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Městská část Brno - Bohunice 

Věc : Žádost o poskytnutí informací dle 106/1999 Sb., 

žádám o poskytnutí veškerých pokladů pro jednání 19. zastupitelstva konaného dne 13.12.2017 Městské části Brno 
- Bohunice a to k bodu 

Bod č. 9) programu - Stanovisko ke změně Územního plánu města Brna v lokalitě při ulici Netroufalky 

Informace poskytněte scan - emailem na adresu: 
rozsáhlou dokumentaci. 

případně nahlédnutí, pokud se jedná o 

S pozdravem 



Kamarád Otakar (MČ Brno-Bohunice) 

Od: 
Odesláno: 
Komu: 
Předmět: 
Přílohy: 

Kamarád Otakar (MČ Brno-Bohunice) 
pondělí 8. července 2019 12:27 

Zádost o poskytnutí informace 
ZMC-XIX-09-ZmenaUPMBNetrouf.pdf 

Vážený pane, 

na základě Vaší žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 04.07.2019 Vám v příloze zasílám 
požadované dokumenty. 

S pozdravem 

Ing. Otakar Kamarád 
tajemník ÚMČ Brno-Bohunice 



XIX. zasedání Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice konané dne 13.12.2017 

Věc: Materiál k bodu 9 - Stanovisko ke změně Územního plánu města Brna 
v lokalitě při ulici Netroufalky 

Předkladatel: 
Zpracovatel: 

Rada MČ Brno-Bohunice 
Ing. Nováková, Ing. Kamarád V Brně dne 29.11.2017 

Důvodová zpráva 

Společnost FINTIME, s.r.o., podala návrh na pořízení změny Územního plánu města Brna 
(dále jen ÚpmB). Podaný návrh se nachází v severní části katastru Bohunice, v lokalitě při 
ulici Netroufalky na pozemcích p. č. 1341, p. č. 1342, p. č. 1345, p. č. 1344, p. č. 1343/1, 
p. č. 1343/2, p. č. 1347/1, p. č. 1347/3, p. č. 1347/6, p. č. 1347/10, p. č. 1349/2, p. č. 1347/2, 
p. č. 1347/4, p. č. 1347/11, vše v k. ú. Bohunice. Jedná se o změnu z plochy KV (plochy 
návrhové a stabilizované, plochy krajinné zeleně všeobecné) a plochy BC (plochy 
stabilizované, plochy čistého bydlení) na plochu BC (plochy návrhové, plochy čistého 
bydlení). 

V současné době je v ploše BC (stabilizované) IPP O, 1, vlastník pozemků žádá o změnu 
ÚpmB na plochu BC (návrhové) IPP 1,2. 

Vlastník pozemků p. č. 1349/2, p. č. 1347/2, p. č. 1347/11, vše v k. ú. Bohunice, je 
Masarykova universita. Vlastník pozemku p. č. 1347/4 v k. ú. Bohunice je Statutární město 
Brno. Společnost FINTIME, s.r.o., jako vlastník pozemků p. č. 1341, p. č. 1342, p. č. 1345, 
p. Č. 1344, p. č. 1343/1, p. č. 1343/2, p. č. 1347/1, p. č. 1347/3, p. č. 1347/6, p. č. 1347/10, 
vše v k. ú. Bohunice, žádá o vyjádření Zastupitelstva MČ Brno-Bohunice k návrhu na 
pořízení změny ÚpmB. Grafické znázornění návrhu je přllohou. 

Předložený návrh na pořízení změny by měl vést k zintenzivnění rozumného využití území, 
které je komplexně vybaveno technickou a dopravní infrastrukturou, je zde výborná 
dostupnost MHD a občanská vybavenost stávající i plánovaná. Navrhovatel chápe tento 
krok jako rozumné zhodnocení potenciálu místa, kterým se umožní, na místo jednoho 
rodinného domu, využití prostoru k bydlení několika potencionálních rodin a doplnění 
současného bytového komplexu na sousedním pozemku. Poměrnou část nákladů na 
zpracování změny je žadatel ochoten uhradit. 

Dne 20.11.2017 Komise pro rozvoj městské části projednávala předložený Návrh na 
pořízení změny Územního plánu města Brna (dále jen „ÚpmB"), který se nachází v severní 
části katastru Bohunice, při ulici Netroufalky s tím, že v návrhu usnesení komise doporučila 
předloženou změnu schválit v omezeném rozsahu dle zákresu na přiložené situaci 
s indexem podlažní plochy 0,8 a plochu KV (stabilizované plochy krajinné zeleně 
všeobecné) využít jen pro přístup do území. Tento návrh usnesení ale nebyl komisí 
schválen. 

Rada MČ na svém zasedání dne 29.11.2017 nedoporučila zastupitelstvu souhlasit 
s předkládanou změnou územního plánu při ulici Netroufalky a doporučila zastupitelstvu 
souhlasit se změnou části plochy KV (návrhové a stabilizované plochy krajinné zeleně 
všeobecné) a plochy BC (stabilizované plochy čistého bydlení) na plochy BC (návrhové 
plochy čistého bydlení) s indexem podlažní plochy 0,8 na určených pozemcích v lokalitě při 
ulici Netroufalky. 
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Návrh usnesení 

Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 

nesouhlasí 

s rozšířením plochy BC (plochy návrhové, plochy čistého bydlení) do plochy KV (plochy 
návrhové a stabilizované, plochy krajinné zeleně všeobecné) a se změnou plochy BC 
(plochy stabilizované, plochy čistého bydlení) na plochy BC (plochy návrhové, plochy 
čistého bydlení) dle předloženého návrhu na změnu Územního plánu města Brna, který se 
nachází v lokalitě při ulici Netroufalky na pozemcích p. č. 1341, p. č. 1342, p. č. 1345, 
p. č. 1344, p. č. 1343/1, p. č. 1343/2, p. č. 1347/1, p. č. 1347/3, p. č. 1347/6, p. č. 1347/10, 
p. č. 1349/2, p. č. 1347/2, p. č. 1347/4, p. č. 1347/11, vše v k. ú. Bohunice, z důvodu zrušení 
veřejné zeleně v částí území, 

souhlasí 

se změnou částí plochy KV (návrhové a stabilizované plochy krajinné zeleně všeobecné) 
a plochy BC (stabilizované plochy čistého bydlení) na plochy BC (návrhové plochy čistého 
bydlení) s indexem podlažní plochy 0,8 v lokalitě při ulici Netroufalky na pozemcích 
p. č. 1341, p. č. 1342, p. č. 1345, p. č. 1344, p. č. 1343/1, p. č. 1347/1, p. č. 1347/3, 
p. č. 1347/6, p. č. 1347/10, p. č. 1349/2, p. č. 1347/2, p. č. 1347/11, vše v k. ú. Bohunice, 
a to dle zákresu na přiložené situaci, který je přílohou č. 7 zápisu 

ukládá 

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

Příloha Kopie žádosti o vyjádření ze dne 12.7.2017 včetně grafických příloh 
Grafické znázornění funkční plochy - schvalovaná změna 
Kopie zápisu Komise pro rozvoj MČ ze dne 20.11.2017 
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ÚMČ Brno-Bohunice 
Dlouhá 577/3, 625 00 Bohunice 

V Brně dne 13.6.2017 

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ ZASTUPITELSTVA MČ BOHUNICE 
K NÁVRHU NA POŘÍZENÍ ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA 

BRNA 
dle ustanovení§ 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon) 

1. Identifikační údaje navrhovatele na pořízení změny ÚPmB 

právnická osoba 
název nebo obchodní firma, identifikační číslo nebo obdobný údaj, adresa sídla (popř. jiná 
adresa pro doručování), osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby 

FINTIME, s.r .o. 
IČO: 25572083 
Brno - Stránice, Kalvodova 931/27a, 602 00 

osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby: 
Ing. Jiří Hudeček, Brno - Stránice, Kalvodova 931/27a, 602 00, +420 605 208 490 

□ Jsem nejseffi*>vlastníkem pozemku/ů v ploše dotčené navrhovanou změnou 
Katastrální území Bohunice, parcelní č.1341, 1342, 1345, 1344, 1343/1, 1343/2, 1347/1, 
1347/3, 1347/6, 1347/10 

□ Jsem- nejsem tJvlastnfkem pozemku/ů v ploše dotčené navrhovanou změnou 
Katastrální území Bohunice, parcelní č. 1349/2, 1347/2, 1347/4, 

Jsem - nejsem= vlastník/správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické 
infrastruktury v ploše dotčené navrhovanou změnou 
Katastrální území Bohunice, parcelní č. 1347/11 

2. Identifikace pozemků v ploše, pro kterou je navrhována změna 

Městská část: Bohunice 
Katastrální území: Bohunice 
Při ulici: Netroufalky 

Parcelní číslo: 1341, 1342, 1345, 1344, 1343/1, 1343/2, 1347/1, 1347/3, 1347/6, 
1347/10, 1349/2, 1347/2, 1347/4, 1347/11 

Navrhuji pořízení změny Územního plánu města Brna alespoň v rozsahu výše uvedených 
pozemků 
z ploch/y krajinné zeleně všeobecné (stabilizované i návrhové) 
na plochu/y čistého bydlení 



Změnu navrhuji z těchto důvodů: 

Zájmové území se nalézá v severní poloze katastru Bohunice na ploše dnešní stabilizované 
funkční ploše čistého bydlení a částečně na návrhové ploše krajinné zeleně . 

• 
Návrh by měl vést k zintenzivnění rozumného využití území, které je komplexně vybaveno 
technickou a dopravní infrastrukturou, je zde výborná dostupnost MHD (v blízkosti je plánované 
vedení tramvajové tratě, lanovka z Pisárek, sportovní hala), a občanská vybavenost stávající i 
plánovaná přispívá k výraznému rozvoji lokality (univerzitní kampus, pracovní příležitosti, 
nákupní centra, nemocnice aj). 

Chápeme tento krok jako rozumné zhodnocení potenciálu místa, kterým se umožní, namísto 
jednoho rodinného domu, využití prostoru k bydlení několika potenciálních rodin. Udržitelný 
rozvoj území by měl uspokojovat současné potřeby společnosti, aniž by ohrožoval podmínky 
života generací budoucích a jako účinným nástrojem se jeví zabránit rozšiřování města do volné 
krajiny (vylidňování měst - suburbanizace, urban sprawl) a soustředit se na tzv. zahušťování 
urbánní struktury, která má mnoho pozitiv. Mezi ně patří využívání stávající technické 
infrastruktury namísto potřeby nového zasíťování území, zkracování vzdáleností a s tím spojen 
menší nárok na dopravu, vyloučení potřeby budovat novou občanskou vybavenost atd. 

Podaný návrh na změnu územního plánu na území přilehajícího k ulici Netroufalky zcela naplňuje 
výše popsanou oficiální koncepci chování se v krajině pro trvale udržitelný rozvoj území. Místo 
využívá ještě zastavitelné území a nalézá se uprostřed města, ale zároveň v místě naprosto 
vhodném k bydlení, což dokládá i existence čerstvě dostavěného bytového komplexu LiveUp s 88 
byty na sousedním západním pozemku, zpracovávaného firmou A PLUS, a.s. 

Zmiňované námi navrhované řešení zachovává značně velkou plochu pro zeleň, navíc jednotlivé 
funkční plochy sceluje a může tak skutečně vzniknout celistvý a přirozený přechod mezi lesem a 
okolní zástavbou. 

3. Návrh úhrady nákladů na pořízení změny 
Jsem srozuměn s tím, že město Brno může ve smyslu ust. § 45 odst. 4 stavebního zákona podmínit 
pořízení mnou navržené změny částečnou či úplnou úhradou nákladů na její zpracování a na 
mapové podklady, a to v případě, že je pořízení změny vyvoláno mou výhradní potřebou. 

• Pořízení změny je -fteR-Í*> vyvoláno mojí výhradní potřebou. 

• Poměrnou část nákladů na zpracování změny a na mapové podklady jsem - nejsem*> ochoten 
uhradit. 

tel.ze-mail (dobrovolné údaje pro efektivnější komunikaci) 

Přilohy: 

□ Situační plánek území dle stávajícího ÚP 
□ Situační plánek území s navrhovanou změnou ÚP 



:i::: 
o::. 

z 

n o o 
N 

o 

,7' ·- ~'_;;.;, 

1,,,1..J 
1'! ,::, 
:) 
7' 

>U.J 

' -~ ii'-1 
o 

, 
I 
I 
i 

t-"'>i ·,,_.,-1 
.=J! ·,=== 



?, 
f'-J< 
)~·-◄ o o 
1(,/1 
-I 
o 
i'-! -:::;,,, .. .._ 
rr-1< z 
C 
C, 
!'-J. 
rn 
'..~ 
6,,,.., 
-, ::c o 

ii 

L 
~ 
~ :::: .. 
rri ~ 

o 



Grafické znázornění funkční plochy - schvalovaná změna 



Zápis z jednání komise pro rozvoj městské části konaného dne 20.11.2017. 

Přítomni: dle prezenční listiny (příloha č. 1) 

Dne 20.11.2017 bylo svoláno 17. zasedání komise pro rozvoj městské části v prostorách v MČ Brno-Bohunice. 

1. Zasedání řídila paní předsedkyně komise Kateřina Schielová. 

2. Komise projednala předložený program jednání. 
a) Plán jednání komisí v roce 2018. 
b) Návrh na pořízení změny ÚpmB - území při ulici Netroufalky (z plochy krajinné zeleně všeobecné na 

plochu čistého bydlení}. 
c) Vitality Resort Lány, Brno-Bohunice (7 RD a bytový dům pro seniory). 
d} Diskuze 

Výsledky hlasování: Přítomno 6 členů, hlasovalo pro 6, proti O, zdržel se O, usnesení bylo přijato. 

3. Komise projednala zápis z jednání komise pro rozvoj městské části ze dne 04.09.2017. 

Výsledky hlasování: 6 členů, hlasovalo pro 6, proti O, zdržel se O, usnesení bylo přijato. 

4. Komise projednala Plán jednání komisí v roce 2018 a schvaluje termíny jednání komise pro rok 2018 
tj. 15.01., 12.03., 14.05., 25.06., 03.09., 19.11. 

Výsledky hlasování: Přítomno 6 členů, hlasovalo pro 6, proti o, zdržel se O, usnesení bylo přijato. 

5. Zástupce navrhovatele změny územního plánu společnost FINTIME, s.r.o. od prezentoval návrh 
změnu územního plánu města Brna při ulici Netroufalky. Jedná se o změnu plochy KV (návrhové a 
stabilizované plochy krajinné zeleně všeobecné} a plochy BC - (návrhové plochy čistého bydlení) na 
plochu BC (návrhové plochy čistého bydlení). Komise doporučuje předloženou změnu schválit 
v omezeném rozsahu dle zákresu na přiložené situaci s koeficientem podlažnosti 0,8 a plochu KV 
(stabilizované plochy krajinné zeleně všeobecné) využít jen pro přístup do území. 

Výsledky hlasování: Přítomno 7 členů, hlasovalo pro S, proti O, zdržel se 2, usnesení nebylo přijato. 

6. Vedoucí Stavebního úřadu ÚMČ Brno-Bohunice předložila komisi k posouzení studii stavby ,"Vitality 
Resort Lány, Brno-Bohunice. Komise doporučuje schválit předloženou výstavbu s tím, že předložená 
studie bude splňovat podmínky Rady MČ a součástí stavby bude zaokruhování přes ulici Traťovou 
v souladu s návrhem územního plánu tj bude zde jednosměrný provoz s výjezdem na ulici Traťová. 

Výsledky hlasování: Přítomno 6 členů, hlasovalo pro 6, proti O, zdržel se O, usnesení bylo přijato. 

Kateřina Schielová 
Předsedkyně komise pro rozvoj městské části 
MČ Brno-Bohunice 


