Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67
601 67 Brno

Věcně shodná připomínka k aktualizaci územního plánu města Brna
a zmocnění zástupce veřejnosti

a. Věcně shodné připomínky
My, níže uvedení a podepsaní občané města Brna uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), tyto připomínky k aktualizaci
územního plánu, kterou v současnosti pořizuje Magistrát města Brna:

Připomínka 1
Nesouhlas s aktualizací územního plánu
Nesouhlasíme se způsobem aktualizace územně plánovací dokumentace.
Odůvodnění:
Paralelně s pořizováním nového ÚP je uplatňován soubor změn, tzv. „aktualizace ÚPmB“, který
obsahuje zásadní změny ÚP. Stávající územní plán je nositelem myšlenkově zastaralé koncepce
(odsun hlavního nádraží mimo centrum města, suburbanizace, výstavba hypermarketů, podpora IAD Nová městská třída, tunely Úvoz apod.). Brno potřebuje nový územní plán, který bude v souladu se
soudobými trendy v oblasti udržitelného rozvoje měst. Složitá snaha resuscitovat myšlenkově
překonaný ÚPmB oddaluje pořízení nového ÚP. Aktualizace je v rozporu s prováděcí vyhláškou
stavebního zákona č.500/2006 par.15 písm. h) zákona č.500/2006 o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, neb zavádí změny
koncepčního rozsahu (celoměstsky - sjednocování ploch zeleně, možnost výstavby parkovišť ve
vnitroblocích, zvyšování IPP, přípustnost výstavby v plochách zeleně a lesů).
Chybí zde zdůvodnění předložených proklamací, podklady pro jejich vydání, úvahy, kterými se správní
orgán a zpracovatel řídil, tak jak to stanovuje § 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
Připomínka 2
Město bez smogu
Požadujeme doplnění účinných opatření pro omezení individuální automobilové dopravy, zlepšení MHD,
zvýšení bezpečnosti a komfortu pěších a cyklistů a tedy také snížení vysokého znečištění ovzduší v Brně.
Odůvodnění
Opatření ke zlepšování stavu ovzduší v Brně právě prostřednictví územního plánování a podpory ochrany
a rozvoje zeleně jsou zmiňována v několika strategických dokumentech města. Navrhované změny v rámci
aktualizace indukují individuální automobilovou dopravu (parkování ve vnitroblocích, parkovací domy
v centru, možnost zástavby v plochách zeleně, slučování ploch zeleně s plochami pro dopravu, Nová
městská třída), nepodporuje alternativní druhy dopravy (chybí Generel cyklodopravy v závazné části, chybí
PandR parkoviště na okrajích města a při tramvajových linkách), nepodporuje veřejnou hromadnou dopravu
(chybí vymístění IAD z MMO, chybí protažení tramvajových linek do Staré Líšně, do kampusu v Bohunicích,
pod Palačák a spojka Maloměřice - Židenice, nepočítá se s kolejemi pro nádraží v centru).

Připomínka 3
Živé město pro lidi, ne pro auta
Požadujeme zachování koncepčních opatření - kategorie veřejných prostranství, zachování kategorizace

zeleně a zachování ochrany vnitrobloků před zástavbou parkovišti a zároveň nesouhlasíme s navrženým
nezkapacitňováním komunikací uvnitř VMO, záměry Nové městské třídy, tunelu Úvoz.
Odůvodnění:
Živé město potřebuje pro svůj rozvoj dostatek pobytových ploch, zklidněnou dopravu, bezbariérovost pro
chodce, cyklisty a komfortní veřejnou dopravu. Navrhované změny jdou proti tomuto trendu - zcela
podporují další nárůst individuální automobilové dopravy.

b. Zmocnění zástupce
V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), níže uvedené a podepsané osoby, které uplatňují věcně shodnou připomínku ke konceptu územního
plánu, prohlašují, že zmocňují Matěje Hollana bytem Lipová 19, 602 00 Brno, narozeného 9.11.1984, aby je
zastupoval jako zástupce veřejnosti při pořizování územního plánu a podal námitku na základě věcně
shodné připomínky a aby tato byla projednána podle stavebního zákona.
c. Přijetí zmocnění:
Toto zmocnění přijímám dne ….....................
………………………..………………………..………………………..
Matěj Hollan, Lipová 19, 602 00 Brno, narozen 9.11.1984
d. Seznam občanů Brna, kteří uplatňují tuto věcně shodnou připomínku ke konceptu územního plánu města
Brna a zmocňují zástupce veřejnosti:
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