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ÚZEMNÍ PLÁN

PROBLÉMY  MĚSTA,  KTERÉ ÚPmB NEPŘEDPOKLÁDAL:

• suburbanizace = odliv obyvatelstva i pracovních 
příležitostí do okolních obcí

• přesun pracovních příležitostí ze sféry výrobní
do sféry obchodu a služeb – nedostatek ploch v ÚPmB

• opouštění průmyslových areálů a vznik tzv. brownfields

• překotný rozvoj automobilismu



ÚZEMNÍ PLÁN

• Zastupitelstvo města Brna v roce 2002 schválilo 
záměr pořídit pro město Brno nový územní plán

• V roce 2004 byl ve veřejné soutěži vybrán zpracovatel 
- Arch.Design, s.r.o.

• V roce 2004 byly zahájeny práce na územním plánu 
– 1. etapa prací – Průzkumy a rozbory



VYBRANÉ PROBLÉMY V ÚZEMÍ MĚSTA BRNA

ÚZEMNÍ PLÁN – PRŮZKUMY A ROZBORY



NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA

V roce 2005 odbor územního plánování a rozvoje MMB 
jako pořizovatel zpracoval návrh zadání územního plánu

HLAVNÍ CÍLE

• prosperita města Brna
• trvale udržitelný rozvoj

S HLAVNÍMI CÍLI JE SPOJEN

• růst počtu obyvatel města
• omezení suburbanizace



ZÁSADY ROZVOJE NOVÉHO ÚPmB

• nabídka rozvojových ploch

• udržitelná mobilita

• životní prostředí a kvalita života

• ochrana přírodních a krajinných hodnot

• revitalizace zanedbaných území

• flexibilita nového územního plánu

NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA



NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA

• Projednání zadání územního plánu
podzim 2005 – březen 2006

• Zastupitelstvo města Brna na Z4/033 zasedání
dne 11.4.2006 schválilo zadání územního plánu 

• Koncept územního plánu ve dvou variantách
květen 2006 – srpen 2007

• Zahájení projednávání konceptu územního plánu
říjen 2007



NOVÝ ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA BRNA

• Zastupitelstvo města Brna na Z5/003 zasedání dne 
19.12.2006 schválilo záměr
rozšířit zadání územního plánu o třetí variantu 
konceptu bez rychlostní komunikace R43

• Odbor územního plánování a rozvoje MMB zpracoval 
návrh změny schváleného zadání územního plánu a 
současně úplné znění zadání se zapracovaným 
návrhem změny

• Veřejné projednání návrhu změny zadání
duben – květen 2007





Schéma hlavních dopravních systémů
Schéma hlavních dopravních systémů Schéma hlavních dopravních systémů

bez komunikace R43



Komunikace R43
Zapojení R43 na území města Brna



Intenzity dopravy
Intenzity dopravy silniční sítě v okolí města Brna pro rok 2015 – vliv R43



Komunikace R43



HLUKOVÁ MAPA MĚSTA BRNA - den



HARMONOGRAM POŘÍZENÍ ÚPMB

• Schválení zadání v ZMB 11.4.2006

• Zpracování konceptu                              05/2006 – 08/2007

• Odevzdání konceptu                                                08/2007

• Zahájení projednávání konceptu                            10/2007

• Ukončení projednávání konceptu                           08/2008

• Návrh územního plánu                                                  2009

• Projednání návrhu územního plánu                            2010

• Schválení nového územního plánu                             2010



NOVÝ HARMONOGRAM 

• Schválení záměru rozšířit zadání o var. 3 bez R43 v ZMB     
19.12.2006

• Zpracování rozšířeného zadání 01-02/2007
• Veřejné projednání rozšířeného zadání 04-05/2007

Dle výsledku projednání následuje další postup:

Zadání bude projednáno kladně:
- schválení zadání v ZMB 06/2007
- dopracování konceptu o variantu 3
(posun termínu odevzdání konceptu)

- zahájení projednávání
konceptu - 2008

- ukončení projednávání
konceptu – 2008/2009

Zadání nebude projednáno kladně:
- informativní zpráva v ZMB o výsledku
projednání (rozšířené zadání nelze 
předložit ke schválení)

- platí schválené zadání (původní)
- platí původní harmonogram



Děkuji za pozornost
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