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NÁVIW ZMĚNY ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA BRNA „AKTUALIZACE

ÚPMB“

INFORMACE
Zdůvodnění:

MČ Brno — Kohoutovice obdržela dne 03.06.20 13 veřejnou vyhlášku - návrh změny Územního plánu města
Brna, tzv. „Aktualizaci ÚPmB“, jejíž součástí je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Jedná se o
rozsáhlejší změnu oproti zpravidla pořizovaným souborům jednotlivých dílčích změn při zachování
urbanistické koncepce rozvoje města. Projednávané změny jsou do procesu zařazeny jednak na základě
zaevidovaného podání ze strany vlastníků pozemků - občanů (označení Z) nebo z podnětů na podkladě
studií, průzkumů, podání MČ, ze zjištění a vyhodnocení současného stavu vývoje urbánní struktury
(označení P). U některých vyznačených ploch došlo pouze ke změně kódu (tj. nové označení ploch, ale jejich
účel využití se nemění, dle regulativů spočívá změna v přípustném využití ploch).

Návrh změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ je přístupná i ke stažení na internetové
adrese: www.brno.cz — Územní plán - Aktualizace ÚPmB — Návrh změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB“.

Naší MČ se týkají následující návrhy změn ťJPmB:
Z 170— ul. Svahová, Řadová
Změna stabilizované krajinné zeleně na stabilizované plochy BR - bydlení v rodinných domech a plochu
komunikace a prostranství místního významu. Důvodem změny je vymezení stávajících komunikací a zahrad
rodinných domů dle skutečného využití území.

Z 171 — ul. Nad Pisárkami (u hotelu Myslivna)
Změna návrhové plochy se stávajícím určením pro veřejnou vybavenost - zdravotnictví a plochy PUPFL
nově na návrhové plochy O - občanské vybavení veřejné a plochy K - krajinná zeleň. Změnou je řešeno
funkční uspořádání území u ul. Nad Pisárkami mezi Kohoutovicemi a Novým Lískovcem, které umožní
variabilnější využití lokality pro více druhü veřejné vybavenosti. Územní studii zpracoval Atelier ERA v
roce 2006.

P 120 — ul. Nad Pisárkami
Nedochází ke změně funkčního využití. Změnou je ale řešen požadavek na vymezení stávající plochy pro
veřejnou vybavenost, přičemž nebude specifikován její typ, což umožní flexibilnější využití v rámci potřeb
veřejné vybavenosti.

P 012 — ul. Žebětínská, Libušina tř., Bašného (v materiálu zpracovatel chybně uvedl ul. Voříškova)
Změna vymezuje nové funkční a prostorové uspořádání území v rámci již vymezených zastavitelných ploch
ÚPmB pro návrhovou funkci bydlení, městskou zeleň, nespecifikovanou občanskou vybavenost a dopravní
infřastrukturu — plochy komunikací a prostranství místního významu. Změna reaguje na nové podmínky
v území - záměr vybudování bytového domu s pečovatelskou službou, kombinovaného s malometrážními



byty pro mladé, kulturní zařízení a centrální společenský prostor Kohoutovic. Stávající složité vlastnické
vztahy v části území neumožňují využití pro bydlení rodinného typu dle platného ÚPmB vč. dopravní
obsluhy. Územní studie (Kohoutovice-stavební dvůr, Atelier ERA, r. 2010) prověřila dopravní řešení lokality
a navrhla nové fbnkční a prostorové uspořádání ploch v daném území pro bydlení, zeleň a občanskou
vybavenost, které se promítá do předkládaného návrhu změny Územního plánu města Brna, „Aktualizace
ÚPmB“.

Dle přílohy Č. 3 obecně závažné vyhlášky statutárního města Brna Č. 2 2004 o závazných Částech Územního
plánu města Brna, ve znění pozdějších předpisu, je pod Č. 1] „ Kohoutovice, Stavební dvůr ‘~ vymezena
plocha, v níž je pořízení a vydání regulačního plánu podmínkou pro rozhodování o změnách využití tohoto
územL Využití a uspořádání území regulačním plánem na žádost bude upřesněno a koordinováno podle
konkrétních záměrů na změny v území spec~ikovaných v zadání regulačního plánu na žádost, které je součástí
aktualizace UPmB a související veřejné in~astruktuty.

K návrhu změny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPmB“ se ve smyslu * 52 stavebního zákona
MČ Brno — Kohoutovice písemně vyjádří po skončení fáze jednání s dotčenými orgány a sousedními
obcemi, na jejímž základě se předpokládá úprava návrhu změny ÚPmB v textové i grafické části. Veřejné
projednání návrhu změny ÚPmB proběhne nejdříve na podzim r. 2013.

Přílohy:

• Veřejná vyhláška odpořizovatele změny ÚPmB „Aktualizace ÚPmB« OÚPR MMB (Příloha Č. 1)
• Výřez výkresu Plochy stavebního rozvoje a restrukturalizace území (Příloha Č. 2)
• Legenda (Příloha č. 3)

materiál zpracovala: Ing. arch. Jarmila Kejdová, vedoucí OVCJP

materiálpředkládá: Jiří Zorník, místostarosta MČ Brno-Kohoutovice
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Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna
Kounicova 67, 601 67 Brno

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Odbor územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna (OÚPR MMB) jako pořizovatel územně
plánovací dokumentace, doručuje dle ~ 188 odst. 3 a * 50 odst. 3 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, v platném znění, (stavební zákon) a * 25 odst. 2 zákona Č. 500/2004 Sb.,
správní řád

‚ V ‚ ‚ ‚ V . ‚navrh zmeny Uzemniho planu mesta Brna „Aktualizace UPmB
včetně vyhodnocení vlivu na udržitelný rozvoj území.

Návrh zrněny Územního plánu města Brna „Aktuali ace ÚPmB“ včetně vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území bude vystaven k veřeji ému nahlédnutí v souladu s ~ 20 stavebního zákona po
celou dobu vyvěšení veřejné vyhlášky

od středy 5. 6. 2013 do pondělí 22. 7. 2013
v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti Č. 426

ve IV. podlaží, Kounicova 67, Brno.

Návrh z!něny Územního plánu města Brna „Aktualizace ÚPrnB“ včetně vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území, vystavený v budově Magistrátu města Brna, v zasedací místnosti Č. 426 ve IV.
podlaží, Kounicova 67, Brno, bude přístupný v úřední dny pondělí a středu 8,00 — 17,00 hod., pátek
8,00 12,00 hpd., v případě zájmu o jiný termín dle telefonické domluvy v červnu na tel. 542 174 092 —

paní Vlachová, v červenci na tel. 542 174432—Ing. Jurová, a dále na internetové adrese: ~.bn~o.cz
—~Uzemní plán —*Aktualizace UPmB—řNávrh změny UPmB “Aktualizace UPmB“.

V případě změny Územního plánu města Brna nazvané „Aktualizace ŮPmB“ se jedná o rozsáhlejší
změnu (při zachování urbanistické koncepce rozvoje města) oproti zpravidla pořizovaným souborům
jednotlivých dílčích změn; předmětné změně je tedy třeba věnovat patřičnou pozornost.

Na základě ustanovení ~ 50 odst. 3 stavebního zákona může každý uplatnit do 30 dnů ode dne doručení
veřejné vyhlášky, tj. nejpozději do pondělí 22. 7. 2013, u pořizovatele písemné připomínky. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží.

Upozornění:

Podstatou a hlavním cílem této fáze pořizování změny územního plánu je projednání návrhu
s dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi a (nově) prvotní možnost veřejnosti
seznámit se se~zpracovaným návrhem změny UPmB a vyhodnocením vlivů na udržitelný rozvoj území a
vyjádřit své připomínky. Dle novely stavebního zákona se jedná o nový institut, kdy veřejnost může
uplatnit připomínky, které pořizovatel zašle krajskému úřadu jako podklad pro vydání stanoviska
k návrhu koncepce podle ~ lOg zákona Č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.
Vyhodnocení výsledků projednání (včetně podaných připomínek) bude podle ~ 51 odst. I stavebního
zákona jedním z podkladů k případnémú upravení návrhu změny.



Po skončení fáze společného jednání s dotčenými orgány a sousedními obcemi dle ~ 50 a 51 stavebního
zákona může dojít k úpravě návrhu změny v textové i grafické části ve smyslu ~ 51 odst. 1 stavebního
zákona. Proto je třeba při podávání připomínek reflektovat, že návrh změny pro veřejné projednání bude
s největší pravděpodobností odlišný od nyní zveřejněného návrhu změny.
Nadále platí, že k upravenému a posouzenému návrhu změny UPmB včetně vyhodnocení vlivů na
udržitelný rozvoj území bude možné ve fázi veřejného projednání dle ~ 52 stavebního zákona uplatnit
připomínky i i~ámitky. Oznámení o konání veřejného projednání bude doručeno rovněž prostřednictvím
úřední desky, ato nejpozději 15 dní před jeho konáním.

Mgr. Ing.

MA(31$TRAr MĚSTA BRNA
Odbor ůzemniho piánov~nr a rozvoje

Kounkova 67
301 67 SRNO

-003-

V Brně dne 29. 5. 2013
Vyřizuje: Ing. Pelikánová, Ing. arch. Jašková, tel. 542 174 112,542 174 143

Vyvěšeno: 4- 6 20ĺ3
(iřad mřstsk~ Čá;ti ~~stfl Brt*

BrnO~KObOUt0VÍ~

Qdbor výstavby a územniho pIinoY*flÍ 3P~7
BzŠnflo 36.62300 Brno

Sňato:

Vyvěsit nejDozději 5. 6. 2013 a sejmout nejdříve 23. 7. 2013.

Současně zveřejněno způsobeni umožňujícím dálkový přístup (potvrdit).

Rozdělovník:
MMB Malinovského nám. 3 — úřední deska, úřední desky MC, úřední deska OUPR MMB,
spis — Aktualizace UPmB
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vedbucí odboru
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PLOCHY STAVEBNÍHO ROZVOJE
A RESTRUKTURALIZACE ÚZEMÍ 3.2

1: 25 000

LEGENDA
FUNKČNI PLOCHY
PLOCHY STAvEBNr

•tbitonu4 M—lann

PLOCHY BYDLENI
bydleuil V byIOVýCII domech
bydleni v mďnnýclu domech
by~e‘4 kombinc.aně bez určonr onh~fcJio chastkleru dorflů

PLOCI« SMÍBENĚ OBYTNÉ

PLOCI« REIO~EACE POBYTOVÉ VREKREAČNrcH OELASTECH
mbac Inm.dp4
mlere.ce ~lnná

PLOCHY OBČfllSl(ĚNO VYSAVENr VEŘEJNÉHO
vo?ejvá upIty. O 10311(4
zdiavolnic(vl
Iholulvi
eocidlnrpáČe.péfeolodbvu
kuluju. cidova. upolkcvi BnuouI, osv4lo
Ocřflmna obyvulabhn honičI, polda
pohřobnicM

PLOCHY OEČPJ‘ISKÉHO VmÁVENI KOMERČNÍHO
obchod služby
ulužhy chousklam výItby S $roba uonjšicl
Ö,buvonl upeciflckě

sf011 • pohybové uklMly

PLOCHY VÝROBYASKLÁmOVkIÍ
~~oba průmyulovi o sladováni
flrob. zenlidéluká a lOIflICká

PLOCHY SPECIPICKĚHO vvubTr
vazoňswl

PLOcHY DOPRĎnVNIINFRASTRUKTURY
doprava 511111511
doprava drtil
dopravo lelodlá

kouiw11kacu S pmsbinjNi 151515110 ~n1
‚—~ (voiojný dopravil p1551011

PLOCHY TECHNICKÉ NFRASrRUKTURY
zásobováni vodou i odkal olIzováni
000rpeMls zásobováni elektrIckou 051rQii, plynem o Iuplum
bohnIcké zabezpečeni ve?ejných oluž*

PLOCHY NESTAVEBN[-VOLNÉ

PLOCI« MÉSTSKÉ ZELENĚ

PLOCI« VOONI

PLOCHY V000HOSPODÁASKÉ - POLDRY

P LO C Ffn ZEMĚDĚLS KB

PLOCI« LESNÍ

PLOCI« KRAJINNÉ ZELmNÉ

DOPRAVA

DÁLNICE, SILNICE LTŘ. AMISTN( KOMUNIKACE SIOJPINYW

____________ MISTNIKOMUNIKACE FUNKČNÍ SKUPINVW (MK FUNKČNISKUP. tS DOPRAVNÍ

FLR11KCÍ. SYSTÉMOVÉ MK SK.t) • SILNICE bIA IILTŘ

OSA KORIDORU SILNICE,MISTHÍ KOMUNKIICE

• DRÁHA TRWofAJOVÁ

OCHRNIA KORIDORU PRO TR~SU SPECIÁLNÍ DR1IIY Z~OJENÉ DO PŘEROVSKÉ TRATĚ

OCHRá~1Á KORIDORU PRO TRASU SPEC~LNI DRÁNY ZAPOJENÉ BO BŘECLAVSKÉ TRATĚ

OCH~J1A KORIDORU T~1WIVAJDVÉ DR5$Y

PODZEMNÍ OSEl« DOPMVNtH STAVEB

PLOCI« F@JŽOVÁtEK

H~NICE ZASTAVĚNÉHO ŮZEMI


