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Věc: Materiál k bodu 1 - Stanovlsko k návrhu Územního plánu
ke 2. opakovanému veřejnému projednání

města Brna

V Brně dne 24.11'2021Předkladatel
Zpracovatel:

Rada MČ Brno-Bohunice
lng. Marie Zitterbartová, Ph.D

Důvodová zpráva
Záměr pořídit nový Územní plán města Brna (dále jen ,,ÚPmB") schválilo Zastupitelstvo města Brna
(dále jen ,,ZMB") v červnu 2002. Zadáni UPmB schválilo ZMB v dubnu 2006 a v jeho upravené znění
v polovině roku 2007. Koncept řešení zpracovala firma Arch.Design, s.r.o., ve třech variantách.
Koncept by| projednán vprvní polovině roku 2011' Výběr zvariant konceptu a pokyny pro
zpracováni (invariantního) návrhu schválilo ZMB v červnu 2018. Následně Kancelář architekta města
Brna připravila návrh nového ÚPmB, jehoŽ projednávání bylo zahájeno v březnu 2o2o. Kvůli
epidemii covlD-19 bylo veřejné projednání několikrát odsunuto - uskutečnilo se aŽ22.06'2020 a
23'06.2020' Během projednání návrhu měly dotčené orgány moŽnost uplatnit k návrhu svá
stanoviska, dotčené osoby mohly vznést proti řešení námitky a každý mohl podat připomínku.
Krajský úřad vydal k návrhu kladné stanovisko' Po vyhodnocení výsledků projednání a úpravě
návrhu, byla uspořádána opakovaná veřejná projednání dne 21'06.2021 a 22.06.2021. Stanoviska,
námitky i připomínky bylo moŽné uplatnit do 29'06.2021'

Z uplatněných stanovisek dotčených orgánů, podnětu určeného zastupitele a dalších, vyplynuly
poŽadavky na podstatnou úpravu Návrhu ÚPmB, které vedou k postupu dle $ 53 odst. 2 stavebního
zákona' Pořizovatel proto zajistil u zpracovatele úpravu Návrhu Úpma v souladu s výsledky
projednání' Ze stanoviska odboru Životního prostředí Krajského úřadu Jihom.oravského kraje dle
ustanovení $ 53 odst.2 stavebního zákona vyplynulo, Že upravený Návrh Úpmg není nutné z
hlediska vlivů na Životní prostředí posuzovat.

odbor územnÍho plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen oÚPR MMB) jako pořizovatel
Územně plánovací dokumentace dle $ 6 odst' 1 písm' a), s 188 odst. 3, s 52 odst' 1 ,2,3a4zákona
č. 18312006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů a $ 25 odst.2 zákona č.500/2004 sb., správní řád, ve zněni pozdějších předpisů, oznámit
veřejnou vyhIáškou dne 05.11.2021 opakované veřejné projednání (v pořadí druhé) Návrhu
UPmB (po provedené podstatné úpravě ve smyslu $ 53 odst. 2 stavebního zákona) na úte4ý 07.
proslnce 2021kombinovanou formou projednání. Dle S 52 odst. 2 a 3 stavebního zákona nejpozději
do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 14.12.2021 věetně, může každý uplatnit své
písemné připomínky. Vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a
zástupce veřejnosti mohou Ve stejné lhůtě podat písemné námitky, ve ktených musí uvést
odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokládající dotčená práva a vymezit území dotčené
námitkou.

Hlavním cílem nového územního plánu je trvale udrŽitelný rozvoj a prosperita města Brna. Pro tento
cílje třeba vytvořit v územním plánu podmínky širokou nabídkou rozvojových ploch, návrhem kvalitní
dopravní obsluhy území s vazbami na region, vytvořením podmínek pro zlepšeníŽivotního prostředí,
ochranou přírodních a krajinných hodnot i podporou revitalizace zanedbaných území.

Všechna dosud uplatněná podání vůči Konceptu, Návrhu i upraveným Návrhům, budou
vyhodnocena v souladu se stavebním zákonem a návrh jejich vypořádání/rozhodnutí bude
předloŽen spolu s materiálem pro vydání připravovaného Úpme Zastupitelstvu města Brna
k rozhodnutív roce 2022.

Podstatně upravený Návrh Úpma se projednáváv souladu s ustanovením $ 53 odst. 2 stavebního
zákona pouze v rozsahu provedených podstatných úprav. Na území MČ Brno-Bohunice se jedná o
podstatnou úpravu Návrhu Úpmg pro 2. opakované veřejné projednání u lokality označené
specifickým kódem úpravy G04í.
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Jedná se o úpravu grafické části západní části lokality Be-1 Dvořiště-Vyhlídalova-Lány, kde se mění
část plochy smíšené obytné ,,Clv 4"na plochu městské zeleně ,,z' (C - plochy smíšené obytné, v -
struktura zástavby volná, 4 - výškové úrovně zástavby 9-22 m)' Úprava byla provedena na základě
podnětu určeného zastupitele, kteý poŽadoval rozšíření plochy městské zeleně ,,Z" namísto části
plochy smíšené obytné ,,Clv 4'', která bude Vymezena v šířce 35 m podél nové příjezdové ulice
k terminálu lDS.

Komise pro rozvoj MČ na svém zasedání dne 15. 11 .2021 doporučila Radě MČ schválit variantu č. 1)
předloŽeného usnesení, Rada MČ pak na svém 88. zasedání dne 24.11.2021 neschválila
u předloŽených variantních návrhů č. 1) a č. 2) žádné usnesení.

Návrh usnesení
Zastupitelstvo Mč Brno_Bohunice

1) požaduje

u podstatných úprav návrhu Územního plánu města Brna pro 2. opakované veřejné projednání,
v celé části lokality označené pod kódem úpravy G041 plochu městské zeleně ,,Z"

nesouhlasí

s propojovací komunikací ulice Dvořiště s plánovanou komunikací k terminálu lDS

odůvodnění:
Jedná se o lokalitu, která navazuje na okrajovou část MČ, kde je v současné době podle
platného Územního plánu města Břna nestavéoní návrhová plocha i funkcí využitíjako piocha
městské zeleně, funkční typ plocha rekreační zeleně - ZR. Nová zástavba výškové úrovně 9-
22 m výrazně ovlivní ráz této lokality, znemoŽní propojení severní plochy zeleně se zelení na
jihu a východě a tím zhorší celkové budoucÍ vyuŽití této plochy pro rekreaci. Současně dojde
k narušení pohody bydlenív přilehlých bytových domech.
Nová propojovací komunikace by byla napojena na ulici Dvořiště, kde je klidná část s řadovou
zástavbou s RD. Propojovací komunikací by se doprava z nové výstavby v MČ Brno-Starý
Lískovec svedla do této části aŽ na ulici Lány, která je jiŽ v současné době kapacitně přetíŽena
automobilovou dopravou.

2) nesouhlasí

u podstatných Úprav návrhu Územního plánu města Brna pro 2. opakované veřejné projednání
v rámci lokality označené pod kódem úpravy G04'1 s propojovací komunikací ulice Dvořiště
s plánovanou komunikací k terminálu lDS

odůvodnění:
Nová propojovací komunikace by byla napojena na ulici Dvořiště, kde je klidná část s řadovou
zástavbou s RD. Propojovací komunikací by se doprava z nové výstavby v MČ Brno-Starý
Lískovec svedla do této části až na ulici Lány, která je jiŽ v současné době kapacitně přetíŽena
automobilovou dopravou.

uk!ádá

vedoucí Stavebního odboru zaslat toto stanovisko pořizovateli Územního plánu města Brna _
odboru územního plánování a rozvoje MMB.

Veřejná vyhláška odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna
Grafická část upraveného Návrhu Úpma _ lokalita Be-1
Grafická část upraveného Návrhu Úpmg kód Úpravy G041
Grafická část upraveného Návrhu Úpmg kÓd úpravy Go41 - požadované změny
Kopie zápisu Komise pro rozvoj MČ ze dne í5.11.2021
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