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REGULATIVY PRO USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ
(viz 4. článek odst. 4.1 vyhlášky)

VÝKLAD POJMŮ
Pro účely používání ÚPmB se následujícími pojmy rozumí:
1. p l o c h a s t a v e b n í - část území převážně zastavěná nebo určená k zastavění
objekty, pro kterou je míra využití území a přípustnost umístění objektů určitého druhu
vyjádřena v regulačních podmínkách pro plochy stavební;
2. p l o c h a n e s t a v e b n í - v o l n á - část území převážně nezastavěná, ve které je
přípustnost nebo podmíněná přípustnost výstavby objektů omezena a regulována účelem
využití, vyjádřeným v regulačních podmínkách pro plochy nestavební-volné;
3. p l o c h a n á v r h o v á - dílčí část území, ve které se předpokládá změna účelu nebo
intenzity využití;
4. p l o c h a s t a b i l i z o v a n á - dílčí část území, ve které se stávající účel ani intenzita
využití nebude výhledově měnit; za změnu se přitom nepovažuje dostavba jednotlivých
proluk, ani nástavby nebo přístavby stávajících objektů, ani výstavba souvisejících
drobných staveb a garáží (pokud jsou respektovány regulační podmínky pro příslušnou
plochu);
5. f u n k c e (u r b a n i s t i c k á) - účel využití plochy;
6. f u n k č n í t y p - podrobné rozlišení účelu využití plochy v rámci dané funkce;
7. p l o c h a z á k l a d n í - vymezená část území, pro kterou je podrobně určen účel
a intenzita využití a ke které jsou vztaženy veškeré bilance ÚPmB;
8. l o k a l i t a - soubor sousedících základních ploch, které mohou mít různé funkční
využití, mají však společné urbanistické podmínky (prostorové uspořádání, dopravní
napojení, inženýrské sítě, podmiňující investice apod.);
9. i n d e x p o d l a ž n í p l o c h y ( I P P ) - vyjadřuje intenzitu využití území (např.
z hlediska utváření charakteru území, možného zatížení technické infrastruktury apod.), tj.
počet m2 hrubé podlažní plochy na m2 základní plochy. Za hrubou podlažní plochu se
přitom považuje půdorysná plocha všech plných nadzemních podlaží staveb včetně
konstrukcí a za plné nadzemní podlaží pak každé podlaží vyjma podkroví a podzemních
podlaží. Za podkroví se přitom považuje takové podlaží, které má pouze střešní nebo
vikýřová okna (kromě schodišťových, přípustných i v obvodové stěně), které má nad
minimálně 33 % podlažní plochy šikmý strop a jehož svislé stěny navazující na šikmý
strop jsou max. 1,3 m vysoké. Podkroví se mezi plná podlaží započítává pouze v případě,
když se jeho využitelná plocha (tj. ta, nad níž je světlá výška místnosti větší než 1,3 m)
rovná minimálně 2/3 plochy pod ním ležícího podlaží. Za podzemní se přitom považuje
takové podlaží, které má úroveň podlahy níže než 0,8 m pod nejvyšším bodem přilehlého
území v pásmu širokém 5,0 m po obvodu objektu;
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10. n e r u š í c í p r o v o z o v n a v e ř e j n é h o s t r a v o v á n í - provozovna:
- která neprovádí tepelné zpracování potravin (kromě ohřevu)
- která neprovádí výčep piva a lihovin jako hlavní zaměření svého provozu
- která neprovozuje diskotéky nebo podobné programy s živou či reprodukovanou
hudbou
- která neprovozuje výherní hrací automaty.
11. n e r u š í c í p r o v o z o v n a - provozovna:
- která svým vlivem na životní prostředí nepřesahuje na hranicích svého areálu
stanovené hygienické limity
- ve které se nemanipuluje s chemikáliemi a hořlavinami jako výrobním prostředkem
či výrobním předmětem (galvanovny, lakovny apod.)
- ve které se nepoužívají hlučné stroje (obráběcí stroje, buchary apod.)
- která nezpracovává tepelně potraviny (smažírna, pekárna, pražírna apod.)
- která neprovozuje programy s živou či reprodukovanou hudbou a diskotéky
- která nevyvolává dopravu nepřiměřenou svým druhem, frekvencí a kapacitou danému
prostředí apod;
12. p r o v o z o v n a s l o u ž í c í d e n n í m p o t ř e b á m o b y v a t e l
p ř e d m ě t n é h o ú z e m í - provozovna, která svou kapacitou a druhem nabízených
služeb není závislá na zákaznících z jiných částí města;
13. ř e m e s l n á p r o v o z o v n a - provozovna služeb nebo kusové či malosériové
výroby s jednosměnným provozem.
14. v e ř e j n é p r o s t r a n s t v í - pozemky, které jsou ve vlastnictví státu,
města a ostatních vlastníků, pokud jsou každému volně přístupné bez omezení ze strany
vlastníka2) a svou povahou slouží veřejnému užívání; prostorově či funkčně jde zejména
o pozemní komunikace a jejich součásti, náměstí, ulice, cyklistické stezky, chodníky,
podchody, nadchody, průchody, tržiště, hřiště, parky, veřejnou zeleň atp;
15. t r a s a d o p r a v n í n e b o i n ž e n ý r s ké s í t ě s t a b i l i z o v a n á - trasa,
u které se nebude výhledově měnit poloha, přičemž dimenze sítě je dostatečná pro
obsluhu území nebo tranzit medií;
16. t r a s a d o p r a v n í n e b o i n ž e n ý r s k é s í t ě n á v r h o v á - trasa v nově
navržené poloze, nebo změna dimenze sítě v poloze stávající trasy;
17. ú z e m n ě p l á n o v a c í d o k u m e n t a c e z ó n y - dokumentace zpodrobňující
řešení ÚPmB, pořizovaná do 30. 6. 1998 ve formě územního plánu zóny nebo územního
projektu zóny a od 1. 7. 1998 ve formě regulačního plánu nebo územního plánu vymezené
části obce (ve smyslu novely stavebního zákona č. 83/1998 Sb. a vyhlášky
č. 135/2001 Sb.).
Výklad pojmů uvedených pod body 10-13 má pouze rámcový charakter a může být
v konkrétních případech přiměřeně modifikován v rámci územního nebo sloučeného
územního a stavebního řízení.

2)

Viz nález Ústavního soudu ČR, sp. zn. Pl. US 14/95
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I. ROZSAH PLATNOSTI
1. 1."Regulativy uspořádání území" v dále uvedeném rozsahu se stanovují pro realizaci
rozvoje území města Brna dle Územního plánu města Brna (dále jen ÚPmB).
2. Území řešené ÚPmB je omezeno administrativní hranicí města Brna a je tvořeno
městskými částmi:
1. Brno-střed
2. Brno-Žabovřesky
3. Brno-Královo Pole
4. Brno-sever
5. Brno-Židenice
6. Brno-Černovice
7. Brno-jih
8. Brno-Bohunice
9. Brno-Starý Lískovec
10. Brno-Nový Lískovec
11. Brno-Kohoutovice
12. Brno-Jundrov
13. Brno-Bystrc
14. Brno-Kníničky
15. Brno-Komín
16. Brno-Medlánky
17. Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
18. Brno-Maloměřice a Obřany
19. Brno-Vinohrady
20. Brno-Líšeň
21. Brno-Slatina
22. Brno-Tuřany
23. Brno-Chrlice
24. Brno-Bosonohy
25. Brno-Žebětín
26. Brno-Ivanovice
27. Brno-Jehnice
28. Brno-Ořešín
29. Brno-Útěchov
Případné změny administrativního členění, pokud nebudou mít vliv na organizaci území
města, nebudou důvodem změny územního plánu.
Plošná výměra řešeného území je 23 036 ha.
3. Za časový horizont ÚPmB, k němuž se odhaduje uskutečnění navržené organizace území,
se pokládá r. 2010.
K tomuto datu by mělo město Brno dosáhnout počtu 420 000 obyvatel.
4. ÚPmB vychází ze "Zásad územního rozvoje města Brna", schválených Zastupitelstvem
města Brna dne 25. - 26. 3. 1993. Pokud dojde ke změnám těchto zásad, budou jejich
případné územní dopady řešeny formou změn ÚPmB, které budou schvalovány
příslušným orgánem dle stavebního zákona.
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5. Prostorové uspořádání města v členění na plochy stavební a nestavební-volné, jejich
funkční členění, zásady uspořádání dopravy a technického vybavení jsou vyjádřeny
v textové a tabulkové části a v následujících hlavních výkresech územního plánu:
U1

Návrh urbanistické koncepce
Urbanistický návrh
U2 Návrh urbanistické koncepce
Plochy stavebního rozvoje a restrukturalizace území
U3 Systém ochrany prostředí
Ekologické zóny
U4.1 Doprava
Vybraná komunikační síť
U4.2 Doprava
Hromadná doprava osob
U5 Návrh urbanistické koncepce
Urbánní a krajinná osnova
U6 Ochranné režimy
T1
T2
T3
T4
T5
T6
T7
T8
T9

Zásobování pitnou vodou
Zásobování užitkovou vodou
Odkanalizování území
Energetika - zásobování teplem
Zásobování plynem
Zásobování elektrickou energií
Spoje
Vodní toky
Koordinace sít

1 : 25 000
1 : 25 000
1 : 25 000
1 : 25 000
1 : 25 000
1 : 25 000
1 : 25 000
1 : 25 000
1 : 25 000
1 : 25 000
1 : 25 000
1 : 25 000
1 : 25 000
1 : 25 000
1 : 25 000
1 : 25 000,

a to v rozsahu uvedeném v kapitole II - zásady regulace území.
6. Funkční typy, bližší specifikace využití vodních a vodohospodářských ploch, ochranné
režimy a míra stavebního využití jsou uvedeny v doplňujícím výkrese Plán využití území
1 : 5000, a to proto, že tyto údaje nelze vzhledem k měřítku uvést graficky v hlavních
výkresech ÚPmB v měř. 1 : 25 000.

Pozn. Kromě výše uvedených výkresů jsou pro ÚPmB zpracovány ještě 4 doplňující výkresy
v měřítku 1 : 25 000 k návrhu urbanistické koncepce (z nichž výkres D2 - koncepce cyklistické
dopravy je závazný dle 4.2 vyhlášky) a 9 příloh k jednotlivým sekcím plánu využití území,
ve kterých je podrobněji rozvedena problematika vodních toků, ZPF a obsluhy území
inženýrskými sítěmi.
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II. ZÁSADY REGULACE ÚZEMÍ

1. PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ MĚSTA
Závazně je vymezeno:
členění na
- PLOCHY STAVEBNÍ
- PLOCHY NESTAVEBNÍ-VOLNÉ
(viz. 4. čl. odst. 4.1 vyhlášky, kterou se vyhlašují závazné části ÚPmB - dále jen
vyhlášky).
Přípustnost nebo podmíněná přípustnost staveb a zařízení je vyjádřena v regulačních
podmínkách pro plochy stavební a pro plochy nestavební-volné.
Stavby a zařízení neuvedené v regulačních podmínkách jednotlivých funkčních typů jsou
nepřípustné – s výjimkou komunikací a zařízení technické vybavenosti zajišťujících pouze
bezprostřední obsluhu předmětné funkční plochy, objektů zeleně, dětských hřišť
a ostatních veřejných prostranství.
Stavby uvedené v popisu funkčních typů jsou v jednotlivých případech nepřípustné,
jestliže:
- počtem, polohou, stavebním objemem, rozlohou nebo účelem odporují charakteru
předmětné lokality,
- mohou být zdrojem závad nebo vlivů, které dle charakteru lokalit jsou neslučitelné s
pohodou v lokalitě samotné nebo v jejím okolí,
- nemají zajištěno odpovídající dopravní napojení a odstavování vozidel.
Zástavba navrhovaná na vnějších okrajích zastavěného území
města musí být
územněplánovací dokumentací zóny nebo územním řízením situována vždy tak, aby do
volného území byla orientována nezastavěná část stavebního pozemku.
V zastavěném i nezastavěném území města musí být - pokud územněplánovací
dokumentace zóny nestanoví jinak - zachovány stávající a obnovovány v současné době
znepřístupněné pěší
cesty zajišťující průchodnost území a přístup k jednotlivým
pozemkům.
Veřejná prostranství (zpevněná i nezpevněná), a to i ta, která nejsou v ÚPmB konkrétně
vymezena v rámci místních komunikací a jsou součástí jiných funkčních ploch, musí být
zachována (pokud územněplánovací dokumentace zóny nestanoví jinak) a nepřipouští se
jejich využívání pro jiný účel kromě případů zvláštního užívání, které je upraveno
vyhláškou města Brna o místních poplatcích, a kromě vedení podzemních inženýrských
sítí.
V územích, pro která je stanoveno nové funkční využití prostřednictvím návrhových ploch,
není možné do budoucna stabilizovat zde situované existující stavby (pokud
územněplánovací dokumentace zóny v konkrétních případech nestanoví jinak); do doby
realizace nové funkce je možno na těchto stavbách provádět pouze stavební úpravy určené
k zajištění řádného užívání objektu v souladu s funkcí, kterou tento objekt měl v době
schválení ÚPmB.
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Způsob zástavby dále uvedených území, případně dalších lokalit vymezených
územněplánovacími dokumentacemi zón je nezbytné řešit prostřednictvím urbanistických,
urbanisticko-dopravních nebo urbanisticko-architektonických soutěží.
Jedná se o tato území:
- všechny lokality v území městské památkové rezervace
- Mendlovo náměstí – Hybešova
- Červený kopec – „Medical Park“
- Bosonohy – Pražská ulice
- Kraví hora včetně náměstí Míru
- náměstí manž. Curieových
- Žlutý kopec
- Křenová – Masná – Svitava
- Stará osada – Bubeníčkova – Zábrdovická – Cejl
- vnější zóna „ringu“
- prostor řeky Svratky v úseku Jižní centrum – Horní Heršpice
- Stránská skála.
Vítězné řešení vzešlé ze soutěže bude podkladem pro zpracování regulačního plánu.
Územněplánovacími dokumentacemi zón je možno vymezit lokality, v nichž je nutno
výstavbu nebo přestavbu (vedoucí k podstatné změně vzhledu) jednotlivých objektů řešit
prostřednictvím
urbanisticko-architektonických,
urbanisticko-dopravních
nebo
architektonických soutěží, případně výběru z prací minimálně tří autorů. Objekty
novostaveb je přitom zásadně nutno řešit jako celek, tj. včetně dispozičního uspořádání a
úpravy bezprostředního okolí.
Metodické podrobnosti těchto soutěží jsou upraveny 11. čl. vyhlášky.

2. REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY STAVEBNÍ:
Závazně jsou vymezeny:
- urbanistické funkce vyznačené v hlavních výkresech URBANISTICKÉ KONCEPCE
a PLÁNU VYUŽITÍ PLOCH
- obsahy funkčních typů (přípustnost nebo podmíněná přípustnost umístění staveb
a zařízení) uvedené v tomto textu
(viz 4. čl. odst. 4.1 a 5. čl. vyhlášky).
Závazně nejsou vymezeny:
Hranice FUNKCÍ a umístění FUNKČNÍCH TYPŮ v konkrétní funkční ploše (viz 4. čl.
odst. 4.3, 4.4, 5. čl. vyhlášky).
V plochách stavebních lze podmíněně připustit realizaci dočasných staveb (a to
i nerespektujících regulace stanovené pro příslušný funkční typ) za podmínky, že:
- jejich umístění bude v souladu se situačním řešením lokality dle územněplánovací
dokumentace zóny a bude umožňovat realizaci trvalých staveb na sousedních
pozemcích;
- jejich existence nebude v rozporu s funkčním a prostorovým využíváním okolních
ploch a jejich provoz nebude narušovat
funkční využití sousedních ploch
realizovaných v souladu s regulativy funkčního typu určeného ÚPmB pro dané
lokality;
6
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-

jejich objemové a architektonické řešení nebude v rozporu se stávajícím charakterem
území;
doba jejich dočasného užívání nepřekročí návrhové období ÚPmB, tj. rok 2010;
případná změna využití povolené dočasné stavby musí být znovu posuzována podle
výše uvedených kriterií.

Všechny navržené stavební plochy, ve kterých bude řešena nová uliční síť, musí být
vybaveny městskou zelení. Rozsah a funkční typ městské zeleně bude určen podrobnější
územněplánovací dokumentací nebo územněplánovacím podkladem.
Vymezení přípustnosti umístění staveb a zařízení ve funkčních plochách a funkčních
typech:
FUNKCE: PLOCHY BYDLENÍ
- jsou určeny především pro bydlení.
Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:
BP
BC
BO

- PLOCHY PŘEDMĚSTSKÉHO BYDLENÍ
- PLOCHY ČISTÉHO BYDLENÍ
- PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ.

Na objekty, ze kterých bylo před schválením ÚPmB zcela nebo částečně povoleno
vymístění bydlení za účelem jiného funkčního využití, se nevztahuje regulativ vzájemného
poměru ploch bydlení a ostatních přípustných nebo podmíněně přípustných zařízení
stanovený pro příslušný funkční typ.
BP

PLOCHY PŘEDMĚSTSKÉHO BYDLENÍ
- slouží převážně pro bydlení předměstského, případně venkovského
charakteru (podíl hrubé podlažní plochy bydlení v jednotlivých domech
a usedlostech je větší než 50 %).
Přípustné jsou:
- obytné budovy předměstského a venkovského charakteru, které mohou mít
odpovídající užitkové zahrady a vedlejší zemědělské - samozásobitelské
hospodářství
- zahradnické provozovny (i jako monofunkční)
- obchody a nerušící provozovny služeb sloužící potřebám obyvatel
předmětného území (i jako monofunkční)
- nerušící řemeslné provozovny
- služebny městské policie.
Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty (za
podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě):
- malá ubytovací zařízení do 45 lůžek za podmínky, že odstavování vozidel
lze řešit v plném rozsahu na vlastním pozemku
- administrativní budovy za podmínky, že jejich provoz (dopravní napojení
a frekvence návštěv) nenaruší obytnou pohodu v lokalitě a odstavování
vozidel lze řešit v plném rozsahu na vlastním pozemku
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-

BC

nerušící provozovny veřejného stravování (ve smyslu výkladu pojmů
uvedeného na začátku textu Regulativy pro uspořádání území)
nerušící provozovny s pracovními příležitostmi (ve smyslu výkladu pojmů
uvedeného na začátku textu Regulativy pro uspořádání území)
stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely
včetně středisek pro mimoškolní činnost za podmínky, že jejich provoz
(dopravní napojení, parkování, frekvence využívání zařízení) nenaruší
obytnou pohodu v lokalitě.

PLOCHY ČISTÉHO BYDLENÍ
- slouží bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než 80 %).
- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu, požaduje se využití
vnitrobloku pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj.
především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost
umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že
příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část
vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno.
Přípustné jsou:
- stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou) a jako jejich
součást (pokud 80 % hrubé podlažní plochy objektu bude sloužit bydlení)
také
- obchody a nerušící provozovny služeb sloužící denním potřebám obyvatel
předmětného území
- jednotlivá zařízení administrativy.
Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty
(za podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě):
- malá ubytovací zařízení do 45 lůžek za podmínky, že odstavování vozidel
lze řešit v plném rozsahu na vlastním pozemku
- nerušící provozovny obchodu, veřejného stravování a služeb, sloužící denní
potřebě obyvatel předmětného území (ve smyslu výkladu pojmů uvedeného
na začátku textu Regulativy pro uspořádání území)
- stavby pro kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účely
včetně středisek pro mimoškolní činnost za podmínky, že jejich provoz
(dopravní napojení, odstavování vozidel, frekvence využívání zařízení)
nenaruší obytnou pohodu v lokalitě.

BO

PLOCHY VŠEOBECNÉHO BYDLENÍ
- slouží především bydlení (podíl hrubé podlažní plochy bydlení je větší než
60 %, ve stabilizovaných plochách musí být zachován charakter stávajících
staveb pro bydlení)
- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu, požaduje se využití
vnitrobloku pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel (tj.
především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost
umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že
příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část
vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno.
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Přípustné jsou:
- stavby pro bydlení (včetně domů s pečovatelskou službou)
a jako jejich součást (pokud 60 % podlažní plochy objektu bude sloužit
bydlení) také
- obchody, provozovny veřejného stravování a nerušící provozovny služeb,
které slouží pro potřebu obyvatel přilehlého území
- jednotlivá zařízení administrativy
- i jako monofunkční objekty:
- služebny městské policie
- jednotlivá zařízení pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské
a sportovní účely včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a
center pohybových aktivit.
Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekty (za
podmínky, že se svým objemem nevymykají charakteru budov v lokalitě):
- obchody do velikosti 1000 m2 prodejní plochy za podmínky, že bude na
povrchu umístěno max. 50 % normou požadovaných parkovacích míst a
jejich provoz (zásobování, frekvence využívání obchodů) nenaruší obytnou
pohodu v lokalitě
- provozovny veřejného stravování za podmínky, že jejich provoz
(zásobování, doba provozu, frekvence využívání zařízení) nenaruší
obytnou pohodu v lokalitě
- nerušící provozovny služeb a nerušící provozovny
s pracovními
příležitostmi (ve smyslu výkladu pojmů uvedeného na začátku textu
Regulativy pro uspořádání území)
- ubytovací zařízení za podmínky, že odstavování vozidel lze řešit v plném
rozsahu na vlastním pozemku
- stavby pro administrativu za podmínky, že jejich provoz (dopravní
obsluha, parkování a frekvence návštěv) nenaruší obytnou pohodu v
lokalitě
- zahradnictví za podmínky, že jejich pěstební procesy a dopravní obsluha
nenaruší životní prostředí a obytnou pohodu v lokalitě.
FUNKCE: SMÍŠENÉ PLOCHY
- jsou určeny převážně k umístění obchodních a výrobních
provozoven, zařízení správy, hospodářství a kultury, které svým provozem
podstatně neruší bydlení na těchto plochách (obytný charakter objektů
bydlení není možné měnit).
Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:
SO
SV
SJ

- SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB
- SMÍŠENÉ PLOCHY VÝROBY A SLUŽEB
- JÁDROVÉ tj., SMÍŠENÉ PLOCHY CENTRÁLNÍHO CHARAKTERU
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SO

SMÍŠENÉ PLOCHY OBCHODU A SLUŽEB
- slouží převážně k umístění obchodních a servisních provozoven
a administrativy, které podstatně neruší bydlení
- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci
bydlení, požaduje se využití minimálně částí vnitrobloku přilehlých
k bytovým domům pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel
(tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost
umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že
příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část
vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno.
Přípustné jsou:
- administrativní budovy
- maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy
- maloobchodní provozovny do velikosti 3 000 m2 prodejní plochy za
předpokladu situování ve vícepodlažním objektu odpovídajícím charakteru
území a zajištění parkování v objektu
- provozovny stravování a ubytovací zařízení
- řemeslné provozovny
- služebny městské policie
- stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské
a sportovní účely, vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center
pohybových aktivit
- zábavní zařízení.
Podmíněně mohou být přípustné:
- stavby pro bydlení za podmínky, že se jedná o integrované objekty, ve
kterých je funkce bydlení v rozsahu max. 60 % hrubé podlažní plochy
objektu
- byty pro majitele a vedoucí provozoven za podmínky, že jsou součástí
stavebního objemu předmětné provozovny
na základě prověření v ÚPD zóny:
- maloobchodní provozovny do 10 000 m2 prodejní plochy
- maloobchodní provozovny do 3 000 m2 prodejní plochy nesplňující výše
uvedené podmínky pro přípustné stavby.

SV

SMÍŠENÉ PLOCHY VÝROBY A SLUŽEB
- slouží převážně k umístění výrobních provozoven, které podstatně neruší
bydlení.
Přípustné jsou:
- provozovny výroby a služeb
- administrativní budovy
- maloobchodní a velkoobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní
plochy
- maloobchodní a velkoobchodní provozovny do velikosti 5 000 m2 prodejní
plochy za předpokladu situování ve vícepodlažním objektu odpovídajícím
charakteru území a zajištění parkování v objektu
- provozovny stravování a ubytovací zařízení
- zahradnictví
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-

-

stavby pro správu a pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské
a sportovní účely, vč. středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center
pohybových aktivit
zábavní zařízení.

Podmíněně mohou být přípustné:
- byty pro majitele a vedoucí provozoven za podmínky, že jsou součástí
stavebního objemu předmětné provozovny
na základě prověření v ÚPD zóny:
- maloobchodní a velkoobchodní provozovny do 10 000 m2 prodejní plochy
- maloobchodní a velkoobchodní provozovny do 5 000 m2 prodejní plochy
nesplňující výše uvedené podmínky pro přípustné stavby.
SJ

JÁDROVÉ, tj. SMÍŠENÉ PLOCHY CENTRÁLNÍHO CHARAKTERU
- slouží převážně k umístění obchodních provozoven, zařízení správy,
hospodářství a kultury
- pokud objekty v této ploše tvoří blokovou strukturu a obsahují i funkci
bydlení, požaduje se využití minimálně částí vnitrobloku přilehlých
k bytovým domům pouze pro každodenní rekreaci zde bydlících obyvatel
(tj. především pro zeleň a hřiště); tímto požadavkem se nevylučuje možnost
umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínky, že
příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu bydlení a nadzemní část
vnitrobloku bude využívána, jak je výše požadováno.
Přípustné jsou:
- obchodní, kancelářské a správní budovy
- maloobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní plochy za
předpokladu situování ve vícepodlažním objektu s charakterem
odpovídajícím dané historické struktuře okolní zástavby a zajištění
parkování v objektu
- provozovny stravování a ubytovacích zařízení
- zábavní zařízení
- podstatně nerušící výrobní provozovny (řemeslného charakteru)
- zařízení pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické a sportovní účely, vč.
středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center pohybových aktivit
- byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost, či pro majitele a vedoucí
provozoven
- bytové domy.
Podmíněně mohou být přípustné na základě prověření v ÚPD zóny:
- maloobchodní provozovny do 5 000 m2 prodejní plochy.
Závazně nejsou vymezeny:
podíly přípustné podlažní plochy bydlení v ostatních jádrových plochách.
Tato podmínka může být vymezena (když to vyžadují zvláštní městotvorné
důvody) na základě územněplánovací dokumentace zóny.
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FUNKCE: PLOCHY PRACOVNÍCH AKTIVIT
- jsou určeny pro umístění výrobních provozoven a průmyslových podniků.
Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:
PV
PP PZ
PL

- PLOCHY PRO VÝROBU
- PLOCHY PRO PRŮMYSL
- PLOCHY PRO ZEMĚDĚLSKOU VÝROBU
- PLOCHY PRO LESNICKOU VÝROBU

PV

PLOCHY PRO VÝROBU
- slouží převážně k umístění výrobních provozoven, které neovlivňují
negativně okolí svého areálu nad hygienicky stanovenou přípustnou mez.
Přípustné jsou:
- provozovny výroby a výrobních služeb
- sklady a skladové plochy.
Podmíněně mohou být přípustné:
- maloobchodní a velkoobchodní provozovny do velikosti 1 500 m2 prodejní
plochy, za podmínky, že slouží převážně k prodeji produktů z místních
výrobních provozoven či skladů a jsou jejich funkční součástí
- administrativní budovy za podmínky, že jsou funkční součástí výrobních či
skladových areálů
- byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost či pro majitele a vedoucí
provozoven za podmínky, že jsou součástí stavebního objemu předmětné
provozovny
- stavby pro sportovní, školské a zdravotnické účely za podmínky, že jsou
funkční součástí areálů výroby a služeb.

PP

PLOCHY PRO PRŮMYSL
- slouží výhradně pro umístění výrobních a nevýrobních provozoven, jejichž
vlivy se projevují i vně objektu nad hygienicky přípustnou mez, avšak
nepřesahují území vymezené hranicí areálu nebo vyhlášeným hygienickým
pásmem.
Přípustné jsou:
- průmyslové výrobní provozovny všeho druhu
- provozovny výrobních služeb
- sklady a skladové plochy
- provozovny aktivit výrobních i nevýrobních v odpadovém hospodářství.
Podmíněně mohou být přípustné:
- byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost či pro majitele a vedoucí
provozoven za podmínky, že jsou součástí stavebního objemu předmětné
provozovny
- stavby pro školské a zdravotnické účely za podmínky, že jsou funkční
součástí průmyslových areálů
- administrativní budovy za podmínky, že jsou funkční součástí
průmyslových areálů.
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PZ, PL

PLOCHY PRO ZEMĚDĚLSKOU (LESNICKOU) VÝROBU
- slouží pro umístění zemědělských (lesnických) provozoven.
Přípustné jsou:
- stavby a zařízení zemědělských (lesnických) provozoven a k tomu
náležející byty pro osoby zajišťující dohled a pohotovost a pro majitele
nebo vedoucí hospodářství
- zpracovatelské provozovny zemědělských a lesnických podniků
- zahradnické provozovny na plochách pro zemědělskou výrobu
- obchodní provozovny sloužící pro prodej zemědělských a lesnických
produktů a souvisejícího zboží
- zařízení doplňující hlavní funkční náplň plochy (např. občerstvení,
půjčovny nářadí, výstavní plochy apod., vyloučeno je ubytování).

FUNKCE: ZVLÁŠTNÍ PLOCHY PRO REKREACI
R
- jsou určeny pro hromadnou rekreaci, sport, zábavu a soustředěné formy
rekreačního bydlení a ubytování. Jedná se zejména o:
- sportovní a zábavní komplexy
- sportoviště organizované tělovýchovy
- rekreační střediska.
Přípustný je převažující podíl zastavění
komunikacemi apod. nad plochami volnými.

objekty,

sportovišti,

Závazně není ve zvláštních plochách pro rekreaci vymezena:
přípustnost jednotlivých staveb která je nebo bude určena územněplánovací dokumentací
zóny (regulačním plánem), zastavovacím plánem nebo územněplánovacím podkladem
(územním generelem). Podmínkou je jejich funkční soulad s obecným určením ploch pro
rekreaci.
FUNKCE: OSTATNÍ ZVLÁŠTNÍ PLOCHY
N
- jako ostatní zvláštní plochy jsou vymezeny areály celoměstského nebo
nadměstského významu, které se účelem využití podstatně odlišují od
předchozích ustanovení.
Do úvahy přicházejí zejména:
- plochy pro rozsáhlá nákupní střediska, velkoplošné obchodní podniky
a polyfunkční centra s parkovacími plochami na terénu
- plochy pro veletrhy, výstavy a kongresy
- vědeckovýzkumné areály, zvláště ve spojení s vysokými školami
- rozsáhlé areály klinik a nemocnic
- zoologická zahrada.
Účel využití zvláštních ploch vyjma obchodních je určen popisem ve
výkresech.
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Závazně není v ostatních zvláštních plochách vymezena:
přípustnost jednotlivých staveb; ta je nebo bude určena územněplánovací dokumentací
zóny (regulačním plánem), zastavovacím plánem nebo územněplánovacím podkladem
(územním generelem).
Současně s ustanoveními pro přípustnost a podmíněnou přípustnost obchodních
provozoven ve stavebních plochách platí závazně, že veškeré limitní hodnoty výměr
prodejních ploch jsou vztaženy k příslušné základní ploše a že podmínkami pro
umísťování obchodních zařízení o velikosti větší než 1 500 m2 prodejní plochy jsou:
- prověření možnosti dopravní obsluhy, potřebných kapacit parkování a vazby na MHD,
a to i z hlediska koncepce rozvoje dopravy
- posouzení z hlediska limitních hodnot koeficientu vybavenosti obchodními plochami
v přirozené spádové oblasti dle metodiky OÚPR (koeficient vybavenosti je stanoven
podílem m2 prodejní plochy k počtu obyvatel spádové oblasti); limitní hodnota
uvedeného koeficientu je 1,0 m2/obyv.
U obchodních zařízení o velikosti větší než 3 000 m2 zastavěné plochy je navíc nutné
posouzení vlivu stavby na životní prostředí (E. I. A.) dle zákona č. 244/1992 Sb., ve znění
pozdějších předpisů.
FUNKCE: PLOCHY PRO VEŘEJNOU VYBAVENOST
- jsou určeny výhradně pro umístění staveb a zařízení, které slouží veřejné
potřebě v uvedených funkcích (pokud není plocha rezervována pro
všeobecný veřejný účel).
Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:
OV
OK
OP
OZ
OS
OH
OA
OB

- VEŘEJNÁ SPRÁVA
- KULTURA
- SOCIÁLNÍ PÉČE
- ZDRAVOTNICTVÍ
- ŠKOLSTVÍ
- HASIČI
- ARMÁDA
- POLICIE

Poznámka: Stavby a zařízení veřejné a obecní vybavenosti lze umístit (kromě ploch pro
veřejnou vybavenost) ve všech plochách funkčních typů, ve kterých se stavby
tohoto druhu připouštějí nebo podmíněně připouštějí.
FUNKCE: PLOCHY PRO DOPRAVU
- jsou určeny zejména pro umístění zařízení systémů dopravní obsluhy
města.
Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:
DH
- HROMADNÁ OSOBNÍ DOPRAVA (včetně technického zázemí)
DH
- HROMADNÁ OSOBNÍ DOPRAVA (včetně technického zázemí)
DA
- SLUŽBY PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU (čerpací stanice PHM,
servisy apod.)
DP
- VÝZNAMNÁ PARKOVIŠTĚ
DPR
- PARKOVIŠTĚ TYPU "PARK AND RIDE".
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DG
DL

- HROMADNÉ ODSTAVNÉ A PARKOVACÍ GARÁŽE
- LETECKÁ DOPRAVA
(Sportovní letiště v Medlánkách je zahrnuto ve zvláštních plochách pro
rekreaci a vojenské letiště ve Slatině v plochách pro veřejnou
vybavenost - plochách armády.)
Technické základny provozu helikoptér pro policejní a záchrannou službu lze
za předpokladu splnění příslušných podmínek pro provoz umístit v plochách
pro leteckou dopravu, v plochách pracovních aktivit a ve smíšených plochách
výroby a služeb.
- TĚLESA DOPRAVNÍCH STAVEB (násypy, zářezy), REZERVY PLOCH
PRO DOPRAVU a části území, ve kterých bude nutno upřesnit dopravní
řešení.
- ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA včetně zařízení kontejnerové a kombinované
dopravy a poštovního přepravního uzlu.

Současně s ustanoveními platnými pro přípustnost staveb a zařízení ve stavebních
plochách platí závazně následující ustanovení pro řešení dopravy v klidu:
Přípustná jsou:
- parkovací stání, odstavná stání a garáže ve všech stavebních územích,
pokud není územněplánovací dokumentací zóny (regulačním plánem)
stanoveno jinak, pouze pro potřebu vyvolanou přípustným (nebo
podmíněně přípustným) využitím předmětného území.
Nepřípustná jsou:
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily a
autobusy a pro přívěsy těchto nákladních vozidel v plochách bydlení a
smíšených plochách jádrových.
Podmíněně jsou přípustná:
- parkovací stání, odstavná stání a garáže pro nákladní automobily, autobusy
a pro přívěsy těchto vozidel v ostatních plochách smíšených (SO, SV) za
podmínky přímého napojení na trasy automobilové dopravy
- řadové garáže pouze jako dostavba stávajících stabilizovaných garážových
dvorů za předpokladu situování dostavby uvnitř hranic stávajícího areálu
nebo (max. pro 20 odstavných stání) za podmínky zapuštění objektu pod
terén
- jednotlivé garáže pro osobní automobily pouze jako doplněk rodinných
domů na pozemcích těchto domů nebo služebních bytů v zařízeních na
plochách veřejné vybavenosti, pracovních aktivit, zemědělského a lesního
půdního fondu a na smíšených plochách (na pozemcích těchto zařízení), a
to za předpokladu vhodných urbanistických podmínek a v počtu úměrném
počtu bytových jednotek; mimo výše uvedené pozemky je možno
jednotlivé garáže připustit pouze za podmínky, že budou zapuštěny pod
terén.
Pro umísťování čerpacích stanic PHM ve stavebních plochách platí závazně následující
ustanovení:
Přípustné jsou čerpací stanice PHM:
- v plochách DA, DP, DPR, DG.
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Podmíněně jsou čerpací stanice PHM přípustné:
- v plochách bydlení a ve smíšených plochách za souběžně platných
podmínek:
- přímého napojení na trasy automobilové dopravy nebo komunikace
místního významu, pokud jsou průjezdné a minimálně dvoupruhové
- omezení provozní kapacity na 2 výdejní místa
- vyloučení čerpání ropných produktů pro těžkou nákladní dopravu
- vyloučení čerpání plynných pohonných hmot
- integrace do objektu přípustného (nebo podmíněně přípustného)
v předmětné funkční ploše.
Podmíněně jsou čerpací stanice plynných PHM přípustné:
- plochách SO a SV za souběžně platných podmínek:
- přímého napojení na trasy automobilové dopravy nebo komunikace
místního významu, pokud jsou průjezdné a minimálně dvoupruhové
- dopravního posouzení k tomu oprávněnou odbornou firmou nebo
osobou a urbanistického posouzení pořizovatelem ÚPmB.
Nepřípustné jsou čerpací stanice PHM :
- v plochách PZ, PL, R, DH, L, ve všech plochách pro veřejnou vybavenost,
všech plochách pro technickou vybavenost a v plochách nestavebníchvolných.
Výše uvedená ustanovení se netýkají vnitroareálových čerpacích stanic PHM
pro vlastní potřebu provozovatele areálu v plochách OH, OA, OB, PV, PP, PZ,
PL, DH, L a plochách pro železniční dopravu.
FUNKCE: PLOCHY PRO TECHNICKOU VYBAVENOST
- jsou určeny k umístění staveb a zařízení, které slouží pro zřízení
a provozování zásobovacích sítí a likvidaci odpadů (pokud není plocha
rezervována pro všeobecný účel technického vybavení).
Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:
TV
TK
TE
TP
TT
TS
TO
-

-

- VODOVOD
- KANALIZACE
- ELEKTŘINA
- PLYN
- TEPLO
- SPOJE
- LIKVIDACE ODPADŮ.
Sběrná střediska primární separace vybraného komunálního odpadu lze považovat za
provozovny nerušící bydlení a lze je umístit do funkčních ploch, které jejich umístění
připouští.
Specifikaci vybraného komunálního odpadu musí schválit OŽP MMB.
Střediska zpracování a recyklace odpadů lze považovat za výrobní provozovny a lze je
umístit do funkčních ploch pro průmysl (PP) a do ploch pro likvidaci odpadu (TO).
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3. REGULAČNÍ PODMÍNKY PRO PLOCHY NESTAVEBNÍ-VOLNÉ:
Závazně jsou vymezeny:
- urbanistické funkce vyznačené v hlavních výkresech URBANISTICKÉHO NÁVRHU,
EKOLOGICKÝCH ZÓN, VODNÍCH TOKŮ, OCHRANNÝCH REŽIMŮ a PLÁNU
VYUŽITÍ PLOCH,
- obsahy funkčních typů (přípustnost nebo podmíněná přípustnost umístění staveb
a zařízení) uvedené v tomto textu (viz 4. čl. odst 4.1 a 5. čl. vyhlášky).
Závazně nejsou vymezeny:
Hranice FUNKCÍ a umístění FUNKČNÍCH TYPŮ v konkrétní funkční ploše (viz 4. čl.
odst. 4.3 a 4.4 a 5. čl. vyhlášky).
V plochách nestavebních-volných (kromě chráněných území využitelných přírodních
zdrojů) jsou přípustné jednak podzemní liniové stavby technické infrastruktury včetně
případných souvisejících zařízení a podzemní liniové dopravní stavby vyznačené
schematicky ve výkresové části ÚPmB, jednak stavby přípojek technické infrastruktury
pro legální stavby.
Podmíněně jsou přípustné jiné druhy podzemních staveb, pouze pokud mají být
budovány ve veřejném zájmu a pokud funkce stavby bude v souladu s regulativy pro
konkrétní funkční typ.
Plochy chráněné ochranným režimem (územní systém ekologické stability, chráněná území
apod. - viz další text) podléhají rovněž regulačním podmínkám příslušného ochranného
režimu.
Podmíněně je přípustné v návrhových plochách zeleně dočasné využití existujících
objektů a volných ploch pro funkci, která nebude v rozporu s funkčním využitím okolních
ploch, za podmínky, že způsob využití umožní bezodkladné navrácení pozemku pro
realizaci zeleně.
Areály zemědělské výroby, které se nacházejí v plochách navržených pro zeleň, lze
udržovat a modernizovat za podmínky, že to nebude kolidovat s postupem realizace
navržené funkce a areály budou nadále sloužit výhradně zemědělské výrobě.
Dočasné umístění nových stavebních objektů v návrhových plochách určených pro zeleň je
nepřípustné.
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Vymezení přípustnosti využití území, umístění staveb a zařízení ve funkčních
plochách a funkčních typech:
FUNKCE: PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ
- jsou určeny pro zachování a obnovu přírodních a krajinných hodnot území
- jsou veřejně přístupné.

Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:
KV
KR

- PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ VŠEOBECNÉ
- PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ REKREAČNÍ.

KV

PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ VŠEOBECNÉ
Rozvoj těchto ploch je řízen především přírodními procesy. Plošné regulace
jsou proto cíleny na ochranu přírodních procesů v krajině.
Přípustné jsou:
- přirozené, přírodě blízké dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitéry
s podrostem bylin, keřů i travních porostů
- travní porosty bez dřevin, květnaté louky
- bylino-travnatá lada, skály, stepi, mokřady.
Dále jsou přípustné:
- pěší a cyklistické stezky
- drobné sakrální stavby
- drobné stavby zejména pro vzdělávací a výzkumnou činnost.

KR

PLOCHY KRAJINNÉ ZELENĚ REKREAČNÍ
Souvislé plochy zeleně ve volné krajině slouží ve zvýšené míře oddechu,
rekreaci, pobytu v přírodě. Tomuto cíli je podřízeno i vybavení ploch
stavebními objekty.
Přípustné jsou:
- dřevinné porosty, skupiny dřevin, solitery s podrostem bylin, keřů i
travních porostů bez omezení prostorového uspořádání i druhové skladby
- trávníky v jakékoliv intenzitní třídě údržby
- produkční trvalé travní porosty
- bylinná společenstva.

Dále jsou přípustné:
- pěší a cyklistické stezky
- drobné sakrální stavby, drobná architektura a vybavenost ploch
(komunikace, osvětlení, vodní prvky)
- rekreační areály
- pláže
- kempinky
18
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-

stanové tábory
hřiště
otevřené jízdárny vybavené nanejvýš drobnými stavbami
kynologická cvičiště.

Podmíněně jsou přípustné:
- jednotlivé stavby služeb a veřejného stravování za podmínky, že mají
doplňkovou funkci, slouží potřebám rekreační funkce plochy a nemají
charakter uzavřeného klubového zařízení, tzn. že slouží široké veřejnosti.
FUNKCE: PLOCHY MĚSTSKÉ ZELENĚ
- jsou záměrně vytvořenou náhradou za původní přírodní prostředí
- jsou veřejně přístupné a slouží jako zázemí pro odpočinek a rekreační
aktivity.
Podrobnější účel využití je stanoven funkčními typy:
ZP
ZR
ZO
ZH

-

PLOCHY PARKŮ
PLOCHY REKREAČNÍ ZELENĚ
PLOCHY OSTATNÍ MĚSTSKÉ ZELENĚ
PLOCHY HŘBITOVŮ.

ZP

PLOCHY PARKŮ
představují soubory vegetačních prvků a vybavenosti, které jsou:
- součástí urbanistické koncepce města a jeho krajinného obrazu
- památkou zahradního umění
- plochami pro každodenní rekreaci obyvatel.
Přípustné jsou:
- vegetační úpravy, které svým charakterem odpovídají funkci plochy
s ohledem na související ochranné režimy (režim památkové ochrany,
urbánního ÚSES apod. - viz další text)
- pozemní objekty, stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají
způsobu využívání ploch zeleně a mají doplňkovou funkci, např. hřiště,
odpočivadla, altánky, veřejné WC apod.

ZR

PLOCHY REKREAČNÍ ZELENĚ
zahrnují zejména
- rekreační areály
- hřiště
- koupaliště
- pláže
- kempinky.
Podmíněně mohou být v těchto plochách přípustné:
- jednotlivé stavby služeb a veřejného stravování za podmínky, že mají
doplňkovou funkci, slouží potřebám rekreační funkce plochy a nemají
charakter uzavřeného klubového zařízení, tzn. že slouží široké veřejnosti.

ZO

PLOCHY OSTATNÍ MĚSTSKÉ ZELENĚ
zahrnují zejména
19
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ZH

parkově upravená veřejná prostranství
liniovou zeleň a uliční stromořadí
významnou izolační a ochrannou zeleň.

PLOCHY HŘBITOVŮ
tvoří specifickou formu městské zeleně.
Přípustné jsou:
- stavby a zařízení, které svým charakterem odpovídají způsobu využívání
ploch: sakrální stavby, odpočívadla, obřadní síně, veřejné WC apod.

FUNKCE: PLOCHY S OBJEKTY PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI
- slouží pro soustředěnou individuální rekreaci v objektech pro individuální
rekreaci na ZPF, PUPFL, případně ostatních plochách.
Přípustné jsou:
- stávající objekty pro individuální rekreaci, jejich rekonstrukce a dostavby
do velikostí stanovených pro novostavby objektů pro individuální rekreaci
s tím, že na PUPFL nelze zvětšovat zastavěnou plochu objektu
- společná hygienická zařízení pro chatovou nebo zahrádkářskou osadu
mimo PUPFL
- kůlny na nářadí o zastavěné ploše max. 4 m2 mimo vyhlášené rekreační
oblasti a PUPFL.
Podmíněně jsou přípustné (mimo PUPFL):
- novostavby objektů pro individuální rekreaci:
• ve vyhlášených rekreačních oblastech (Přehrada, Holedná, Ponávka)
pouze na základě veřejnoprávně projednaného územněplánovacího
podkladu nebo schválené územněplánovací dokumentace zóny. Objekty
zde mohou mít zastavěnou plochu včetně verand, vstupů a teras max.
50 m2. Mohou být podsklepené a mít jedno nadzemní podlaží
a podkroví. Obestavěný prostor části stavby nad upraveným terénem
nesmí překročit 230 m3;
• mimo vyhlášené rekreační oblasti pouze na základě schválené
územněplánovací dokumentace zóny nebo územněplánovacího podkladu
lokality. Objekty zde mohou mít zastavěnou plochu včetně verand,
vstupů a teras max. 25 m2. Mohou být podsklepené a mít jedno
nadzemní podlaží a podkroví. Obestavěný prostor části stavby nad
upraveným terénem nesmí překročit 110 m3;
- jednotlivé stavby služeb a veřejného stravování, pokud mají doplňkovou
funkci, která odpovídá využívání území stávajících chatových a
zahrádkářských osad.
Pro plochy s objekty pro individuální rekraci obecně platí, že další dělení
stávajících parcel nezakládá právo výstavby dalších objektů pro individuální
rekreaci.
FUNKCE: VODNÍ A VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY
V
- VODNÍ PLOCHY:
- toky
- nádrže a rybníky.
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VH

- VODOHOSPODÁŘSKÉ PLOCHY
Přípustné jsou:
- stavby a zařízení, které slouží výhradně pro účely spojené zejména
s ochranou a využíváním vodních zdrojů nebo ochranou proti vodě jako
přírodnímu živlu a pro další vodohospodářské účely.

FUNKCE: ZEMĚDĚLSKÝ PŮDNÍ FOND (který není součástí stavebních ploch)
- slouží zejména pro hospodaření se zemědělskou půdou, nebo pro činnosti,
které s hospodařením souvisejí
- dočasné využití ploch ZPF se řídí zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně
ZPF, ve znění pozdějších předpisů.
Přípustné jsou:
- změny kultur na trvalé travní porosty
- změny kultury na zahradu, sad, vinici v PLOCHÁCH ZPF S OBJEKTY
PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI.
Podmíněně je přípustné:
- využití pro nestavební funkce (např. sportovní), pokud způsob využití
umožňuje bezodkladné navrácení půdy pro hospodaření, bez nákladů na
rekultivaci
- jednotlivé stavby na pozemcích ZPF sloužící k zajištění provozu
zemědělského hospodářství za podmínky, že jejich zastavěná plocha
nepřesahuje 30 m2 a výška 5 m, svým účelem a kapacitou odpovídají
charakteru a výměře místně souvisejících zemědělských pozemků ve
vlastnictví provozovatele předmětné hospodářské
stavby a jsou
technologicky přímo vázané na dané stanoviště; umístění těchto staveb
musí respektovat funkce okolních ploch; z těchto staveb jsou vyloučeny
objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci nebo bydlení.
- změna kultury pozemku na zahradu, sad, vinici za současně splněných
podmínek:
- pozemek se nachází na okraji honu
- pozemek bezprostředně navazuje na stávající zahrady, sady, vinice nebo
na zastavěné území
- nejedná se o změnu z kultury "louka", "pastvina".
Ke změně kultury je nezbytné vyjádření OŽP MMB z hlediska ochrany
krajinného rázu dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve
znění pozdějších předpisů.
Změna kultury z orné půdy na zahradu mimo PLOCH ZPF S OBJEKTY
PRO INDIVIDUÁLNÍ REKREACI je ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b)
vyhlášky č. 132/1998 Sb. změnou funkčního využití území.
FUNKCE: POZEMKY URČENÉ K PLNĚNÍ FUNKCE LESA
- lesní a jiné pozemky, které jsou trvale určeny k plnění funkcí lesů dle
zákona č. 289/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů; využívání je možné
pouze v souladu s tímto zákonem.
- dočasné využití ploch určených k plnění funkcí lesa se řídí zákonem
č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů.
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Přípustné jsou:
- jednotlivé účelové stavby a zařízení pro lesní hospodářství; z těchto staveb
jsou vyloučeny objekty, které mohou sloužit individuální rekreaci.
Pro využívání ploch v kontaktu s lesními porosty platí, že vně hranice
lesního porostu má zůstat volně přístupný pás v šíři do 4 m.

FUNKCE: PLOCHY PRO TĚŽBU
PT
- jsou určeny k využívání zásob nerostných surovin podle příslušných předpisů.

4. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ DOPRAVY:
Závazně je vymezeno:
- uspořádání dopravy vytvářející předpoklady pro přiměřenou dopravní obsluhu města
všemi druhy dopravy a vymezující v území polohu:
- tras pro železniční dopravu
- tras pro městskou hromadnou dopravu
- tras pro automobilovou dopravu
vyznačených v hlavních výkresech URBANISTICKÝ NÁVRH a DOPRAVA (viz 4. čl.
odstavec 4.1 vyhlášky)

-

pokrytí území sítí cyklistických stezek vyznačené ve výkrese KONCEPCE
CYKLISTICKÉ DOPRAVY (viz 4. čl. odst. 4.2 vyhlášky).

Závazně není vymezeno:
konkrétní vedení tras, které je možno upravovat na základě následných stupňů
územněplánovací a projektové dokumentace (viz 4. čl. odstavec 4.5 vyhlášky).

Vymezení účelu využití trasy:
TRASY PRO ŽELEZNIČNÍ DOPRAVU
- jsou určeny pro stabilizaci a rozvoj železniční dopravy, přestavbu železničního uzlu,
výhledové napojení vysokorychlostních tratí do železničního uzlu Brno a pro obsluhu
vybraných ploch železničními vlečkami. Jedná se o:
- ŽELEZNIČNÍ TRATĚ
- VLEČKY.
TRASY PRO MĚSTSKOU HROMADNOU DOPRAVU
- jsou určeny pro dobudování systému městské hromadné dopravy, který umožní
komplexní zvýšení kvality přepravy osob a zachování maximálního podílu MHD v
dělbě přepravní práce.
Jedná se o:
- TRASY KOLEJOVÉHO SYSTÉMU MHD
- PODPOVRCHOVÉ ÚSEKY KOLEJOVÉHO SYSTÉMU MHD
Mendlovo náměstí-Joštova, Šumavská-Opuštěná.
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Závazně není vymezena trasa kolejové MHD v koridoru Opuštěná-Zvonařka-těleso ČD
v úseku Nové sady-Hladíkova.

TRASY PRO AUTOMOBILOVOU DOPRAVU
- jsou určeny pro vybudování systému dopravní obsluhy města automobilovou dopravou,
který současně umožní organizační i regulační opatření k ochraně před negativními
vlivy dopravy. Jedná se o:
- KOMUNIKACE DÁLNIČNÍHO TYPU
- RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE
- SBĚRNÉ KOMUNIKACE SE 4 A VÍCE JÍZDNÍMI PRUHY
- SBĚRNÉ KOMUNIKACE SE 2 NEBO 3 JÍZDNÍMI PRUHY
- MĚSTSKÉ TŘÍDY
- PODPOVRCHOVÉ ÚSEKY KOMUNIKACÍ.
Závazně nejsou vymezeny následující trasy pro automobilovou dopravu:
- trasy sběrných komunikací v prostoru Konečného nám.-Veveří-Šumavská-ŠtefánikovaRybníček-Sportovní-Pionýrská-Kotlářská
- trasa souběžná se železničním koridorem v Židenicích (paralelně s ul. Klíny) v úseku
Karlova, Hladíkova - včetně severního a jižního napojení
- trasy kolektorů a obslužných komunikací podél D1
- trasy sběrných komunikací v prostoru Husovic
- křižovatky:
- Hradecká-Purkyňova v Kr.Poli
- R43 - ul. Obvodová v Bystrci
- Tomkovo nám. v Husovicích
- Vranovská-Cejl
- Pisárecká-Hlinky-Kamenomlýnská
- Kníničská (přehradní radiála)-Bystrcká.
Závazně nejsou vymezeny také:
TRASY NEKOLEJOVÉ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY
RAMPY MIMOÚROVŇOVÝCH KŘIŽOVATEK
KOMUNIKACE A PROSTRANSTVÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU V NÁVRHOVÝCH
PLOCHÁCH
KOMUNIKACE A PROSTRANSTVÍ MÍSTNÍHO VÝZNAMU.
Další podmínky využití ploch a tras pro dopravu (pokud to vyžadují zvláštní městotvorné
důvody) budou stanoveny územněplánovací dokumentací zóny nebo při územním řízení.
Zejména se jedná o regulace, jimiž se podrobněji určují:
- dopravně zklidněné oblasti (např. zóna "30")
- dopravně zklidněné prostory (např. náměstí)
- dopravně zklidněné komunikace a dopravní plochy, ze kterých je vyloučena těžká a
zbytná motorová doprava
- jednotlivé obytné ulice
- komunikace a dopravní plochy se zvláštním dopravním režimem
- časové omezení nebo úplné vyloučení zásobování
- časové omezení nebo úplné vyloučení veškeré motorové dopravy
- pojížděné chodníky
- pěší zóny
- pěší a cyklistické stezky.
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5. ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ TECHNICKÉ VYBAVENOSTI:
Závazně je vymezeno:
uspořádání technické vybavenosti vytvářející předpoklady pro obsluhu města všemi druhy
médií a pro likvidaci odpadů, vyznačené v hlavních výkresech - ZÁSOBOVÁNÍ PITNOU
VODOU, ZÁSOBOVÁNÍ UŽITKOVOU VODOU, ODKANALIZOVÁNÍ ÚZEMÍ,
ENERGETIKA - ZÁSOBOVÁNÍ TEPLEM, ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM, ZÁSOBOVÁNÍ
ELEKTRICKOU ENERGIÍ, SPOJE, KOORDINACE INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (viz 4. čl.
odst. 4.1 vyhlášky).
Závazně není vymezeno:
konkrétní vedení TRAS, které je možno upravovat na základě následných stupňů
územněplánovací a projektové dokumentace (viz 4. čl. odst. 4.5 vyhlášky).

6. OCHRANNÉ REŽIMY
Závazně jsou vymezeny:
níže uvedená chráněná území, chráněné objekty a ochranná pásma, které omezují funkci
(účel využití) plochy a jsou vyznačeny v hlavních výkresech URBANISTICKÉHO
NÁVRHU, EKOLOGICKÝCH ZÓN, VODNÍCH TOKŮ, OCHRANNÝCH REŽIMŮ
a PLÁNU VYUŽITÍ PLOCH (viz 4 čl. odst. 4.1 vyhlášky).
Název ochrany:
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ VYUŽITELNÝCH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ
VODNÍ ZDROJE
(zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů)
OCHRANNÉ PÁSMO PŘEHRADY
STUDÁNKY
LOŽISKA NEROSTNÝCH SUROVIN
(zák. č. 44/1988 Sb., horní zákon, ve znění pozdějších předpisů)
DOBÝVACÍ PROSTORY NEROSTNÝCH SUROVIN (zák. č. 44/1988 Sb., horní
zákon, ve znění pozdějších předpisů)
ARTÉSKÝ VRT
VYMEZENÉ ÚZEMÍ S OCHRANNOU ARTÉSKÝCH VOD
Využívání ploch v takto vymezeném území je přípustné podle zvláštních předpisů. Pro
jakoukoliv stavební činnost v tomto území musí být stanovisko OŽP MMB – městského
geologa.
MONITOROVACÍ VRT SKLÁDKY
CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ PŘÍRODY, KRAJINY A ZELENĚ
ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ
(zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
VÝZNAMNÝ KRAJINNÝ PRVEK
(zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
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BIOCENTRUM ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
(zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
s následující regulací:
Pro účely tohoto územního plánu se BIOCENTREM rozumí základní plocha s funkcí
ZELEŇ KRAJINNÁ, nebo LESNÍ PŮDNÍ FOND ve vymezeném rozsahu.
Na těchto plochách jsou přípustné:
- druhová skladba: dřeviny v rámci navrženého cílového společenstva;
synuzie podrostu bez úprav mechanizací, bez minerální výživy a bez
chemické ochrany
- prostorová struktura: porosty dřevin.
Podmíněně přípustná je:
- realizace staveb; u regionálních prvků pouze na základě podrobnější
územněplánovací dokumentace, do lokálních prvků je umisťování staveb
nepřípustné.
BIOKORIDOR ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY
(zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů)
s následující regulací:
Pro účely tohoto územního plánu se BIOKORIDOREM rozumí základní plocha s funkcí
ZELEŇ KRAJINNÁ nebo LESNÍ PŮDNÍ FOND ve vymezeném rozsahu.
Na těchto plochách jsou přípustné:
- druhová skladba: dřeviny v rámci navrženého cílového společenstva
- prostorová struktura: liniové vegetační prvky.
Podmíněně přípustná je:
- realizace staveb; u regionálních prvků pouze na základě projednaných
územněplánovacích podkladů, do lokálních prvků je umisťování staveb
nepřípustné.
BIOCENTRUM URBÁNNÍ
(biocentrum podle vyhl. č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s následujícím
zpřesněním § 1, písm. a)
Pro účely tohoto územního plánu se BIOCENTREM urbánním rozumí základní plocha
s hlavní funkcí ZELEŇ MĚSTSKÁ ve vymezeném rozsahu.
Na těchto plochách jsou přípustné:
- druhová skladba: dřeviny odpovídající funkčnímu typu plochy (park, zeleň
s rekreací, hřbitov, ostatní plochy zeleně). Synuzie podrostu bez omezení
- prostorová struktura: porosty dřevin, skupiny stromů, solitéry.
Podmíněně přípustná je:
- realizace staveb; u regionálních prvků pouze na základě podrobnější
územněplánovací dokumentace, u lokálních prvků na základě projednaných
územněplánovacích podkladů.
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BIOKORIDOR URBÁNNÍ
(biokoridor podle vyhl. č. 395/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s následujícím
zpřesněním § 1, písm. b)
Pro účely tohoto územního plánu se BIOKORIDOREM URBÁNNÍM rozumí základní
plocha s funkcí ZELEŇ MĚSTSKÁ ve vymezeném rozsahu.
Na těchto plochách jsou přípustné:
- druhová skladba: vegetační prvky bez omezení
- prostorová struktura: liniové vegetační prvky
- realizace staveb; u regionálních prvků pouze na základě projednaných
územněplánovacích podkladů.
VOLNÉ PLOCHY SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM
účel využití je stanoven jmenovitě.
PŘÍRODNÍ PARKY CHRÁNĚNÉ KRAJINNÉ OBLASTI
REKREAČNÍ OBLASTI
OCHRANA PAMÁTEK A KULTURNÍCH HODNOT
(zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů):
OBJEKTY ZAPSANÉ V ÚSTŘEDNÍM SEZNAMU KULTURNÍCH PAMÁTEK
(vyjma drobných architektonických a výtvarných historických objektů)
PAMÁTKOVÉ ZÓNY A OCHRANNÁ PÁSMA SOUBORŮ NEMOVITÝCH
KULTURNÍCH PAMÁTEK
MĚSTSKÁ PAMÁTKOVÁ REZERVACE BRNO
OCHRANNÉ PÁSMO MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE BRNO
PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÉ PLOCHY ZELENĚ A HŘBITOVŮ
OCHRANNÁ PÁSMA VÝZNAMNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH LOKALIT
OCHRANNÁ PÁSMA HLAVNÍCH TRAS INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
(stabilizovaných i navrhovaných ve smyslu příslušných technických předpisů):
PLYNOVODŮ VTL A VVTL
ELEKTRICKÝCH VEDENÍ VN A VVN
TEPELNÝCH NAPAJEČŮ (rezerva pro obchvat z jaderné elektrárny Dukovany).
Využívání ploch v ochranných pásmech je přípustné po projednání s příslušným správcem
sítí.

OSTATNÍ OCHRANNÁ PÁSMA
OCHRANA ZÁJMŮ OBRANY STÁTU A CO
OBLASTI EKOLOGICKÝCH LIMITŮ A RIZIK
Využívání ploch v ochranných pásmech je přípustné podle zvláštních předpisů.
Pro jakoukoliv stavební činnost v tomto území musí být stanovisko OŽP MMB městského geologa.
- OBLASTI PROKÁZANÉ KONTAMINACE PODZEMNÍCH VOD
- OBLASTI SKLÁDEK
- OBLASTI BÝVALÝCH SKLÁDEK
- OBLASTI SLOŽITÝCH GEOLOGICKÝCH A HYDROGEOLOGICKÝCH
POMĚRŮ.
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STANOVENÁ ZÁPLAVOVÁ ÚZEMÍ
(podle § 66 odst. 1 a 3 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, je
umístění staveb a zařízení možné pouze se souhlasem příslušného vodoprávního orgánu ve
smyslu § 17 výše citovaného zákona)
OCHRANA KORIDORU TRATÍ VYSOKÝCH RYCHLOSTÍ
Využívání ploch v ochranném pásmu je podmíněno posouzením pořizovatelem ÚPmB
(OÚPR MMB).
OCHRANNÉ PÁSMO DÁLNIC MIMO SOUVISLE ZASTAVĚNÉ ÚZEMÍ MĚSTA
Pro jakoukoliv stavební činnost v tomto území musí být zajištěno stanovisko Ředitelství
silnic a dálnic ČR.
PÁSMA HYGIENICKÉ OCHRANY-VYHLÁŠENÁ
OCHRANNÉ PÁSMO VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
(podle zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví, ve znění pozdějších předpisů, je toto pásmo
vymezeno v rozsahu 100 m od hranic veřejného pohřebiště).

7. PRVKY URBÁNNÍ A KRAJINNÉ OSNOVY
Závazně jsou vymezeny:
- "zelené horizonty" jako linie nenarušitelné výstavbou nadzemních objektů
- "zelené klíny a krajinné komplexy" jako nezastavitelná území města vyznačené v
hlavním výkrese URBÁNNÍ A KRAJINNÁ OSNOVA (viz 4. čl. odst. 4.1 vyhlášky).

8. MÍRA STAVEBNÍHO VYUŽITÍ
vyjádřená indexem podlažní plochy (IPP) ve výkrese Plán využití území 1 : 5 000 je
stanovena pro návrhové stavební plochy směrně s tím, že proces úpravy směrných částí
ÚPmB je popsán v 8. čl. vyhlášky.
IPP je určen pro návrhové plochy bydlení, smíšené a pracovních příležitostí vyjma PZ, PL,
vždy jako maximální, a v uvedených případech i jako minimální přípustný počet m2 hrubé
podlažní plochy na 1 m2 základní funkční plochy.
Hodnoty IPP mohou být upřesněny územněplánovací dokumentací zóny.
Míra stavebního využití pozemků ve stabilizovaných funkčních plochách je dána
stávajícím stavem zástavby v předmětné základní ploše.
Při výpočtu skutečné hodnoty IPP pro již existující zástavbu se z předmětné základní
funkční plochy nezapočítávají výměry pozemků, na nichž má být uvažovaná výstavba
realizována, ani plochy eventuálních proluk v uliční frontě existujících v rámci předmětné
základní plochy.
Takto získaná hodnota IPP má při aplikaci na jednotlivých pozemcích orientační charakter
s tím, že při povolování jak výstavby v prolukách, tak nástaveb a přístaveb stávajících
objektů nesmí objem povolované stavby:
- narušit charakter okolní zástavby (daný převládajícími půdorysnými rozměry staveb,
počtem nadzemních podlaží a způsobem řešení zastřešení včetně eventuálního
podkroví)
- zhoršit podmínky pro využívání sousedních nemovitostí.
Nově navrhované půdní vestavby se z hlediska výše uvedené hodnoty IPP neposuzují,
pokud jejich řešení nevyvolává změnu stávajícího tvaru a výšky střechy. V opačném
případě jsou považovány za nástavby.
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9. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY VYUŽITÍ ÚZEMÍ
Obchodní, obchodně-zábavní nebo jiná obdobná zařízení s vysokými nároky na dopravní
obsluhu, situovaná v bloku vymezeném ulicemi Sportovní, Cimburkova, Poděbradova,
Hrubého nebo v lokalitě bývalé královopolské cihelny, mohou být realizována jen za
podmínky současné
- výstavby velké okružní křižovatky na ulici Sportovní
- přestavby ulice Sportovní v úseku od MUK s VMO po ulici Cimburkovu na
čtyřpruhovou komunikaci
- zkapacitnění křižovatky Reissigova–Sportovní zřízením potřebného počtu řadicích
pruhů
- výstavby obslužných komunikací napojených jednak z velké okružní křižovatky,
jednak z ulice Reissigovy a prodloužené ulice Cimburkovy a jejich křižovatek
tak, aby vzniklo kapacitní dopravní připojení předmětného zařízení nezhoršující funkčnost
základního komunikačního systému v dané oblasti.
Stabilizovaná plocha PV situovaná mezi samostatnými jízdními pásy VMO „Lesnická“ je
využitelná pouze pro stávající technologická zařízení podmiňující výrobu v areálu bývalé
Královopolské strojírny.
Využití návrhové plochy SO situované mezi VMO, ulicí Olomouckou a areálem firmy
Opel Asko je podmíněno vydáním výjimky pro samostatné dopravní napojení na rampu
MÚK Olomoucká – Černovická nebo dohodou o připojení této plochy na stávající vjezd
v areálu firmy Opel Asko.
Pro území MPR platí, že jakákoliv změna účelu využití stávajících bytových domů, nebo
jejich částí, nebo domů s podílem bytů nesmí snížit počet bytů, pokud územněplánovací
dokumentace zóny (regulační plán) městské památkové rezervace nestanoví jinak.
REŽIM DOČASNÉHO VYUŽÍVÁNÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH PLOCH
ŽELEZNICE
na území města Brna ke dni schválení tohoto územního plánu postupně uvolňovaných od
železničního provozu při přestavbě železničního uzlu.
Využívání těchto ploch v souladu s územním plánem města pro jiné než drážní účely je
přípustné pouze se souhlasem majitele (ČD) a se souhlasem pořizovatele ÚPmB (MMB-OÚPR). Do doby uvedení nového osobního nádraží do provozu je přípustné na stávajících
železničních plochách provádět modernizaci, údržbu a obnovu zařízení nutných pro
zachování železničního provozu.
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