MČ Brno - Černovice
Připomínky pro projednání návrhu územního plánu
Připomínky k plochám v MČ Brno-Černovice, k. ú. Černovice.
Závazná textová část
Požadavek na vymezení existujících ploch (dobývacích prostorů výše uvedených) pro těžbu nerostných
surovin (štěrkopísků) a pro dokončení sanačních a rekultivačních prací.
1. Označení části dokumentace a textu, kterých se připomínka týká (název výkresu nebo č.
stránky v textu územního plánu):
V textové části výroku v kapitole 5.6 DOBÝVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN je uvedeno: „V územním
plánu nejsou vymezeny žádné plochy pro dobývání nerostných surovin.“
2. Text připomínky:
V návrhu Územního plánu Města Brno nově vymezit plochu k těžbě nerostných surovin v rozsahu
dobývacího prostoru Černovice V a plochu dobývacích prostorů Černovice IV, Černovice III a
Černovice II. O tyto nové plochy doplnit textovou i grafickou část Územního plánu Města Brno i
Odůvodnění ÚP.
3. Odůvodnění připomínky:
Požadovanými plochami jsou území dobývacích prostorů – v případě dobývacího prostoru Černovice
V se jedná o území určené k dobývání nerostné suroviny – štěrkopísků, které jsou součástí výhradního
ložiska evid. číslo B 3062800 Černovice-Jenišova jáma, vedeného v bilanci nerostných surovin České
republiky (ložisko je ve vlastnictví státu), s objemem zásob převyšující 6 mil. m3.
V případě dobývacích prostorů Černovice IV, III a II se jedná o dobývací prostory bez zásob
nerostných surovin, avšak s dosud probíhajícími sanačními a rekultivačními pracemi směřujícími k
naplnění závazného plánu rekultivace jako nezbytného předpokladu pro zrušení těchto dobývacích
prostorů.
str. 67
Mezi městské třídy zahrňte pokračování Křenové - ulici Olomoucká
Grafická část
2.1 Hlavní výkres
Doplňte veřejné prostranství před Mosilanou (plocha stávajícího parkoviště a komunikace), umožněte
dopravní napojení k části rozvojové lokality C-6 na parcelách 1691/95, 1691/136 a 1691/41
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Doplňte veřejné prostranství před prodejnou Albert, ulice Cornovova.

Plochu ulice El. Krásnohorské, Churého, ve stávajícím ÚP ZO, změňte na pl. veřejného prostranství.

Doplňte veřejné prostranství ulice Charbulova, park, odbočka na Havraní.

Vymezte plochu Staré školy (Charbulova 137) a ZUŠ Charbulova 84 jako plochu veřejné vybavenosti.
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Staré Černovice, Faměrovo náměstí
- upřesněte / zmenšete plochy dopravy u křižovatky v souvislosti s VMO, změňte na plochu C/k2
(smíšenou obytnou), která bude výškovou regulací respektovat okolní zástavbu ve Starých
Černovicích
- plocha dopravy zasahuje do stávajícího veřejného prostranství. Narušený prostor
Faměrova náměstí je vhodné uzavřít zástavbou
- po dokončení VMO v této lokalitě zadat územní studii na dobudování a uzavření náměstí

Ulice Vinohradská
Změňte plochy P/a2 na P/a3
- V této ploše se už v současnosti nachází výšková budova společnosti Tart, v protější rozvojové
ploše C1 je taktéž výšková hladina 3.
Změňte plochu zahrádek I přiléhající k ulici Vinohradská na plochu E/a2.
- Zahrádky v této ploše jsou již v současnosti zčásti využívány ke komerčním účelům (např.
stavební dvory aj.), v této lokalitě zahrádky nejsou vhodné (sousedství s plochami E, P)
Změňte plochu K na R nebo I dle přiložené grafické přílohy
- V současnosti se zde nacházejí zahrady na soukromých pozemcích. V případě, že není možné
stávající chatky a rekreační objekty opravovat, stahují se do této lokality problémové živly,
hromadí se zde odpad a vznikají černé skládky. Místo má unikátní polohu a krásný výhled (i
když na průmyslový areál), ale je zpustlé, zanedbané a plné odpadu. Přeměna na plochy
zahrádek nebo rekreace by mohla přinést jeho zkulturnění
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Ulice Kneslova
Změňte část stab. plochy B/v3, na které se nachází Areál zdraví (p. č. 1570/3, 1570/4, 1570/5,
1570/6, 1618/1, 1618/2, 1619 a 1620), na stab. plochu sportu.
- V současnosti se zde nachází sportoviště pro občany z blízkého sídliště Kneslova a
Turgeněvova a celých Nových Černovic, do budoucna doplní i občanskou vybavenost pro
sídliště na Kaménkách.
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Plochy zeleně mezi Novou Mosilanou a Spodním sídlištěm
Změňte na plochy zahrádek I
- Občané Černovic tyto zahrádky s oblibou využívají. Využívání rekreačních ploch v místě
bydliště snižuje dopravní zátěž. Lidé častěji tráví víkendy doma, necítí potřebu odjíždět pryč a
město se na víkend tolik nevylidňuje. Zahrádky umožňují občanům pečovat o své okolí a
navazovat sociální kontakty v místě bydliště. Díky pestrosti pěstovaných plodin, stromů a keřů
do města přinášejí vítanou biodiverzitu.

2. 3 Odkanalizování
Kmenová stoka E1 je vedena dle varianty A, vítězná varianta je ovšem var. B (vedení ul. Charbulovou
dále k řece až do areálu Nové Zbrojovky)
O.6 Cyklistická doprava
Veďte propojení V-Z středem Černovic (ul. Řehořova), doplňte propojení přes řeku – protažení
ul. Řehořova směr Komárov, tunel pod železniční tratí, most/lávka.
- Pro vybudování tunelu pod tratí požaduje SŽDC vyznačení komunikace v územním plánu.
Obytná zástavba Černovic je od okolí odříznutá komunikacemi Černovická, Ostravská a
železniční tratí. Prostupnost směrem k řece a dále do centra výrazně zvýší kvalitu života
obyvatel.
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Doplňte cyklotrasu do Brněnských Ivanovic vedoucí po staré cestě do Tuřan (p. č. 2767/10,
2767/6 a dále jednou z možných tras viz. příloha)
- Stávající cyklotrasa vedená po ulici Vinohradská je nevyhovující z důvodu malé šířky ulice a
velkého provozu, problém představuje také nebezpečný úsek – „tunýlek“ pod železniční tratí.
Vedení cyklotrasy v novém umístění je výhodná také proto, že se jedná o původní cestu
s několika málo pozemky ve vlastnictví města.
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Připomínky k rozvojovým lokalitám
● C-1 VINOHRADSKÁ
Zvyšte zastoupení zeleně v plochách na min. 15 %.
Doplňte veřejné prostranství, řešte prostupnost územím – dopl. komunikaci „diagonála“, zde jsou
městské pozemky.
Lokalita je částečně v záplavovém území, ale v kartě lokality to není zmíněno.
Rozšiřte návrhovou plochu změn o západní stabilizovanou plochu mezi ulicí Hájecká a řekou.
Na ploše mezi ulicí Hájeckou a řekou se nachází nové objekty, ale i rozsáhlé areály čekající na
přestavbu (areál ČSAD – téměř 30 000 m2, ZITA DELL ROZ – cca 15 000 m2, ČPP Transgas – cca
30 000m2)
Doplňte zastávku vlaku; zastávka může výrazně zlepšit dopravní obslužnost průmyslového areálu i
celých Černovic včetně plánovaného sídliště na Kaménkách

● C-2 ŠIROKÝ LIS
JZ část plochy C2 ponechte jako plochu Z
- tato plocha navazuje na navrhovaný zelený pás zahrádek a krajinné zeleně, navazuje na plochu
zeleně na Kaménkách, k ulici Olomoucké a přes lesopark do Areálu volného času na Mírové a
vytváří tak souvislý zelený pás od Černovické terasy až k řece
Požadujeme vytvoření mezioborové pracovní skupiny složené ze zástupců dotčených městských částí,
města Brna, státní správy a dalších zainteresovaných subjektů včetně vlastníků dotčených pozemků,
jejímž cílem bude vytvořit ucelenou koncepci využití celého území vymezeného rozvojovou plochou
BI-10, rozvojovou plochou C-2 a plochou zeleně mezi těmito rozvojovými plochami včetně vymezení a
stanovení jednotlivých funkčních ploch, řešení majetkoprávních vztahů, řešení starých zátěží v území
s ohledem na ochranu životního prostředí i praktickou a ekonomickou proveditelnost. Požadujeme,
aby výstupy pracovní skupiny byly zapracovány do návrhu územního plánu před dalším veřejným
projednáním v roce 2021.
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● C-3 VLASTIMILA PECHA
U navrhované železniční zastávky „Černovická terasa“ rozšiřte plochu pro dopravu pro umístění např.
záchytného parkoviště.
Ve východní části ponechte v souladu se stávajícím UP plochu zeleně a komerční vybavenosti
- Plocha zeleně a komerční vybavenosti bude představovat vhodné zázemí pro rozvoj lokality a
plánovanou zastávku vlaku.

● C-4 MÍROVÁ
Snižte výškovou úroveň na hodnotu 2.
- Tato rozvojová plocha je součástí Faměrova náměstí a neoddělitelně patří ke Starým
Černovicím, které mají výškovou úroveň na hodnotě 2. Z tohoto důvodu je vhodné respektovat
charakter území v jeho celistvosti. Ulice Mírová není dostatečně kapacitní pro zvýšení intenzity
využití území.
● C-6 CHARBULOVA
Návrhovou plochu změňte na smíšenou obytnou (C), volná nebo kompaktní struktura zástavby,
výšková úroveň 3.
- Tato plocha představuje zásadní prostor pro budoucí scelení Starých a Nových Černovic.
V ploše smíšené obytné lze doplnit uliční čáru při ulici Charbulova obytnou zástavbou
s parterem, je možné doplnit chybějící občanskou vybavenost. Na části parcel č. 1691/41 a
1691/96 je plánována výstavba sociálního zařízení péče o seniory. Jedná se o dlouhodobě
plánovaný projekt MČ ve spolupráci se SMB, který doplní chybějící zařízení sociální péče.
Zmenšete hranice jižní části rozvojové lokality, návrhovou plochu zeleně změňte na stabilizovanou.
- V tomto místě se v posledních 15 letech průběžně buduje zóna pro oddych a rekreaci obyvatel
Černovic, která začíná pramenem sv. Floriána, pokračuje přes areál volného času Mírová a
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lesopark až k ulici Charbulova. Proběhla zde výsadba izolační zeleně, která plochu odděluje od
výrobního areálu Nové Mosilany, bylo zde vybudováno oplocené sportoviště a lesopark.
V současnosti se z dotací OPŽP revitalizuje část lesoparku přiléhající k ulici Charbulova. Jedná
se o největší souvislou rekreační plochu v Černovicích, která je hojně využívána. Je možné
doplnit bydlení, ale v plochách, které k tomu jsou vymezeny ve stávajícím územním plánu.
Doplňte plochu veřejného prostranství před Mosilanou a dopravní napojení k západní části návrhové
plochy smíšené obytné.
- Stávající dopravní napojení z ulice Charbulova od Wainerova náměstí je velmi
problematické. Větší část komunikace je vedena jako cyklostezka, je zde velký pohyb
chodců (směr lesopark) a cyklistů směřujících na Černovickou terasu. Komplikaci
představuje celková nedostatečná šířka komunikace a úzké hrdlo při napojení na ulici
Charbulovu, proto je nutné při výstavbě v této lokalitě (např. již plánovaný projekt
výstavby viladomů na p. č. 1691/125, 1691/118, 1985 a 1984) řešit i dopravní
napojení.

● C-7 HAVRANÍ-ČERNOVICKÁ
MČ Brno-Černovice zaslala dne 1. 8. 2019 na Odbor územního plánování a rozvoje MMB dokument s
názvem “Požadavky městské části Brno-Černovice k obsahu změny ÚPmB B1/19-CM”. V tomto
dokumentu je shrnuto stanovisko MČ Brno-Černovice k výstavbě na Kaménkách. Žádáme o předání
dokumentu zpracovateli nového ÚP.
Lokalitu přejmenujte na „Na Kaménkách“.
- Jedná se o dlouhá léta zaužívaný název, jeho změna je matoucí
Upravte hranice, řešte rozvojovou plochu Kaménky jako celek.
- Jedná se o jedno kompaktní území
Do karty lokality doplňte “není možné dopravní napojení pouze z ulice Charbulova, Wainerovo
náměstí a Havraní (od Černovické)”; kartu lokality doplňte o další informace vycházející z územní
studie a požadavků MČ Brno-Černovice.
Zachovejte podmínění výstavby vybudováním kmenové stoky EI a rozšířením RN Ráječek.
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Žádáme také o doplnění etapizace výstavby a stanovení podmiňujících investic (dopravní napojení,
veřejná vybavenost).
Odstraňte pro veřejnou vybavenost V/v3 v západní části parku
- V rámci variantního řešení, které vzniklo na popud MČ Brno- Černovice, byla navržena 2
umístění MŠ: v jižní části lokality k ulici Havraní a v severní části lokality k ulici Olomoucká
- Plochu V/v2 v jižní části lokality připojte k objektu „Staré školy“ a umístěte na p. č. 2164
Část p. č. 2164 ponechte jako zeleň
- V tomto místě se v současnosti nacházejí vzrostlé stromy, jedná se o plochu nazývanou „Starý
sad“. Vytvoří se tak zelený pás Svitava-lesopark-Kaménky-Černovická terasa a doplní se
nedostatečná plocha zeleně pro budoucí obyvatele sídliště Na Kaménkách
- Zeleň bude sloužit jako izolační prvek mezi zahradou Psychiatrické nemocnice, jejíž pozemky
jsou využívány pro pacienty PN v rámci terapie. Umístění plochy bydlení v této lokalitě je
nevhodné, vedlo by k narušení soukromí pacientů PN a jejich přílišnému kontaktu s okolím
V severní části lokality vyznačte rozšířené veřejné prostranství před uvažovanou radnicí.
- Chybí shromažďovací prostor před významnou veřejnou budovou

● C-8 KŘIŽOVATKA OLOMOUCKÁ-ČERNOVICKÁ
viz C-7
Plochy K a D/v3 mezi ulicemi Olomoucká Turgeněvova řešte jako samostatnou rozvojovou lokalitu,
přejmenujte na Turgeněvova, posuzujte ji v souvislosti s přilehlým sídlištěm Turgeněvova, jeho
potřebami (doplnění parkování, zeleně, vyřešení dopravy) a stávajícími projekty (Ovocný sad
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Turgeňka na p. č. 2722/16). Větší část plochy pro dopravu přiléhající k sídlišti, ve které se mj. nachází
ovocný sad, změňte na Z. Plochu sadu (2000 m2) změňte na stabilizovanou.
Pro tuto plochu požadujeme vypracování územní studie.
- Sídliště Turgeněvova je od okolních ploch odříznuté ulicemi Černovická, Ostravská a
Olomoucká. Na malé ploše se zde tísní přes 1000 obyvatel. V roce 2017 zde na posledních
kouscích zeleně byl vybudován bytový a parkovací dům. Jako drobná kompenzace za úbytek
zeleně byl v roce 2020 na ploše 2000 m2 vysazen ovocný sad. Záměrem městské části je tento
sad postupně rozšířit a doplnit tolik chybějící zeleň.
- Sídliště trápí také zásadní nedostatek parkovacích míst, žádoucí by bylo zjednosměrnění ulice
Turgeněvova a doplnění druhého výjezdu na ulici Olomoucká. Ulice Olomoucká má charakter
městské třídy, bylo by vhodné její protažení směrem k Černovické a doplnění o plochy smíšené
obytné. Lokalitu by obohatilo i sportoviště či sportovní hala, která by mohla sloužit i budoucím
obyvatelům Kamének. Zastávka kolejové dopravy (tramvaj po ulici Olomoucká) by vhodně
doplnila nedostatečně kapacitní dopravní napojení ve směru na Slatinu.
● C-10 ČERNOVICKÉ NÁDRAŽÍ
Zvětšete plochu pro dopravu (odstavné parkoviště).
Nádraží, přestupní terminál spolu se záchytným parkovištěm (domem) zařaďte jako prioritní stavbu
pro Černovice.
Umožněte výstavbu výškové budovy.
- Výšková budova v této lokalitě by mohla být vizuální dominantou, která by mohla zvýšit
atraktivitu celé lokality.
● BI-10 SKLÁDKA ODPADU ČERNOVICE
Přejmenujte na Černovická terasa II
- Při snaze o revitalizaci území je tento název příliš spojený s nelichotivou historií místa
Jedná se o lokalitu celoměstského významu s mnoha problémy.
- Do rozvojové lokality zahrňte i plochu zeleně, aby bylo možné lokalitu uchopit jako celek
Požadujeme vytvoření mezioborové pracovní skupiny složené ze zástupců dotčených městských částí,
města Brna, státní správy a dalších zainteresovaných subjektů včetně vlastníků dotčených pozemků,
jejímž cílem bude vytvořit ucelenou koncepci využití celého území vymezeného rozvojovou plochou BI10, rozvojovou plochou C-2 a plochou zeleně mezi těmito rozvojovými plochami včetně vymezení a
stanovení jednotlivých funkčních ploch, řešení majetkoprávních vztahů, řešení starých zátěží v území s
ohledem na ochranu životního prostředí i praktickou a ekonomickou proveditelnost. Požadujeme, aby
výstupy pracovní skupiny byly zapracovány do návrhu územního plánu před dalším veřejným
projednáním v roce 2021.
Zmenšete plochu pro odpadové hospodářství
- Tato lokalita se v současnosti nachází v intravilánu města. Chápeme, že město potřebuje
vyznačit plochy pro odpadové hospodářství, ale tato lokalita je odpadovým hospodářstvím
historicky značně zatížená.
Požadujeme prověření geologických poměrů vzhledem k možné kontaminaci území a podzemních vod

Připomínky k celkovému návrhu ÚP
str. 55
Plochy bydlení
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Doplňte:
Minimální plošné zastoupení zeleně na terénu v plochách bydlení je stanoveno v rozsahu 30% pro
disponibilní pozemky stavebního záměru a pro plochu současně.
- zeleň v plochách bydlení hraje důležitou roli; zeleň na terénu může být kvalitnější, navíc
umožňuje zasakování dešťové vody a zlepšuje mikroklima obydlí
Doplňte nepřípustné:
Parkování na terénu ve vnitroblocích a ve stabilizovaných plochách bydlení místo předzahrádek.
- parkování ve vnitroblocích a na místě předzahrádek snižuje zastoupení zeleně a kvalitu
obytného prostředí
str. 102
14 Stanovení pořadí změn v území (etapizace)
Doplňte etapizace, priority (městské a MČ), podmiňující etapy
- podle vyhl. 500/2006 Sb., příloha 7, odst. 2, písm. e
str. 103
Strategické investice
Doplňte Černovické nádraží, přestupní terminál
- jedná se o významný dopravní uzel, který odlehčí dopravě na území Brna. Vytvoří logické
propojení mezi zastávkami tramvaje, železnice, příměstských a městských autobusů a
případného PaR parkoviště. Uspořádá dnes značně chaotickou oblast zastávek Tržní a
Životského, která je už v současnosti důležitým přestupním uzlem, ale značně nepřehledným a
nepříliš funkčním.
Karty rozvojových lokalit v k. ú. Černovice (výrok a odůvodnění)
Doplňte podstatné informace, limity, regulace, intenzitu zastavění apod.
- V současnosti jsou zde uvedeny pouze obecné informace, které lze vyčíst z ostatních výkresů
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