
ZÁMĚR 
Změna Územního plánu města Brna B3/15-CM – Areál bývalé 
Zbrojovky a motorárny, Nová Dukelská 
 

 
SCHVÁLENÉ 

Číslo změny lokalita, základní popis změny 
B3/15-CM  
 
 

MČ BRNO- ŽIDENICE, MČ BRNO- SEVER, k. ú. Židenice, k.ú. 
Zábrdovice, k. ú. Husovice, areál bývalé Zbrojovky a motorárny, Nová 
Dukelská 
 
Záměr: prověřit možnost změny funkčních ploch na základě závěrů ze 
zpracovaných územních studií - „Zbrojovka – širší vztahy“ (zpracovatel Atelier 
ERA, 12/2012) a „Nová Dukelská – územně technické prověření“ (zpracovatel 
Atelier ERA, 03/2014) s cílem vytvořit podmínky pro revitalizaci brownfieldů 
bývalé Zbrojovky a motorárny Zetoru a vybudování nové městské čtvrti. 
 
 
Údaje a informace z ÚAP smB 2014: 
Hodnoty území (výkres č. 2): niva řeky Svitavy, zelená linie, historická stopa 
původních sídel-dochovaná, významný městský prostor - obchodní ulice 
(Dukelská tř., ul. Zábrdovická), kulturní nemovitá památka, solitérní dominanta 
průmyslový komín Zbrojovky, výseč vyhlídkového bodu Husovický kopec, 
navazují: kulturní nemovitá památka - areál Zábrdovického kláštera s kostelem 
Nanebevzetí p. Marie, objekt městských lázní, významný městský prostor - 
náměstí Republiky se založeným stromořadím a kostelem. 
Limity využití území - omezení vyplývající z právních předpisů (výkres č. 3a): 
stanovené záplavové území, stanovená aktivní zóna záplavového území, OP 
železnice, OP el. vedení, nemovitá kulturní památka, OP MPR, zájmová území 
pro bezpečnost státu-ochrana komunikační sítě, OP letiště, na hranici řešeného 
území plochy nejvýznamnější zeleně dle vyhlášky města Brna. 
Informace o specifických podmínkách využití území (výkres č. 3b): území 
geologických a ekologických rizik-kontaminace zemin a podzemních vod, bývalé 
skládky, riziková oblast neogenních vod, území zasažené nadměrným hlukem 
z dopravy - hladina hluku vyšší než 50 dB v noční době. 
Záměry na provedení změn v území - předaných poskytovateli údajů (výkres č. 
4a): návrh městské památkové zóny, jiné územně plánovací podklady - návrh RP- 
Husovice, kabel sítě elektronických komunikací, zařízení kanalizace. 
Záměry na provedení změn v území - vyplývající z platné ÚPD a dalších 
zpracovaných dokumentů (výkres č. 4b): koridor žel. tratě, silniční koridor trasy 
nadmístního významu - „Velký městský okruh“. 
Problémy území (výkres č. 5): problém rozvojový Areál Zbrojovky a Motorárny, 
stanovené záplavové území, stavební plochy dotčené záplavovým územím, plochy 
brownfields, území zasažené nadměrným hlukem z dopravy, 
absence části komunikací tvořící ochranný systém města (VMO), návaznost na 
přestavbu ŽUB, střety záměrů s limity využití území, hodnotami území, 
specifickými podmínkami a informacemi o území. 
 
OÚPR: V území již byly pořízeny územní studie a jako optimální pro rozvoj 
území bylo doporučeno sledovat rozvoj dle návrhu funkčního využití v souvislosti 

http://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_mesta/magistrat_mesta_brna/OUPR/Projednavane_zmeny/zmeny_CM_41_42_soubor/ZAMER/B3_15_CM_zamer.pdf


s vedením výhledové komunikace Nová Dukelská dle varianty č. 1 územní 
studie„Nová Dukelská – územně technické prověření“. Bude zpracováno také 
zadání na pořízení studie ÚS Brno-Židenice, Zbrojovka, která bude rovněž 
podkladem pro změnu ÚPmB. Záměr pořídit změnu ÚPmB pod označením 
B1/14CM byl projednán v Komisi RMB pro strategické a územní plánování č. 
R7/KSUP/1 dne 21. 1. 2015. Usnesení bylo přijato. 
 
Pozn.:. Současně se schválením tohoto záměru je vhodné ukončit pořizování 
změny B50/06-I – pozastaveno v návrhu (N 84 v „Aktualizaci ÚPmB“). 
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