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D ů v o d o v á   z p r á v a 
 
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) informoval MČ 
Brno-Bohunice, že schválil možnost využití Územní studie (ÚS) pod názvem „Návrh využití 
zahrádkářských lokalit na území města Brna“ jako plánovací podklad pro změnu Územního 
plánu města Brna (ÚPmB) a následně podal návrh na vložení dat o této studii do evidence 
územně plánovacích činností (ILAS).  
 
Územní studie byla zpracována v roce 2018 bez toho, aniž by byla poslána na vědomí či 
připomínkování jednotlivým MČ. Jedná se o podklad pro nový ÚPmB, konkrétně změna č. A 
191/15-0 (úprava regulativů využití území související s rekreací). 
 
Územní studii zpracoval atelier ERA, sdružení architektů Fixel a Pech. ÚS zahrnuje část 
analýza (zpracováno 04/2018) a část návrh (zpracováno 08/2018). 
 
Řešené území je vymezeno v rozsahu celého území statutárního města Brna (celkem 352 
zahrádkových lokalit na území města Brna). Cílem bylo vyhodnotit skutečný stav 
zahrádkových lokalit. 
 
Vzhledem k rozhodnutí města o pokračování pořizování nového ÚPmB na základě 
projednání tří variant konceptu a zpracovaných Pokynů pro vypracování Návrhu na veřejné 
projednání, je zapotřebí posoudit další využití zahrádkářských lokalit ve vztahu k této 
dokumentaci (koncept ve variantě I, II a III). Primárně byla odsouhlasena varianta II pro 
řešení nového Územního plánu města Brna. 
 
Analytická část ÚS zahrnuje vymezení zahrádkářských lokalit do tří základních typů (viz 
grafická část): 
 
- Zahrádkářská lokalita (ZL) – Převládají drobné stavby a přístřešky, zahradní záhony. 

Objekty slouží převážně k uskladnění zahrádkářských potřeb a zajišťují základní servis 
pro pěstitele, neslouží primárně k rekreaci. Dostupnost především pěší a hromadnou 
dopravou. 

- Chatová lokalita (CHL) – Z hlediska stavebního využití převládají objekty do 25 m2 
s maximální velikostí do 50 m2, objekty umožňují rekreační charakter (přespání, 
stravování, sezónní bydlení). Zatravnění pozemku převládá nad zahradními záhony. 
Dostupnost individuální automobilovou dopravou. 

- Transformační lokalita (TL) – využití objektů umožňuje trvalé bydlení, intenzita využití 
doplňkových staveb, zpevněných ploch. Dobrá dopravní a technická dostupnost lokality.  

 
Návrhová část ÚS neobsahuje konkrétní návrhy využití stabilizovaných zahrádkářských 
lokalit týkajících se MČ Brno-Bohunice. Odkanalizování ani zásobování vodou 
zahrádkářských lokalit není pro MČ Brno-Bohunice řešeno. Vše z důvodu menších lokalit 
a platné Územní studie Červený kopec. 
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Studie zahrádkářských lokalit rozlišuje čtyři typy zahrádkářských lokalit: 
 
- Plochy zahrádek – čistě k zahradničení, možnost objektů do 4 m2 zastavěné plochy, 
- Plocha zahrádek se zahradními chatkami – k zahradničení a chatové rekreaci, možnost 

výstavby objektů do 25 m2 zastavěné plochy, 110 m3 obestavěného prostoru, při 
minimální velikosti pozemku 400 m2, 

- Plochy rekreace s rekreačnímu objekty – pro individuální rekreaci v chatě do 60 m2 
a obestavěném prostoru do 270 m3, při minimální velikosti pozemku 600 m2, 

- Plochy s objekty pro rekreaci pobytovou rodinnou – pro pobytovou rodinnou rekreaci, 
stavby objektu dle vyhlášky při minimální velikosti pozemku 800 m2. 

 
Na území MČ Brno-Bohunice se jedná pouze o lokality prvního a druhého typu, tj. plochy 
zahrádek a plochy zahrádek se zahradními chatami (číslo lokality 1-7 v grafické části). 
 
Odkaz: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-1-namestka-primatorky/odbor-

uzemniho-planovani-a-rozvoje/dokumenty/upp/us-navrh-vyuziti-zahradkarskych-lokalit-na-uzemi-

mesta-brna/ 
 
 
 

N á v r h   u s n e s e n í 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 
 

bere na vědomí 
 

Územní studii (ÚS) pod názvem „Návrh využití zahrádkářských lokalit na území města Brna“ 
jako plánovací podklad pro nový Územní plán města Brna (dále jen ÚPmB) 
 

pouze za předpokladu 
 

změny plochy pod číslem lokality 2 a 7 na plochu zahrádek, dále část plochy pod číslem 
lokality 5 z plochy nestavební na plochy rekreace se stavbami rodinné rekreace, plochu pod 
číslem lokality 4 rozdělit svisle na dvě části - konkrétně část plochy směrem k ulici 
Ukrajinská změnit na plochy zahrádek a část plochy směrem ke středu města Brna, 
pozemek p. č. 1186 ponechat a plochu dále rozšířit o další pozemek p. č. 1187/3, oba 
v k. ú. Bohunice, jako plochy stavební - ostatní, vše dle grafické přílohy Konceptu nového 
ÚPmB – Varianta II 
 

změny ploch zahrádek se zahradními chatkami určené k zahradničení a chatové rekreaci na 
možnost výstavby objektů maximálně do 25 m2 zastavěné plochy, včetně verand, vstupu 
a teras 
 

ukládá 
 

vedoucí Stavebního odboru zaslat toto stanovisko pořizovateli studie – Odboru územního 
plánování a rozvoje MMB. 
 
 
Příloha Kopie dopisu ze dne 24.10.2018 (sdělení MMB) 

Textová část - Územní studie - analýza (viz odkaz) 
Textová část - Územní studie - návrh (viz odkaz) 
Grafická část – výřezy z mapy - územně analytické podklady 
Grafická část – výřez z mapy – ÚPmB – koncept – varianta I, II a III 
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