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Věcně shodné připomínky  

 

My, níže uvedení a podepsaní občané statutárního města Brna, tímto uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 2 a 3 a 

§  52  zákona  č.  183/2006  Sb.,  o  územním  plánování  a  stavebním  řádu  (dále  jen  „stavební  zákon“),  ve  znění 

pozdějších  předpisů,  následující  věcně  shodné  připomínky  k  návrhu  územního  plánu  města  Brna  (č.j. 

MMB/0202272/2020, stejně jako pro další verzi návrhu, dále též Návrh). Na základě těchto, níže upřesněných věcně 

shodných připomínek zmocňujeme ve smyslu věcně shodných připomínek k podání námitky a k dalšímu zastupování 

při projednání námitek ve smyslu § 23 a násl. StZ, včetně soudního přezkumu zástupce veřejnosti – pana Ing. arch. 

Jakuba Holase, nar. 17.9.1986, bytem Moravanská 159/86, 619 00 Brno. 

Zároveň  svým podpisem  žádáme příslušné  orgány  státní  správy  i  samosprávy,  aby  výše  uvedené připomínky 

řádně zohledňovaly a plně se jimi řídily též v rámci i své (jiné) činnosti (i mimo pořizování územního plánu) a braly 

je jako názor níže uvedených. 

Znění  věcně  shodných  připomínek  tvoří  zároveň  i  text  petice,  kterou  níže  uvedení  svým  podpisem  taktéž 

podporují. Tuto petici sestavil Ing. arch. Jakub Holas, bytem Moravanská 159/86, 619 00 Brno. Petice je adresována 

všem orgánům státní správy a samosprávy, zejména Úřadu Městské části Brno‐jih, zastupitelstvu a radě Městské 

části Brno‐jih, zastupitelstvu a radě Statutárního města Brna, Magistrátu města Brna a dalším orgánům, které 

mají kompetence ve výše uvedeném smyslu jakkoli (spolu)rozhodovat nebo se vyjadřovat.  
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Připomínky souhrnně k rozvojovým plochám DH‐1, DH‐5, DH‐6, Pr‐2, Pr‐3, Pr‐5 
 
1. Požadujeme v textové části ÚP zakotvit povinnost zpracovat na rozvojové území Brno‐jih územní studii (ÚS) 

z níž vyplyne jasný návrh urbanistické struktury a koncept architektonického řešení a který bude rozpracován 
do  podoby  jasného  regulačního plánu,  jakožto  podmínky  k  jakékoliv  výstavbě  v  území. Tento  plán  bude 
závazným dokumentem pro další změny v území. Na jeho základě bude bezodkladně aktualizován územní 
plán.  Grafická  podoba  územního  plánu  v této  lokalitě,  nechť  je  do  doby  zpracování  ÚS  definována  jako 
nezávazná.  
 
Odůvodnění:  Vzhledem  k rozsahu  a  významu  území  a  vzhledem  k výstavbě  na  „zelené  louce“  je  nutné 
důsledně zvážit všechny možnosti a plánování věnovat maximální pozornost. Ačkoliv je tento bod již součástí 
návrhu v určité míře  je,  je nutno tento význam posílit výše uvedenými výroky. Není žádoucí, aby případné 
změny, které ÚS provede oproti ÚP, byly pod tlakem investorů, kteří  již budou počítat s určitou výtěžností 
území. Toto je první předpoklad, aby návrh ÚS proběhl nezávisle a v nejvyšší možné kvalitě. 
 

2. Požadujeme, aby zadání i tvorba ÚS bylo řešeno za účasti místních občanů a právnických osob (kupř. spolků). 
Požadujeme, aby toto bylo zakotveno v textové části ÚP. 
 
Odůvodnění: Vzhledem k územní rozloze MČ Brno‐jih je mnohdy komunikace i zájem ze strany MČ vzhledem 
k této periferní lokalitě značně podhodnocený. Jediným možným způsobem, jak toto vyřešit je kromě místní 
samosprávy do procesu pořizování ÚPD zapojit i místní občanská sdružení, která se urbanismu věnují. V roce 
2010 došlo kvůli plánované výstavbě k referendu o odtržení Dolních Heršpic a Přízřenic od Brna. Zúčastnilo se 
69 % voličů a z toho 59 % hlasovalo pro odtržení. Pokud se nepodaří ÚPD korektně komunikovat k občanům, 
je možné, že příště referendum projde. V roce 2010 se jednalo o výstavbu pro cca 1500 nových obyvatel, nyní 
je potenciál až 10 000 obyvatel, což je více než 10x tolik co stávající počet obyvatel Dolních Heršpic a Přízřenic. 
 

3. Požadujeme, aby na tuto studii byla předepsána veřejná mezinárodní architektonicko – urbanistická soutěž 
a aby v porotě byli přítomni mezinárodně uznávaní odborníci na urbanismus a stejně tak zástupci místní 
komunity Přízřenic a Dolních Heršpic. Požadujeme účast místní komunity už při tvorbě zadání soutěže.  
 
Odůvodnění:  Vzhledem  k aktuálně  vysoké  kvalitě  bydlení,  zejm.  co  se  týče  velikosti  parcel  a  privátního 
charakteru  zahrad,  vzhledem  k historicky  unikátně dochovalé  urbanistické  struktuře  venkovského  typu 
současných Dolních Heršpic a Přízřenic je pro místní občany více než zásadní, aby tato kvalita byla v určité 
míře dodržena i v navazující zástavbě. Toho je možné docílit pouze návrhem přesahujícím úroveň tradičních 
brněnských  zpracovatelů  ÚPD.  Vzhledem  k výstavbě  na  „zelené  louce“  je  nutné  důsledně  zvážit  všechny 
možnosti a plánování věnovat maximální pozornost. Nabízí se zde potenciál vytvoření špičkového urbanismu 
světové úrovně, který však umí citlivě reagovat na kontext venkovské zástavby. Tento moment je naprosto 
stěžejní  i  pro  sociální  začlenění  nových  obyvatel  do  stávající  komunity.  Pokud  zde  vyroste  zástavba 
nekontextuální a necitlivá, s největší pravděpodobností bude problematické i začlenění nových obyvatel.  
 

4. Požadujeme, aby v územním plánu a podrobněji v územní studii byla jasně stanovena etapizace rozvoje vč. 
časové osy v dlouhodobém horizontu. 
 
Odůvodnění: I pokud bude existovat jasný regulační plán pro výstavbu v území, je stěžejní, aby tato výstavba 
měla řád i v čase. Je nezbytné, aby vzhledem k aktuálnímu velmi nízkému počtu obyvatel lokality byl přírůstek 
v čase přiměřený a nikoliv  lavinový. Příliš prudké navýšení počtu nových obyvatel daných  lokalit povede k 
vytváření „ghett“, u jejichž obyvatel nelze očekávat vybudování vztahu ke sdíleným prvkům.   
Požadujeme, aby tato etapizace odpovídala aktuální hladině růstu počtu obyvatel Brna, neboť finální stav je 
v tomto  ohledu  aktuálně  silně  nadhodnocen.  Chceme  rovněž,  aby  nová  zástavba  plynule  navazovala  na 
stávající strukturu a nevznikaly chaoticky „ostrůvky v polích“,  jako se stalo u výstavby autolakovny Jantar. 
K tomu dojde, pokud se k výstavbě uvolní příliš velké území najednou. Rozvoj všech lokalit musí být únosný 
pro stávající  infrastrukturu. Výstavba by měla respektovat urbanistické a architektonické hodnoty daného 
území.    
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5. Požadujeme v ÚP zakotvit jako podmínku jakékoliv výstavby v rozvojových plochách zlepšením životního 

prostředí  této  lokality,  a  to  nejdříve  ovzduší  tak,  aby  nedocházelo  k překračování  dovolených  hodnot 
hygienických  požadavků na  ovzduší.  Do  té doby  nemá,  ze  zdravotních důvodů plynoucích  z nadlimitního 
znečistění ovzduší, smysl o rozvoji území včetně dopravy uvažovat. 
 
 

6. Požadujeme v ÚP zakotvit jako podmínku jakékoliv výstavby v rozvojových plochách realizaci obchvatu a 
MÚK Moravanské mosty. Výše uvedená připomínka č. 5 se vztahuje bezpodmínečně i k samotné výstavbě 
MÚK. 
 
Odůvodnění: Tento bod akcentujeme, i přestože v určité podobě již v návrhu ÚP je. Je důležité, aby dopravní 
obsluha nové výstavby probíhala z ul. Vídeňské, což v aktuálním stavu s železničním přejezdem a podjezdem 
u  OC  Futurum  není  kapacitně  možné.  Dopravní  zatížení  na  ul.  Moravanské  by  bylo  neakceptovatelné. 
Realizace MÚK je zde jediným možným řešením, které musí předcházet jakýmkoliv změnám v území.  
 

 
 
 
 

7. Požadujeme v ÚP  zakotvit  jako podmínku výstavby  v  rozvojových plochách  realizaci nového brněnského 
nádraží a návazného Jižního centra. 
 
Odůvodnění: Vzhledem ke směřování toho návrhu ÚP ke kompaktnímu městu považujeme za stěžejní, aby 
dříve, než dojde k porušení hranice zastavěného území, devastaci polí s nejvyšší bonitou půdy a výstavbě na 
zelené louce, došlo k zástavbě pozemků v centru města, které byly dosud blokovány kvůli nevyjasněné poloze 
nádraží a taky na brownfields a v prolukách, kterých  je v brněnském širším centru více než dostatek. Tato 
nabídka bude schopna bohatě pokrýt poptávku po rozvojových plochách pro komerční a rezidenční výstavbu 
na  dlouhou  dobu.  Výjimkou  z této  podmínky  je  možno  akceptovat  výstavbu  v plochách  B/r1  –  B/r2 
v návaznosti na stávající zástavbu, které do této oblasti tradičně patří a jejichž umístění více v centru města 
je problematické. 
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8. Požadujeme  zásadní  změnu  koncepce  nově  plánované  městské  čtvrti  v rámci  předmětné  lokality 

z „průmyslové  s doplňkem  nízkostandardového  bydlení“  na  kvalitní  rezidenční  čtvrť  rekreačního 
charakteru a s dostatkem zeleně. Požadujeme za tímto účelem řešit směnu pozemků města Brna za pozemky 
podél  železnice,  které  jsou  v  již  ve  starém ÚP  jako  stavební  a  jejichž  změna  by  tak  byla  problematická. 
Požadujeme,  aby bylo  přehodnoceno dlouhodobě odmítané  a  neakceptovatelné  zadání ÚP  této  lokality, 
které zásadním způsobem upřednostňuje vlastníky pozemků určených k výstavbě, kteří však v dané lokalitě 
nebydlí, zájmy politiků a lobbingových skupin nad zájmy stávajících obyvatel městské čtvrti. 
 
Odůvodnění:  Vzhledem  k aktuálnímu  vysokému  standardu  bydlení  v této  lokalitě  je  toto  smýšlení  tvůrců 
návrhu  o  nové  městské  čtvrti  neakceptovatelné.  Vychází  z historických  variant  návrhů  ÚP,  které  však 
vzhledem k digitalizaci společnosti a vizi Brna jakožto města vzdělání, informačních technologií a kreativních 
odvětví jsou již zastaralé. Tento návrh rovněž nezapadá do koncepce polyfunkčního města, jelikož kumuluje 
další průmyslové plochy na jihu Brna, kde je průmyslu více než dostatek. Nadále tak posiluje rozdělení Brna 
na  „zelený  sever“  a  „šedý  jih“. Dalším  důvodem  neakceptovatelnosti  návrhu  jsou  aktuálně  již  vysoce 
překročené hlukové a emisní limity v území (zejm. kvůli třem rychlostním komunikacím obklopujícím území a 
těžkému průmyslu – REMET aj.). Jakékoliv další zatížení území je hazardem se zdravím občanů, a dokud tento 
problém nebude vyřešen, nesmí dojít k dalšímu zatížení lokality dopravou a průmyslem. 
 

9. Požadujeme namísto pásu ploch pro průmysl podél železnice navrhnout pás krajinné zeleně, lesopark, který 
bude navazovat na rekreační pás okolo řeky Svratky a jejího ramene, řeky Leskavy a potoka tekoucího od 
Moravan až k lokalitě “V jezírkách”. Požadujeme též zmohutnit zelené pásy okolo Leskavy a Moravanského 
potoka. 

Odůvodnění:  Naopak mohutný  zelený  pás  bude na  rozdíl  od  průmyslové  zóny  emisní  a  hlukové  zatížení 
lokality  snižovat.  Jeho zásadním přínosem však bude propojení existujících biokoridorů Leskavy, Svratky a 
Moravanského  potoka,  a  jedinečná  možnost  využití  tohoto  celku  jako  rekreačního  prstence  okolo  nové 
městské čtvrti, který by doplnil rekreační areály situované podél Svratky (aktuální kapacita cyklostezek je již 
dávno vyčerpána, jsou intenzivně využívány občany celého Brna a okolí). Rekreační krajinná zeleň je rovněž 
funkce,  která  bude  dobře  koexistovat  vedle  železnice,  která  zatěžuje  pouze  nárazově  hlukem,  ne  však 
emisemi, a její ochranná pásma jsou povětšinou zelená. 
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10. Požadujeme vypustit rezervu pro logistické centrum v rámci plochy D/a2.  
 
Odůvodnění: Tento způsob využití území není v souladu s koncepcí nové čtvrti s vysokou kvalitou bydlení a 
nemůže v jejím sousedství koexistovat. Dále viz odůvodnění připomínky č. 8. 
 
 

11. V případě, že v návrhu zůstanou nějaké plochy pro průmysl, požadujeme, aby se jednalo výhradně o plochy 
nerušící výroby  „E“. Požadujeme zakotvit do ÚP požadavek na nerušící provozy bez nadměrné dopravní, 
hlukové a emisní zátěže, které mohou nekonfliktně sousedit s obytnými a smíšenými plochami.  
 
Odůvodnění: Viz i odůvodnění připomínky č. 8. 
 
 

12. Požadujeme změnu ploch výškové úrovně zástavby „3“ (výška až 16 m) navazujících na stávající výstavbu RD 
na ul. Moravanská a ul. Chleborádova na plochy B/r2 (výška až 10 m).  
 
Odůvodnění: Vzhledem k tomu, že veškerá stávající výstavba v těchto místech spadá do výškové kategorie 
„1“ (do 7 m), tak  je skokové navýšení na sousedících či protilehlých pozemcích na úroveň „3“ 16 m (+7 m 
střechy) naprosto nepřijatelné a pro charakter zástavby, hodnotu stávajících nemovitostí, soukromí zahrad, 
zastínění a výhledy devastující. Takový kontrast v intenzitě zástavby bude mít zásadní negativní dopady na 
bydlení  stávajících  obyvatel,  naruší  pohodu  a  kvalitu  prostředí,  jakož  i  zájmy  vlastníků  sousedících 
nemovitostí.  Již  navýšení  stávajících  lokalit  na  výškovou  úroveň  „2“  povede  k dostatečné  možnosti 
zintenzivnění a zkompaktnění zástavby. 
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13. Požadujeme snížení výškových úrovní zástavby u všech návrhových ploch v předmětné lokalitě na „2“ (výška 

až 10 m). Podmínečné zvýšení bude možné v rámci zpracované Územní studie. 
 
Odůvodnění: Vzhledem k velmi  schematickému  rozčlenění  výškových úrovní  i  neexistujícímu půdorysnému 
členění  stavebních  bloků  v návrhu  ÚP  není  možné  nijak  pracovat  s gradací  a  citlivým  výškovým  řešením 
v návaznosti na stávající hodnotnou urbanistickou strukturu. Toto, nechť je tedy řešeno až v rámci ÚS, které 
detailnější řešení umožní. 
 
 

14. Požadujeme umístění “městské třídy” ve větší vzdálenosti od stávající  zástavby o 1 městský blok. Na  její 
místo požadujeme umístit pouze obslužnou komunikaci lokálního významu, po jejíchž stranách bude pouze 
výstavba charakteru B/r2. Sekundárně požadujeme uzavření obnaženého stávajícího bloku vesnického typu 
na ul. Moravanské  výstavou B/r2  s možností  parcelace paralelně  s ul. Moravanskou a  s možností  vyřešit 
kultivovaně nároží. Jako optimální řešení požadujeme kombinaci obou výše uvedených požadavků.  
 
Odůvodnění: Poloha městské  třídy  s  charakterem veřejného prostoru,  živým parterem, dostatkem zeleně, 
možností městských domů po obou stranách a tramvajovou dopravou není slučitelná se stávající zástavbou, 
která se ocitá přímo v jejím středu. Po jedné její straně se nachází stávající struktura RD s odlišnou parcelací 
v opačném směru. Plnohodnotná funkce městská třída by tak byla zcela závislá na ochotě majitelů stávajících 
nemovitostí  a  pozemků  k jejich  prodeji,  demolici  a  přeparcelování  (celkem  cca  15  vlastníků).  V případě 
nedohody  s vlastníky  a  realizaci  městské  třídy  by  došlo  k nevratnému  znehodnocení  jejich  nemovitostí, 
devastaci  kvality  bydlení,  narušení  privátního  charakteru  zahrad  a  neakceptovatelnému  zatížení  hlukem. 
Realizací městské třídy v této poloze by došlo k vzniku velkého tlaku developerů na výkup těchto pozemků a 
následně vzniku proluk, pokud by k výkupu v některých případech nedošlo. Poloha městské třídy v odsunuté 
poloze bude umožňovat i případné řešení tramvajové dopravy, aniž by hlukově zásadně narušovala kvalitu 
bydlení  stávajících RD. Poloha  tramvajové dopravy  je ve stávající poloze z výše uvedených důvodů  rovněž 
neakceptovatelná.  
Mezi plánovaným obchvatem a stávající  zástavbou  je vzdálenost 265 m. Což  lze  rozdělit na 100 m široký 
městský blok, městskou třídu š. 30 m s dostatkem zeleně a prostorem pro pěší, cyklisty a tramvaj, opět 100 
m blok a 15 m obslužnou komunikaci pro automobily podél nového pásu RD o šířce 20 m. Řešené území je 
natolik rozlehlé, že je možné ho velkoryse pojednat mnoha způsoby, z nichž ten v návrhu obsažený zbytečně 
generuje enormní množství komplikací.  
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15. Požadujeme, aby charakter městské třídy byl veřejný prostor s pěší zónou, cyklostezkou a  rezervou pro 
tramvajový  pás,  a  to  bez  automobilové  dopravy  nebo  s jejím  zásadním  omezením  vjezdu  pouze  na 
zásobování. Pokud tento požadavek nebude naplněn, požadujeme městskou třídu nerealizovat. 
 
Odůvodnění: Potřeba městské třídy jako silniční dopravní tepny zde vzhledem k plánovanému obchvatu pro 
tranzitní dopravu není.  
 
 

16. I přes schematický popis řešení jakožto pásového požadujeme, aby řešení bylo polycentrické, s přirozeným 
zpomalením  automobilového  provozu  a  jasnou  preferencí  pěší  a  cyklistické  dopravy.  Toto  se  netýká 
dopravní osy č.1 ‐ obchvatu. 
 
Odůvodnění: V rámci koncepce nové městské čtvrti s vysokou kvalitou bydlení považujeme za zásadní, aby 
byl  kladen  důraz  na  pěší  a  cyklistickou  dopravu  a  automobilová  doprava  byla mimo  sběrné  komunikace 
významně zpomalena. Jedná se o požadavek na ÚS, nicméně je vhodné ho zakotvit jasně i do textové části ÚP 
(včetně karet lokalit). Je nutné, aby i grafické podoba ÚP s těmito požadavky byla v souladu. Variantou, která 
by měla být ÚS prověřena, je například i celková náhrada městské třídy několika menšími náměstími, která 
budou propojeny už ne tolik velkorysou osou s tramvajovou dopravou. 
 
 

17. Požadujeme  jasné  procentuální  zakotvení  vysokého  podílu  zeleně  ve  všech  návrhových  plochách 
rozvojového území, a to jak uliční, tak kumulované parkové zeleně. Koncepce těchto ploch, nechť vychází z 
územní studie dle bodu 1. Konkrétně požadujeme navýšení povinného podílu zeleně v obytných a smíšených 
obytných  plochách  v kartách  předmětných  lokalit  na  40 %  a  doplnění  povinného podílu  zeleně  ve  všech 
ostatních plochách 30 %.  
 
Odůvodnění:  30 %  zeleně  odpovídá  intenzivně  zastavěnému  centru města.  U  této  okrajové  části  Brna  je 
s ohledem na aktuální překročené emisní a hlukové limity zásadní, aby bylo množství mnohem větší.  
 
Návrh ÚP není v současné době schopen v daném měřítku finální míru zeleně komunikovat, a ačkoliv uvádí, 
že zeleň je součástí zamýšlených návrhových ploch, je zde i jedna nekoncepčně umístěná plocha zeleně, která 
toto pravidlo porušuje a narušuje celkovou důvěryhodnost konceptu rozmístění zeleně. Vznikající dokument 
o  systému  sídelní  zeleně  rovněž  nevyvolává  důvěru,  neboť  dosud  není  zpracován  a  je  důležité,  aby  byl 
závaznou  součástí  ÚP.  Zásadním  důvodem,  proč  tento  postup  ale  považujeme  za  chybný,  je  právní 
vymahatelnost vzniku zelených ploch v rámci pozemků investorů, kteří v grafické části ÚP zelené plochy mít 
nebudou, a tedy s nimi nebudou počítat. Pokud je zrealizují, tak to bude nekoncepčně a maximální možnou 
vynalézavostí, jak se tomu vyhnout, což je vzhledem k aktuálním cenám pozemků a tlaku developerů na zisk 
pochopitelné. 
 

 
 



Věcně shodné připomínky k návrhu územního plánu města Brna  

a zmocnění zástupce veřejnosti Ing. arch. Jakuba Holase, nar. 17.9.1986, bytem Moravanská 86, Brno 

Území Přízřenice a Dolní Heršpice 
 

18. Požadujeme  v textové  části ÚP  (karty  lokalit)  definovat maximální  velikost  komerčních  provozů  v  rámci 
smíšených a dalších ploch a to do 200 m2 prodejní plochy. S výjimkou větší prodejny potravin a smíšeného 
zboží do 800 m2 prodejní plochy.  
 
Odůvodnění: Vzhledem k poloze OC Avion, OC Futurum a OC Olympia v blízkosti rozvojového území není třeba 
další kapacita rozsáhlých komerčních prostor. Pro  lokalitu a komunitu považujeme za daleko prospěšnější 
vznik  většího  počtu  menších  provozoven,  které  jsou  dostupné  v docházkové  vzdálenosti  a  negenerují 
požadavky na dopravní zatížení.  

 
19. Požadujeme v rámci nové územní studie prověřit změnu uspořádání zástavby z volné a areálové formy na 

kompaktní (městské bloky a možností vnitrobloků) případně jejich kombinaci.  
 
Odůvodnění: Při respektování požadavku na zintenzivnění zástavby preferujeme, aby to bylo její formou, a 
nikoliv  její  výškou.  Kompaktní  a  kombinovaná  zástavba  bude  umožňovat  vznik  kvalitnějších  veřejných  i 
privátních prostor a kvalitnější bydlení dle současných trendů.  
 

20. Požadujeme v ÚP prověřit polohu a vymezit plochu pro realizaci komunitního a kulturního sálu pro potřeby 
nové městské čtvrti. Požadujeme zakotvit požadavek na architektonickou soutěž do karty lokality. 
 
Odůvodnění: Tato stavba v rámci městské části dlouhodobě absentuje a její realizace je klíčová pro možnosti 
komunitního  života. Např. možnost  obnovených hodových  slavnostní,  plesů,  kulturních  akcí  apod.  Stavba 
svým  rozsahem  musí  reflektovat  potenciální  počet  obyvatel  nově  navržené  městské  čtvrti.  Je  možno 
rozpracovat v rámci ÚS, v návrhu ÚP je však nutno vytvořit k tomu podmínky a zakotvit v textové části. 

 
21. Požadujeme v ÚP prověřit polohu a vymezit plochu pro církevní stavbu jako dominantu nové městské čtvrti 

s požadavkem na architektonickou soutěž. 
 
Odůvodnění: Církevní stavby vždy byly středobodem obcí a zejména v tomto případě, kdy se plánuje na zelené 
louce,  je  třeba  počítat  s prostorem  pro  dominantu,  která může  dát  celému  území  jedinečný  charakter  a 
zároveň naplní rostoucí poptávku společnosti po duchovním životě. Stavba svým rozsahem musí reflektovat 
potenciální počet obyvatel nově navržené městské čtvrti. Je možno rozpracovat v rámci ÚS, v návrhu ÚP je 
však nutno vytvořit k tomu podmínky a zakotvit v textové části. 
 

22. Požadujeme vymezit plochy pro sportoviště (např. plavecký bazén, který se na jižní straně Brna nenalézá). 
Požadujeme prověřit jejich polohu v rámci (namísto) aktuálně navržených ploch P/a2 a P/a3. 

 
Odůvodnění: Tato stavba v rámci celé jižní poloviny Brna dlouhodobě absentuje a její poloha zde zapadá do 
požadovaného rekreačního charakteru lokality. Je možno rozpracovat v rámci ÚS, v návrhu ÚP je však nutno 
vytvořit k tomu podmínky a zakotvit v textové části. 

 
23. Požadujeme v textové  části ÚP  zakotvit  povinnost  vyhlásit  architektonickou soutěž na  lokální dominanty 

většího rozsahu. 
 
Odůvodnění:  Tato  podmínka  je  stěžejní,  aby  mimo  požadované  urbanistické  kvality  byla  vytvořena  i 
architektonická kvalita území. Architektonická kvalita staveb a jejich bezprostředního okolí má kultivující vliv 
na veřejné prostory  i na  společnost  jako celek a  zásadním způsobem přidává na hodnotě výstavby, která 
neklesá v čase, což pozitivně ovlivňuje udržitelnost rozvoje lokality. 
 

24. Požadujeme,  aby  v  textové  části  předmětných  rozvojových  území  byla  zakotvena  povinnost  investorů 
rozsáhlejších obytných a komerčních souborů podílet se i na úpravě okolí a vybudování veřejné vybavenosti 
a rekreační zeleně pro veřejnost i v rámci svých pozemků. 
 
Odůvodnění:  Tento  postup  je  ve  světě  naprosto  běžný,  umožní  šetřit  státní  prostředky  a  zároveň  zapojit 
investory do budování komunitních prostor, což je vždy ku prospěchu a vede k lepšímu přijetí nové výstavby 
starousedlíky.    
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Připomínky k intravilánu Přízřenic a Dolních Heršpic: 
 
25. Požadujeme v ÚP prověřit vhodnou polohu komunitního a kulturního sálu v intravilánu obce a případně ji 

tam zakotvit (např. Rozvojová plocha DH‐7, plocha C/v2, V/v2 nebo jiná) 
 
Odůvodnění: sál podobného charakteru v lokalitě Přízřenic a Dolních Heršpic dlouhodobě absentuje a jeho 
realizace by významným způsobem obohatila komunitní život obce – např. možnost obnovených hodových 
slavnostní, plesů, kulturních akcí apod. 
 

 
 

26. Požadujeme v ÚP jasně zakotvit plochu veřejné zeleně, dětského hřiště a hasičského cvičiště na ul. Jezerní 
 

Odůvodnění: plocha tuto funkci dlouhodobě a plnohodnotně plní, je udržována, stabilně jsou doplňovány další 
prvky. Tato plocha nemá v rámci obce alternativu, je tedy nutné zabezpečit její dostatečnou ochranu v dané 
funkci. To je možné jedině trvalým vymezením v rámci ÚP. 
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Připomínky k návrhu územního plánu, jako celku, zejm. k jeho textové části 

 
27. Požadujeme, aby výška nebyla určena jen po hlavní římsu/atiku a dále bylo umožněno další navýšení až o 7 

m, resp. ustupující podlaží o výšce až 3,5 m.  

Odůvodnění: Výšková hladina by jasně měla mimo jiné v sobě zahrnovat celou stavbu. Výšková omezení by 
se měla vztahovat i na strojní apod. zařízení, mají‐li vliv na hmotový výraz budovy. Výška nemá být měřena 
pouze ze strany ulice a jen co do nadzemních podlaží. U kaskádovitých budov nemá být max. dovolená výška 
u každého stupně měřena solitérně, nýbrž za celou stavbu (od nejnižšího bodu celé stavby). Ve stabilizovaných 
plochách nesouhlasíme s tím, aby výška staveb mohla být vyšší ještě o další 2 m, než je stanoveno v příslušné 
výškové úrovni. Nesouhlasíme s tím, aby výškový charakter výstavby byl určován také výškou „pro danou ulici 
zjevně urbanisticky vhodnou“, uvedené kritérium je pro svoji obecnou formulaci velmi lehce zneužitelné.  

28. Požadujeme do návrhu územního plánu opět zanést stabilizovanou plochu zeleně u existujících uličních pásů 
zeleně a parčíků, minimálně tak, jak je tomu v platném územním plánu města Brna, nebo jim jiným způsobem 
zajistit plnou ochranu. 
 
Odůvodnění: Zeleň má v silně zastavěném území měst nezastupitelnou úlohu při zlepšování kvality vzduchu, 
vázání  kysličníku  uhličitého,  produkci  kyslíku,  zachycování  prachu  a  smogu,  částečné  absorpci  hluku, 
zastínění, korekci teplotních výkyvů (městské tepelné ostrovy).   
 

29. Požadujeme,  aby  byly  opět  závazně  vymezeny  „zelené  horizonty"  jako  linie  nenarušitelné  výstavbou 
nadzemních objektů a „zelené klíny a krajinné komplexy" jako nezastavitelná území, jak je známo v ÚPmB 
(výkres Urbánní a krajinná osnova + 4. čl. odst. 4.1. vyhl. 2/2004) a vyňaty ze zastavení dle Návrhu ty části, 
které jsou viditelné z městské části a narušují ucelenost zeleného horizontu.  
 
Odůvodnění:  Toto  opatření  považujeme  za  zásadní  pro  udržitelný  rozvoj  a  zajištění  atraktivity města  pro 
občany. 
 

30. U ploch městské zeleně požadujeme závazně stanovit, že podíl zeleně v ploše Z nesmí klesnout pod 85% 
plochy a nepřipouští se využití obsahující B a C. 
 
Odůvodnění:  Toto  opatření  považujeme  za  zásadní  pro  udržitelný  rozvoj  a  zajištění  atraktivity města  pro 
občany.  

 
31. V plochách  bydlení  požadujeme  navýšit minimální  plošné  zastoupení  zeleně  na  40 %  a  omezit možnosti 

kompenzace plnohodnotné zeleně. U zelených střech by měla být uložena povinnost zeleň udržovat, starat 
se  o  ni,  obnovovat  ji.  V případě  odstranění  zeleně  na  veřejném  prostranství  či  ve  smíšených  obytných 
plochách požadujeme omezení či zrušení možnosti kompenzace.  
 
Odůvodnění:  Toto  opatření  považujeme  za  zásadní  pro  udržitelný  rozvoj  a  zajištění  atraktivity města  pro 
občany a zabránění suburbanizaci a koncentraci v městské aglomeraci pouze chudších obyvatel. 
 

32. Chceme, aby do návrhu územního plánu města Brna byla doplněna opatření, která zajistí dobré hospodaření 
s dešťovou vodou, tvorbu vsakovacích ploch u všech typů staveb a na veřejných prostranstvích, budování 
oddělených  systémů  kanalizace s  možností  využití  dešťové  vody  a zadržování  dešťové  vody ve  sběrných 
nádržích. Chceme, aby do obecných zásad odkanalizování bylo doplněno, že veškeré zastavitelné plochy a 
plochy přestaveb budou odkanalizovány oddílným systémem kanalizace a bude na nich důsledně vyžadováno 
hospodaření  se  srážkovými  vodami  následovně:  srážkové  vody  budou  buď  zadržovány  s  následným 
sekundárním využitím anebo vsakovány na  vlastním pozemku  stavby nebo v jejím okolí;  pouze pokud  to 
podloží  prokazatelně  neumožňuje,  mohou  být  dešťové  vody  vypouštěny  do  vodoteče  nebo  dešťové 
kanalizace, přičemž v těchto případech budou před vypouštěním brzděny v retenčních nádržích. Srážkové 
vody  z  veškerých  zpevněných  ploch  veřejných  prostranství  budou  vsakovány,  pouze  pokud  to  podloží 
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prokazatelně neumožňuje, mohou být vypouštěny do vodoteče nebo dešťové kanalizace, přičemž v těchto 
případech budou před vypuštěním brzděny v retenčních nádržích. 
 
Odůvodnění: Voda  je nepostradatelná pro  život,  proto musíme  zachovat  volné nezastavěné plochy,  které 
umožní  její  vsakování  a  následný  odpar  a  cirkulaci.  Všechny  nově  budované  stavby  by  měly  disponovat 
technologiemi,  které  umožní  co  největší  zachycení  této  vody  a  hospodaření  s ní.  Uvedené  opatření 
považujeme za zásadní pro zachování životního prostředí. 
 

33. Aby bylo  eliminováno  riziko neúměrného  využití  ploch  jiným než  hlavním účelem,  požadujeme doplnění 
tohoto znění: „Celkový rozsah pozemků, staveb a zařízení přípustného využití nebo podmíněně přípustných 
v ploše hlavního využití nesmí být větší, než 30 % rozsahu pozemků, staveb a zařízení hlavního účelu využití, 
přičemž  veřejně  dostupné  parkování  a  odstavování  vozidel  na  terénu  nebo  v  podzemních  garážích, 
nalézajících  se  mimo  hlavní  stavbu  a  méně  jak  3  metry  pod  zemí,  související  s  hlavním  účelem  využití 
vymezené plochy nesmí zároveň přesáhnout 5 % rozsahu pozemků, staveb a zařízení hlavního účelu využití; 
tím není dotčen i  ještě menší max. rozsah, odpovídá‐li to charakteru blízkého území. Zeleň je přípustná v 
jakékoli ploše bez omezení.“. Požadujeme jasnější a razantnější omezení změn stávajících staveb v zeleni, 
které odporují hlavní funkci plochy; dané musí být zcela výjimečné a ve veřejném zájmu. 
 
Odůvodnění: Územní plán by měl poskytovat očekávatelný výklad nezávislý na libovůli jednotlivých úředníků, 
tak aby nabízel obyvatelům dlouhodobou perspektivu předpokládaného vývoje daného území. 
 

34. Požadujeme, aby návrh územní plánu města Brna výslovně stanovil ve všech plochách povinnosti realizace 
modrozelené infrastruktur, a aby stanoveno, že nájezdy (přes zelené plochy) na pozemky a do garáží, dále 
parkovací  či  odstavná  stání,  mají‐li  být  zpevněná  a  nachází‐li  se  ve  vnitroblocích  nebo  na  veřejných 
prostranstvích nebo veřejném komunikačním prostoru, zabírala co nejmenší plochu (nikoli tedy po celé šíři 
pozemku) a byla tvořena výhradně zasakovací nebo vegetační dlažbou. 
 
Odůvodnění: Uvedené opatření považujeme za zásadní pro udržitelný rozvoj a zajištění atraktivity města pro 
občany a ochranu životního prostředí. 
 

35. Požadujeme, aby reklamní zařízení nebyla v plochách B, Z, R, I, K, L, H a A přípustná (dané neplatí pro obvyklé 
ukazatele na  lokální cíle a dále pro přiměřené štíty, návěstí a znamení a  jiné nereklamní označení vlastní 
provozovny, a to vždy za podmínky, že se nachází na nemovitosti, v níž se provozovna nachází). 
 
Odůvodnění:  Reklamní  zařízení  leckdy  namísto  poskytování  orientace  vytváří  vizuální  balast  bránící 
bezpečnému pohybu či výhledu a snižují kvalitu veřejných prostranství. Tato zařízení by měla být umísťována 
v odůvodněných případech, aby bylo možné uchovat kultivovanost městského prostoru. 

 
 
36. Návrhem na zařazení některých pozemků, případně jejích části v rozsahu návrhu ÚP do ploch změn – ploch 

veřejného prostranství je v podstatě odebráno vlastníkovi vlastnické právo, kdy by schválením takové změny 
byly  pozemky  zatíženy  ze  zákona  předkupním  právem  ve  prospěch  obce  s možností  takové  pozemky 
vyvlastnit.   Zásadně nesouhlasíme se zařazením takových pozemků, případně jejich částí do ploch změn – 
ploch veřejného prostranství. 
Vymezením pozemků, případně jejich částí do změnových ploch jako veřejné prostranství, by hrozilo omezení 
bezpečnosti  osobní  i  majetku,  a  to  nejen  samotných  vlastníků  zbývajících  částí  pozemků,  sousedních 
vlastníků pozemků, ale i dalších vlastníků, jejichž navazující pozemky jsou navrženy do ploch změn, a to jako 
plochy pro bydlení. 
Takové  vymezení  pozemků,  případně  jejich  částí  by  bylo  podstatným  zásahem  do  vlastnického  práva 
vlastníka pozemku, a to nejen v podobě, případně znehodnocení jen navržené části, kdy by uvedenou část 
pozemků nemohl vlastník užívat, disponovat a nakládat, vlastník by byl tak podstatnou mírou omezen ve 
výkonu vlastnického práva a uvedené pozemky by byly v navrženém rozsahu zcela znehodnoceny. Vlastnické 
právo by bylo omezeno vznikem předkupního práva k uvedené části pozemků s hrozbou vyvlastnění  této 
části pozemků. 
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Seznam  občanů  statutárního města  Brna,  kteří  uplatňují  výše  uvedené  věcně  shodné  připomínky  k  návrhu 
územního plánu statutárního města Brna a zmocňují výše uvedeného zástupce veřejnosti (Ing. arch. Jakub Holas, 
nar.  17.9.1986,  Moravanská  159/86,  619  00  Brno),  k  podání  námitky  na  základě  těchto  věcně  shodných 
připomínek, které tvoří zároveň i text petice, kterou níže uvedení svým podpisem taktéž podporují. 

Jméno, příjmení (hůlkově, čitelně)  Trvalý pobyt – Brno (ulice, 
č.p./č.o. PSČ) 

Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

Přijetí zmocnění zástupcem veřejnosti 

Výše uvedené zmocnění přijímám.   

V Brně dne                    Ing. arch. Jakub Holas, nar. 17.9.1986, bytem Moravanská 159/86, 619 00 Brno 




