
VII. zasedání Zastupitelstva M Č Brno-Bohunice konané dne 16.10.2019 
 
 
Věc: Materiál k bodu 4 - Stanovisko k návrh ům změn Územního plánu m ěsta Brna 

vybraných ke zkrácenému postupu po řízení 
 
 
Předkladatel: Rada MČ Brno-Bohunice 
Zpracovatel: Ing. Marie Zitterbartová, Ph.D. V Brně dne 09.10.2019 
 
 
 

D ů v o d o v á   z p r á v a 
 
Dne 20. 9. 2019 bylo Odborem územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (dále jen 
OÚPR MMB) jako pořizovatelem územně plánovací dokumentace dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. 
a), § 188 odst. 3, § 55b odst. 2 ve spojitosti s § 52 odst. 1, 2, 3 a 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů, 
a ustanovení § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
oznámeno ve řejné projednání Návrh ů změn Územního plánu m ěsta Brna vybraných ke 
zkrácenému postupu po řízení na pondělí 21.10.2019. 
 
Dle § 55b odst. 2 stavebního zákona se pro veřejné projednávání návrhů změn územního plánu 
použije obdobně § 52 odst. 1 a 2. Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj., do 
28.10.2019 včetně, může každý uplatnit dle § 55b odst. 2 stavebního zákona své připomínky 
a dotčené osoby podle § 52 odst. 2 námitky. 
 
Změny Územního plánu města Brna vybrané ke zkrácenému postupu pořízení (dále jen Změny 
ÚPmB 2019) byly vyčleněny na základě uplatněného písemného podnětu určeného zastupitele 
(RNDr. Filipa Chvátala, Ph.D.) ze společného pořizování změn vyplývajících ze Zásad územního 
rozvoje Jihomoravského kraje, změn Územního plánu města Brna celoměstského významu – 41. 
a 42. soubor změn Územního plánu města Brna a 43. soubor změn z roku 2011 a 2012. 
 
Jedná se o změny, které nejsou dotčeny Zásadami územního rozvoje JMK, pro které není nutno 
zpracovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a které nejsou změnami systémovými. Tyto 
vybrané změny jsou pořizovány zkráceným postupem dle ustanovení § 55a a 55b stavebního 
zákona. 
 
Na území MČ Brno-Bohunice, se jedná o tyto zm ěny a jejich cíle:  
 
B2/15-0/Z MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Jihlavská 
Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem stabilizace existující zeleně při ulici 
Jihlavské s významnou ochrannou funkcí proti hluku. 
 
B3/15-0/Z MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Lány, ul. Čeňka Růžičky, ul. Vyhlídalova 
Prověřit možnost změny funkčního využití ploch dle skutečného stavu vedení komunikace. 
 
B4/15-0/Z MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Lány 
Prověřit možnost změny funkčního využití ploch za účelem výstavby duchovně vzdělávacího centra 
a zpřesnění rozsahu vývojových ploch Ústředního hřbitova. 
 
B6/15-0/Z MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Lány 
Prověřit možnost změny funkčního využití části areálu bývalé zahradnické školy (památkově 
chráněný objekt a park a pozemcích ve vlastnictví města Brna) za účelem vybudování sociálního 
bydlení. 
 
B7/15-0/Z MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Neužilova 
Prověřit možnost změny významu funkční plochy ze stabilizované na návrhovou, tj. beze změny 
funkce, za účelem dostavby bloku Neužilova – Vohnoutova – Na Pískové cestě rodinnými domy. 
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B8/15-0/Z MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Ukrajinská 
Prověřit možnost změn funkčního využití ploch s objekty obchodních jednotek v sídlištích, které již 
zcela neslouží původnímu účelu a jsou vhodné pro nové nebo intenzivnější využití, za účelem 
umožnění nového využití a přestavby stávajících objektů. 
 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice souhlasilo s návrhem Zadání změn ÚPmB 43. souboru a změn 
z let 2011 a 2012 na X. zasedání konaného dne 27.4.2016. 
 
 
 
 

N á v r h   u s n e s e n í 
 
 
Zastupitelstvo M Č Brno-Bohunice 
 
schvaluje 
 
vyjádření a připomínky k požadovaným změnám Územního plánu města Brna vybraných ke 
zkrácenému postupu pořízení dle předloženého návrhu, který je přílohou č. 4 zápisu 
 
ukládá 
 
vedoucí Stavebního odboru zaslat toto stanovisko pořizovateli Územního plánu města Brna – 
Odboru územního plánování a rozvoje MMB. 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
1. Oznámení OÚPR MMB o veřejném projednání Návrhů změn ÚPmB ke zkrácenému postupu 

pořízení 
2. Tabulka změny územního plánu města Brna vybrané ke zkrácenému pořízení na území MČ 

Brno-Bohunice 
3. Textová část odůvodnění Změny ÚPmB 2019, vyhodnocení splnění požadavků zadání pro MČ 

Brno-Bohunice 
4. Textová část odůvodnění Změny ÚPmB 2019, odůvodnění jednotlivých lokalit změn pro MČ 

Brno-Bohunice 
5. Obsah změny ÚPmB B2/15-0/Z MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Jihlavská 
6. Obsah změny B3/15-0/Z MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Lány, ul. Čeňka Růžičky, 

ul. Vyhlídalova 
7. Obsah změny B4/15-0/Z MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Lány 
8. Obsah změny B6/15-0/Z MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Lány 
9. Obsah změny B7/15-0/Z MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Neužilova 
10. Obsah změny B8/15-0/Z MČ BRNO-BOHUNICE, k. ú. Bohunice, ul. Ukrajinská 
11. Výřez z ÚPmB – současný stav 
12. Výřez z ÚPmB se zákresem jednotlivých lokalit změn 
13. Příloha zápisu 
 


