava a interpretace zpracované Územní prov ovací studie „Píse ník“ (AAA Studio,
s.r.o., 2009).

vody pro zpracování tohoto matriálu:

§ Nesouhlas dot ených orgán  s vyu itím území navr ené Územní prov ovací studií (v rámci projednávání
zm ny ÚPmB)

§ Pro pot eby Stavebního ú adu zp esn ní nové funk ní a prostorové regulace vyu ití území

Cíle ení:

§ Navrhnout vyu ití území, které bude akceptovatelné pro dot ené orgány p i po izování Zm ny ÚPmB
§ Up esn ní funk ních a prostorových regulativ  na úrovní Územní studie prezentované v m ítku 1 : 500

1.2. Vymezení eného území
ené území se nachází v M stské ásti Brno – sever, na k.ú. Husovice. Hranici eného území tvo í ze

severu tra D a hranice k.ú. Husovice, z východu ulice Sob ická a zlom pod ulicí Nouzovou, z jihu ulice Ho ej í
a ze západu ulice Merhautova. Plo ná rozloha eného území je 1,68 ha.

1.3. Pou ité podklady

ÚPD, ÚPP:
§ Územní plán m sta Brna, aktualizace 05/2010
§ Územní studii „Píse ník“, AAA studio s.r.o., 2009

Mapové podklady:
§ Polohopis – katastrální mapa, stav 03/2010

Polohopisným podkladem je katastrální mapa, poskytnutá KÚ pro Jihomoravský kraj. Data polohopisného
podkladu nesmí být dále samostatn ena

§ elová mapa polohopisné situace
© Odbor m stské informatiky Magistrátu m sta Brna

§ Vý kopis m sta Brna
© Odbor m stské informatiky Magistrátu m sta Brna

§ Ortofotomapa m sta Brna, aktualizace 2009
© GEODIS BRNO



2. NÁVRH VYU ITÍ ÚZEMÍ NA ÚROVNI ÚPMB

2.1. Územní plán m sta Brna

Aktuální Územní plán m sta Brna definuje plochy eného území jako plochy smí ené. P evá ná ást území je
v podrobn í specifikaci definována jako návrhové smí ené plochy výroby a slu eb (SV), men í ást jako
návrhové smí ené plochy obchodu a slu eb (SO). Nástup do území z ulice Merhautova je tvo en stabilizovanou
plochou ostatní m stské zelen  (ZO). V eném území nejsou vymezeny komunikace a prostranství místního
významu.

2.2. Územní prov ovací studie  - AAA studio s.r.o., 2009

Studie navrhuje, vzhledem k sou asnému vyu ití území a p edstavám místních obyvatel o dal ím rozvoji
eného území, vyu ití území jako stabilizované plochy v eobecného bydlení (BO). Navr eny jsou komunikace

a prostranství místního významu. Vstup do území z ulice Merhautova je tvo en modifikovanou stabilizovanou
plochou ostatní m stské zelen  (ZO).

2.3. Územní studie – úprava a interpretace

Na základ  negativních stanovisek dot ených orgán  k navr enému vyu ití území dle Územní prov ovací studie
je navr eno následovné vyu ití území.

Plochy, které se nachází v ochranném pásmu eleznice a jsou zasa eny hlukem z elezni ní dopravy, jsou
definovány jako návrhové smí ené plochy obchodu a slu eb (SO). Plochy mimo ochranné pásmo eleznice jsou
definovány jako stabilizované plochy istého bydlení (BC) a stabilizovaná plocha v eobecného bydlení (BO).
Navr eny jsou komunikace a prostranství místního významu. Vstup do území z ulice Merhautova je tvo en
modifikovanou stabilizovanou plochou ostatní m stské zelen  (ZO).

2.4. Regula ní prvky plo ného a prostorového uspo ádání na úrovni ÚPmB

Regulace vyplývající z obecn  závazné Vyhlá ky statutárního m sta Brna .2/2004 o závazných ástech
Územního plánu m sta Brna.

Regula ní podmínky pro plochy stavební, které vymezují urbanistickou funkci (ú el vyu ití plochy), a to:
§ plochy bydlení
§ plochy smí ené
§ plochy pro dopravu

Vymezení p ípustnosti umíst ní staveb a za ízení ve funk ních plochách a funk ních typech:

FUNKCE: PLOCHY BYDLENÍ – jsou ur eny p edev ím pro bydlení.
BC  Plochy istého bydlení

slou í bydlení (podíl hrubé podla ní plochy bydlení je v í ne  80 %).
- Pokud objekty v této plo e tvo í blokovou strukturu, po aduje se vyu ití vnitrobloku pouze pro
ka dodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. p edev ím pro zele  a h ); tímto po adavkem se
nevylu uje mo nost umíst ní podzemních gará í pod terénem vnitrobloku za podmínky, e p íjezd do

chto gará í nezhor í pohodu bydlení a nadzemní ást vnitrobloku bude vyu ívána, jak je vý e
po adováno.

ípustné jsou:
- stavby pro bydlení (v etn  dom  s pe ovatelskou slu bou) a jako jejich sou ást (pokud 80 % hrubé
podla ní plochy objektu bude slou it bydlení) také



- obchody a neru ící provozovny slu eb slou ící denním pot ebám obyvatel p edm tného území,
- jednotlivá za ízení administrativy.

Podmín  mohou být p ípustné i jako monofunk ní objekty (za podmínky, e se svým objemem
nevymykají charakteru budov v lokalit ):
- malá ubytovací za ízení do 45 l ek za podmínky, e odstavování vozidel lze it v plném rozsahu na
vlastním pozemku, nebo v docházkové vzdálenosti (200–300 m) mimo ve ejná prostranství,
- neru ící provozovny obchodu, ve ejného stravování a slu eb, slou ící denní pot eb  obyvatel

edm tného území (ve smyslu výkladu pojm  uvedeného na za átku textu Regulativy pro uspo ádání
území),
- stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, kolské a sportovní ú ely v etn  st edisek pro mimo kolní
innost za podmínky, e jejich provoz (dopravní napojení,  odstavování vozidel, frekvence vyu ívání

za ízení)  nenaru í obytnou pohodu v lokalit .

BO  Plochy v eobecného bydlení
slou í p edev ím bydlení (podíl hrubé podla ní plochy bydlení je v í ne  60 %, ve stabilizovaných
plochách musí být zachován charakter stávajících staveb pro bydlení).
- Pokud objekty v této plo e tvo í blokovou strukturu, po aduje se vyu ití vnitrobloku pouze pro
ka dodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj. p edev ím pro zele  a h ); tímto po adavkem se
nevylu uje mo nost umíst ní podzemních gará í pod terénem vnitrobloku za podmínky, e p íjezd do

chto gará í nezhor í pohodu bydlení a nadzemní ást vnitrobloku bude vyu ívána, jak je vý e
po adováno.

ípustné jsou:
- stavby pro bydlení (v etn  dom  s pe ovatelskou slu bou) a jako jejich sou ást (pokud 60 % podla ní
plochy objektu bude slou it bydlení) také

- obchody, provozovny ve ejného stravování a neru ící provozovny slu eb, které slou í pro pot ebu
obyvatel p ilehlého území,
- jednotlivá za ízení administrativy,
i jako monofunk ní objekty:
- slu ebny m stské policie,
- jednotlivá za ízení pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, kolské a sportovní ú ely v etn
st edisek mláde e pro mimo kolní innost a center pohybových aktivit.

Podmín  mohou být p ípustné i jako monofunk ní objekty (za podmínky, e se svým objemem
nevymykají charakteru budov v lokalit ):
- obchody do velikosti 1000 m2 prodejní plochy za podmínky, e bude na povrchu umíst no max. 50 %
normou po adovaných parkovacích míst a jejich provoz (zásobování, frekvence vyu ívání obchod )
nenaru í obytnou pohodu v lokalit ,
- provozovny ve ejného stravování za podmínky, e jejich provoz (zásobování, doba provozu, frekvence
vyu ívání za ízení) nenaru í obytnou pohodu v lokalit ,
- neru ící provozovny slu eb a neru ící provozovny s pracovními p íle itostmi (ve smyslu výkladu pojm
uvedeného na za átku textu Regulativy pro uspo ádání území),
- ubytovací za ízení za podmínky, e odstavování vozidel lze it v plném rozsahu na vlastním
pozemku, nebo v docházkové vzdálenosti (200–300 m) mimo ve ejná prostranství,
- stavby pro administrativu za podmínky, e jejich provoz (dopravní obsluha, parkování a frekvence
náv v) nenaru í obytnou pohodu v lokalit ,
- zahradnictví za podmínky, e jejich p stební procesy a dopravní obsluha nenaru í ivotní prost edí a
obytnou pohodu v lokalit .

FUNKCE: SMÍ ENÉ PLOCHY – jsou ur eny p evá  k umíst ní obchodních a výrobních provozoven, za ízení
správy, hospodá ství a kultury, které svým provozem podstatn  neru í bydlení na t chto plochách (obytný
charakter objekt  bydlení není mo né m nit).
SO  Smí ené plochy obchodu a slu eb

slou í p evá  k umíst ní obchodních a servisních provozoven a administrativy, které podstatn  neru í
bydlení.
- Pokud objekty v této plo e tvo í blokovou strukturu a obsahují i funkci bydlení, po aduje se vyu ití
minimáln ástí vnitrobloku p ilehlých k bytovým dom m pouze pro ka dodenní rekreaci zde bydlících



obyvatel (tj. p edev ím pro zele  a h ); tímto po adavkem se nevylu uje mo nost umíst ní
podzemních gará í pod terénem vnitrobloku za podmínky, e p íjezd do t chto gará í nezhor í pohodu
bydlení a nadzemní ást vnitrobloku bude vyu ívána, jak je vý e po adováno.

ípustné jsou:
- administrativní budovy,
- stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % vým ry funk ní plochy,
- maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy,
- maloobchodní provozovny do velikosti 3 000 m2 prodejní plochy za p edpokladu situování ve
vícepodla ním objektu odpovídajícím charakteru území a zaji ní parkování v objektu,
- provozovny stravování a ubytovací za ízení,
- emeslné provozovny,
- slu ebny m stské policie,
- stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, kolské a sportovní ú ely, v .
st edisek mláde e pro mimo kolní innost a center pohybových aktivit,
- zábavní za ízení.
Podmín  mohou být p ípustné:
- maloobchodní provozovny do 10 000 m2 prodejní plochy za podmínky prov ení v navazující ÚPD,
- uvedené podmínky pro p ípustné stavby za podmínky prov ení v navazující ÚPD.

FUNKCE: PLOCHY PRO DOPRAVU – jsou ur eny zejména pro umíst ní za ízení systém  dopravní obsluhy
sta.

Komunikace a prostranství místního významu

Sou asn  s ustanoveními platnými pro p ípustnost staveb a za ízení ve stavebních plochách platí závazn
následující ustanovení pro ení dopravy v klidu:

ípustná jsou:
- parkovací stání, odstavná stání a hromadné gará e ve v ech stavebních územích, pokud není
navazující územn  plánovací dokumentací stanoveno jinak, pouze pro pot ebu vyvolanou p ípustným
(nebo podmín  p ípustným) vyu itím p edm tného území.

Stavby a za ízení neuvedené v regula ních podmínkách jednotlivých funk ních typ  jsou nep ípustné –
s výjimkou komunikací a za ízení technické vybavenosti zaji ujících pouze bezprost ední obsluhu p edm tné
funk ní plochy, objekt  zelen , d tských h  a ostatních ve ejných prostranství.

Stavby uvedené v popisu funk ních typ  jsou v jednotlivých p ípadech nep ípustné, jestli e:
§ svým situováním, dispozi ním uspo ádáním nebo stavebn technickým ením jsou v rozporu s po adavky

právních p edpis  a technických norem platných pro p edm tný druh stavby nebo provozovanou innost,
§ po tem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo ú elem odporují charakteru p edm tné lokality,
§ mohou být zdrojem závad nebo vliv , které dle charakteru lokalit jsou neslu itelné s pohodou v lokalit

samotné nebo v jejím okolí,
§ nemají zaji no odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel.

Regula ní podmínky pro plochy nestavební, které vymezují urbanistickou funkci (ú el vyu ití plochy), a
to:
§ plochy m stské zelen

Vymezení p ípustnosti umíst ní staveb a za ízení ve funk ních plochách a funk ních typech:

FUNKCE: PLOCHY M STSKÉ ZELEN  – jsou zám rn  vytvo enou náhradou za p vodní p írodní prost edí,
jsou ve ejn  p ístupné a slou í jako zázemí pro odpo inek a rekrea ní aktivity.
ZO  Plochy ostatní m stské zelen

zahrnují zejména:
- parkov  upravená ve ejná prostranství,



- liniovou zele  a uli ní stromo adí,
- významnou izola ní a ochrannou zele .

V plochách nestavebních-volných (krom  chrán ných území vyu itelných p írodních zdroj ) jsou p ípustné
jednak podzemní liniové stavby technické infrastruktury v etn  p ípadných souvisejících za ízení a podzemní
liniové dopravní stavby vyzna ené schematicky ve výkresové ásti ÚPmB, jednak stavby p ípojek technické
infrastruktury pro legální stavby.

Podmín  jsou p ípustné jiné druhy podzemních staveb pouze, pokud mají být budovány ve ve ejném zájmu a
pokud funkce stavby bude v souladu s regulativy pro konkrétní funk ní typ.

Míra stavebního vyu ití

vyjád ená INDEXEM PODLA NÍ PLOCHY (IPP) ve výkrese Plán vyu ití území 1 : 5 000 je stanovena pro
návrhové stavební plochy sm rn .

IPP je ur en pro návrhové plochy bydlení, smí ené a pracovních p íle itostí vyjma PZ, PL, v dy jako maximální,
a v uvedených p ípadech i jako minimální p ípustný po et m2 hrubé podla ní plochy na 1 m2 základní funk ní
plochy; p i jeho aplikaci na pozemek nebo soubor pozemk  disponibilních pro konkrétní stavební zám r je
výpo et nutné vztáhnout k vým e t chto pozemk .

Hodnoty IPP mohou být up esn ny navazující územn  plánovací dokumentací.

Míra stavebního vyu ití pozemk  ve stabilizovaných funk ních plochách je dána stávajícím stavem zástavby v
edm tné základní plo e.

i výpo tu skute né hodnoty IPP pro ji  existující zástavbu se z p edm tné základní funk ní plochy
nezapo ítávají vým ry pozemk , na nich  má být uva ovaná výstavba realizována, ani plochy eventuelních
proluk v uli ní front  existujících v rámci p edm tné základní plochy.

Takto získaná hodnota IPP má p i aplikaci na jednotlivých pozemcích orienta ní charakter s tím, e p i
povolování jak výstavby v prolukách, tak nástaveb a p ístaveb stávajících objekt  nesmí objem povolované
stavby:
- ekro it 50 % p vodního objemu stavby (p i nástavbách i p ístavbách – toto omezení neplatí v p ípad , kdy

navrhovanou dostavbou nebude p ekro ena stanovená hodnota IPP, její  výpo et je popsán vý e),
- naru it charakter okolní zástavby (daný p evládajícími p dorysnými rozm ry staveb, po tem nadzemních

podla í a zp sobem ení zast ení v etn  eventuálního podkroví),
- zhor it podmínky pro vyu ívání sousedních nemovitostí.

Nov  navrhované p dní vestavby se z hlediska vý e uvedené hodnoty IPP neposuzují, pokud jejich ení
nevyvolává zm nu stávajícího tvaru a vý ky st echy. V opa ném p ípad  jsou pova ovány za nástavby

Zvlá tní podmínky vyu ití území

HLUKOVÉ ZATÍ ENÍ ÚZEMÍ
vyzna ené ve výkrese Plán vyu ití území (1 : 5000), v n  zp sob nebo intenzita p ípustného vyu ití mohou být
omezeny.



3. NÁVRH VYU ITÍ ÚZEMÍ NA ÚROVNI ÚZEMNÍ STUDIE

3.1. Územní prov ovací studie  - AAA studio s.r.o., 2009

„Ve studii jsou zohledn ny realizované p estavby rodinných dom  i vydaná platná územní rozhodnutí a p i návrhu
zástavby na nezastav ných pozemcích jsou dodr ována ustanovení vyhl. . 501/2006 Sb. Lokalita je navr ena
jako funkce stabilizované plochy bydlení. Toto za azení umo uje novou výstavbu pouze v prolukách mezi
stávající zástavbou a v koncových prolukách. Reparcelace byla navr ena pouze s ohledem na pot eby ve ejného
prostranství obytné zóny. Závadné objekty byly navr eny k odstran ní nebo p estavb .

Plocha ZO p i ulici Merhautova je navr ena jako nástupní prostor p í zóny Píse níku a zárove  jako izola ní
zele  odd lující lokalitu od ru né ulice. Obytná zóna vytvá í uvnit  Píse níku mnoho obyvatelných klidových
zákoutí. Vzrostlá zele  je navrhována v plochách obytné zóny kde bude spolu s p edzahrádkami rodinných dom
podtrhovat celkový p íznivý dojem z lokality. Plocha ve ejného prostranství dle po adavk  vyhlá ky . 501/2006
Sb. je navr ena v jihovýchodní ásti lokality.

Principy ení dopravy. Systém obslu ných komunikací. Za odbo ením z ulice Ho ej í je navr en 40 metrový
úsek s kolmými stáními, místem na ukládání t íd ného odpadu a nájezdem do obytné zóny. Obytná zóna je
místní komunikace funk ní podskupiny D1 – komunikace se smí eným provozem, navr ená v souladu s TP103
Navrhování obytných a p ích zón, navazující na SN 73 6110 a SN 73 6102. Základní provozní podmínky
vyplývají z ustanovení § 23 a § 39 zákona . 361/2000 Sb. Obytná zóna spl uje normové po adavky na dopravní
plochy v etn  p ístupnosti staveb pro slo ky záchranného systému. Navrhujeme dv  slepá ramena s obrati ti,
propojená cestou pro p í. V rámci ení obytné zóny jsou navr ena místa pro parkování. U navrhovaných
dostaveb je gará  a jedno parkovací místa v dy na pozemku RD.“

3.2. Územní studie – úprava a interpretace

Vyu ití území z hlediska vymezení ploch vychází z Územní prov ovací studie. Na základ  po adavk  dot ených
orgán  (uplatn ných v rámci projednání zm ny ÚPmB) je ást eného území nacházející se v ochranném
pásmu eleznice navr ena jako návrhová smí ená plocha obchodu a slu eb. Ostatní zastav né plochy jsou
stabilizovány pro funkci bydlení. Na úrovni Uzemní studie je vymezena návrhová plocha pro odstavné a
parkovací gará e a plocha pro stávající transformovnu p i ulici Sob ická.

i vstupu do území od ulice Merhautova je stabilizována plocha m stské zelen . Od ulice Sob ické jsou
vymezeny prostranství místního významu a plochy m stské zelen  zaji ující p í p ístup do eného území.

Principy ení dopravy respektují koncepci navr enou v Územní prov ovací studii. Samostatné obrati  v ji ní
ásti eného území je p esunuto do plochy dopravy p ed objektem navr ených gará í.

Up esn ny jsou zvlá tní podmínky vyu ití území a limity vyu ití území:

Hluk z elezni ní dopravy

Vymezení limitních hranic akustického tlaku z elezni ní dopravy pro denní a no ní dobu vychází z Hlukové
mapy m sta Brna (2004).

Hygienický limit v ekvivalentní hladin  akustického tlaku LAeq,T se rovná 50 dB (NV . 148/2006 Sb., §11,
odst.4). Pro no ní dobu je pro chrán ný venkovní prostor pou ita korekce – 5 dB = 45 dB.

Pro hluk na drahách je pro chrán ný venkovní prostor ostatních staveb a chrán ný ostatní venkovní prostor jsou
pou ity korekce:
§ +10 dB, NV . 148/2006, P íloha .3, korekce 3) – hluk z dopravy na drahách v ochranném pásmu dráhy



Denní doba LAeq,T = 60 dB
No ní doba LAeq,T = 55 dB

Pro  stávající elezni ní tra . 250   (Havlí v Brod – ár nad Sázavou - Brno) je dle NV . 148/2006, P íloha
. 3 mo no pou ít i korekci 4) – staré hlukové zát e z dopravy na drahách = + 20 dB.

Zele  chrán ná ve smyslu Vyhlá ky m sta Brna . 15/2007 o ochran  zelen  ve m st  Brn

V eném území se nachází plocha nejvýznamn í zelen  chrán né ve smyslu Vyhlá ky m sta Brna. Tato
stávající plocha je návrhem Územní studie upravena a nov  vymezena.

íslo plochy katastrální území název lokality parcelní íslo vým ra m2

stav
107 Husovice Ho ej í – u k ku 2236 ( ást) 501,83

návrh
107 Husovice Ho ej í – u k ku 2236 ( ást) 574,59

3.3. Regula ní prvky plo ného a prostorového uspo ádání na úrovni Územní studie

Jedná se o zp esn ní a dopln ní regulací vyplývající z obecn  závazné Vyhlá ky statutárního m sta Brna
.2/2004 o závazných ástech Územního plánu m sta Brna. Tyto regulace jsou navr eny pro enou lokalitu a

na úrovni územní studie jsou podkladem pro rozhodování Stavebního ú adu v územním a stavebním ízení.

Regula ní podmínky pro plochy s rozdílným zp sobem vyu ití území - stavební
§ plochy bydlení
§ plochy smí ené
§ plochy pro dopravu
§ plochy pro technickou vybavenost

Vymezení p ípustnosti umíst ní staveb a za ízení ve funk ních plochách a funk ních typech:

PLOCHY BYDLENÍ – podrobn í ú el vyu ití plochy je stanoven funk ním typem.
BC  Plochy istého bydlení

slou í bydlení - podíl hrubé podla ní plochy bydlení je v í ne  80 %.
ípustné jsou:

- stavby pro bydlení a jako jejich sou ást (pokud 80 % hrubé podla ní plochy objektu bude slou it
bydlení) také

- obchody a neru ící provozovny slu eb slou ící denním pot ebám obyvatel p edm tného území,
- jednotlivá za ízení administrativy.

BO  Plochy v eobecného bydlení
slou í p edev ím bydlení - podíl hrubé podla ní plochy bydlení je v í ne  60 %. Ve stabilizovaných
plochách musí být zachován charakter stávajících staveb pro bydlení.

ípustné jsou:
- stavby pro bydlení a jako jejich sou ást (pokud 60 % podla ní plochy objektu bude slou it bydlení) také

- obchody, provozovny ve ejného stravování a neru ící provozovny slu eb, které slou í pro pot ebu
obyvatel p ilehlého území,
- jednotlivá za ízení administrativy.



Podmín  mohou být p ípustné i jako monofunk ní objekty (za podmínky, e se svým objemem
nevymykají charakteru budov v lokalit ):
- neru ící provozovny slu eb a neru ící provozovny s pracovními p íle itostmi.

SMÍ ENÉ PLOCHY – jsou ur eny p evá  k umíst ní obchodních, výrobních provozoven a administrativy, které
svým provozem podstatn  neru í bydlení na t chto plochách (obytný charakter objekt  bydlení není mo né

nit). Podrobn í ú el vyu ití plochy je stanoven funk ním typem.

SO  Smí ené plochy obchodu a slu eb
slou í p evá  k umíst ní obchodních a servisních provozoven a administrativy, které podstatn  neru í
bydlení.

ípustné jsou:
- administrativní budovy,
- obchody, provozovny ve ejného stravování a neru ící provozovny slu eb,
- emeslné provozovny.
Podmín  mohou být p ípustné (vzhledem k mo nému omezení z hlediska hluku a poloze v OP
eleznice):

- stavby pro bydlení v rozsahu do 50 % vým ry funk ní plochy.

PLOCHY PRO DOPRAVU – jsou ur eny zejména pro umíst ní za ízení systém  dopravní obsluhy m sta.
Podrobn í ú el vyu ití plochy je stanoven funk ním typem.
DG  Odstavné a parkovací gará e

ípustné jsou:
- stavby pro odstavování a parkování osobních automobil .

Komunikace a prostranství místního významu
ípustné jsou:

- stavby komunikací a chodník  pro p í,
- stavby parkovacích a odstavných stání,
- parkov  upravená ve ejná prostranství,
- výsadby liniové zelen ,
- zpevn né plochy pro t íd ný odpad.

Sou asn  s ustanoveními platnými pro p ípustnost staveb a za ízení ve stavebních plochách platí závazn
následující ustanovení pro ení dopravy v klidu:

ípustná jsou:
- parkovací stání, odstavná stání a gará e ve v ech stavebních územích, pouze pro pot ebu vyvolanou

ípustným (nebo podmín  p ípustným) vyu itím p edm tného území.

PLOCHY PRO TECHNICKOU VYBAVENOST – jsou ur eny k umíst ní staveb a za ízení, které slou í pro z ízení
a provozování zásobovacích sítí a likvidaci odpad . Podrobn í ú el vyu ití plochy je stanoven funk ním typem.
TE  Elekt ina

ípustné jsou:
- stavby transformoven a za ízení zásobování elektrickou energií.

Stavby uvedené v popisu funk ních typ  jsou v jednotlivých p ípadech nep ípustné, jestli e:
§ svým situováním, dispozi ním uspo ádáním nebo stavebn technickým ením jsou v rozporu s po adavky

právních p edpis  a technických norem platných pro p edm tný druh stavby nebo provozovanou innost,
§ po tem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo ú elem odporují charakteru p edm tné lokality,
§ mohou být zdrojem závad nebo vliv , které dle charakteru lokalit jsou neslu itelné s pohodou v lokalit

samotné nebo v jejím okolí.

Regula ní podmínky pro plochy s rozdílným zp sobem vyu ití území - nestavební
§ plochy m stské zelen



Vymezení p ípustnosti umíst ní staveb a za ízení ve funk ních plochách a funk ních typech:
PLOCHY M STSKÉ ZELEN  – jsou zám rn  vytvo enou náhradou za p vodní p írodní prost edí, jsou ve ejn

ístupné a slou í jako zázemí pro odpo inek a rekrea ní aktivity.

ZO  Plochy ostatní m stské zelen
zahrnují zejména:
- parkov  upravená ve ejná prostranství,
- vzrostlou zele  a stromo adí,
- izola ní a ochrannou zele .

V plochách nestavebních-volných jsou p ípustné podzemní liniové stavby technické infrastruktury v etn
ípadných souvisejících za ízení a stavby p ípojek technické infrastruktury pro legální stavby.

Ochranné re imy

OBLASTI EKOLOGICKÝCH LIMIT  A RIZIK – OBLAST BÝVALÝCH SKLÁDEK

Pro jakoukoliv stavební innost v tomto území musí být stanovisko O P MMB -m stského geologa.

Zvlá tní podmínky vyu ití území

HLUKOVÉ ZATÍ ENÍ ÚZEMÍ

Limitní hranice akustického tlaku z elezni ní dopravy pro denní a no ní dobu. Pro jakoukoliv stavební innost
v tomto území musí být zaji no stanovisko Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.

Limity vyu ití území

OCHRANA ÚZEMÍ Z HLEDISKA HODNOT P ÍRODY, KRAJINY A ZELEN  – VÝZNAMNÁ ZELE  M STA
BRNA

Ochrana ve ejné zelen  v m st  Brn  je stanovena Obecn  závaznou vyhlá kou . 15/2007.

OCHRANNÉ PÁSMO ELEZNICE

Ochranné pásmo eleznice je dle zákona .266/1994Sb. 60 metr  od osy krajní koleje, nejmén  v ak 30 metr
od hranice obvodu dráhy. Pro jakoukoliv stavební innost v tomto území musí být zaji no stanovisko eských
drah.

Prostorová regulace

Vymezená v Hlavním výkresu – návrh funk ní a prostorová regulace v m ítku 1:500.

§ 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
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.

§ ZELE  VE STAVEBNÍCH PLOCHÁCH. Udává plochu ur enou pro zele  ve stavební plo e. Tato plocha
udává nezastavitelnou ást parcely.



Míra stavebního vyu ití

Vyjád ená v Hlavním výkresu – návrh funk ní a prostorová regulace v m ítku 1:500, je stanovena pro
stabilizované i návrhové stavební plochy.
§ INDEX PODLA NÍ PLOCHY - IPP. Vyjad uje intenzitu vyu ití území. Udává po et m2 hrubé podla ní plochy

podla ní plochy na m2 základní plochy. P i jeho aplikaci na pozemek nebo soubor pozemk  disponibilních
pro konkrétní stavební zám r je výpo et nutné vztáhnout k vým e t chto pozemk . Za hrubou podla ní
plochu se p itom pova uje p dorysná plocha v ech plných nadzemních podla í staveb v etn  konstrukcí a
za plné nadzemní podla í pak ka dé podla í vyjma podkroví a podzemních podla í. Za podkroví se p itom
pova uje takové podla í, které má pouze st ní nebo viký ová okna (krom  schodi ových, p ípustných i
v obvodové st ), které má nad minimáln  33 % podla ní plochy ikmý strop a jeho  svislé st ny navazující
na ikmý strop jsou max. 1,3 m vysoké. Podkroví se mezi plná podla í zapo ítává pouze v p ípad , kdy  se
jeho vyu itelná plocha (tj. ta, nad ní  je sv tlá vý ka místnosti v í ne  1,3 m) rovná minimáln  2/3 plochy
pod ním le ícího podla í. Za podzemní se p itom pova uje takové podla í, které má úrove  podlahy ní e ne
0,8 m pod nejvy ím bodem p ilehlého území v pásmu irokém 5,0 m po obvodu objektu.

§ INDEX ZASTAV NÉ PLOCHY - IZP. Vyjad uje intenzitu vyu ití území. Udává maximální p ípustný po et m2

zastav né plochy na m2 základní plochy.

Hodnota IPP a IZP ve stabilizovaných plochách má p i aplikaci na jednotlivých pozemcích orienta ní charakter
s tím, e p i povolování jak výstavby v prolukách, tak nástaveb a p ístaveb stávajících objekt  nesmí objem
povolované stavby:
- ekro it 50 % p vodního objemu stavby (p i nástavbách i p ístavbách – toto omezení neplatí v p ípad , kdy

navrhovanou dostavbou nebude p ekro ena stanovená hodnota IPP, její  výpo et je popsán vý e),
- naru it charakter okolní zástavby (daný p evládajícími p dorysnými rozm ry staveb, po tem nadzemních

podla í a zp sobem ení zast ení v etn  eventuálního podkroví),
- zhor it podmínky pro vyu ívání sousedních nemovitostí.

Nov  navrhované p dní vestavby se z hlediska vý e uvedené hodnoty IPP neposuzují, pokud jejich ení
nevyvolává zm nu stávajícího tvaru a vý ky st echy. V opa ném p ípad  jsou pova ovány za nástavby

Dopl ující informace

Informativn  je dle Hlavního výkresu – návrh funk ní a prostorová regulace v m ítku 1:500 vymezen vztah ke
stávajícím objekt m, prostorové vztahy, návrh protihlukových opat ení a návrh výsadby vzrostlé zelen :

§ stávající objekty,
§ stabilizované objekty,
§ objekty ur ené k asanaci,
§ protihluková opat ení realizovaná na dopravní stavb  (protihluková st na),
§ solitérní stromy,
§ významné p í vztahy,
§ vjezdy.



4. ZÁKLADNÍ URBANISTICKÁ BILANCE

 Funkce
Plochy bydlení - stav 0,5762 ha
Smí ené plochy - návrh 0,5508 ha
Plochy pro technickou vybavenost - stav 0,0075 ha
Plochy pro dopravu- odstavné a parkovací gará e - návrh 0,0218 ha
Plochy pro dopravu - komunikace a prostranství místního významu - stav 0,0310 ha
Plochy pro dopravu - komunikace a prostranství místního významu - návrh 0,4197 ha
Plochy ostatní m stské zelen  - stav 0,0697 ha


