
ZMOCNĚNÍ ZÁSTUPCEM VEŘEJNOSTI – Klidné Jehnice z.s. 

My, níže uvedení a podepsaní občané města Brna, uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 1 a 2 

stavebního zákona (StZ) věcně shodné připomínky k návrhu Územního plánu města Brna (č.j. 

MMB/0202272/2020, dále též Návrh). Na základě těchto, níže upřesněných věcně shodných 

připomínek zmocňujeme ve smyslu věcně shodných připomínek k podání námitky a k dalšímu 

zastupování při projednání námitek ve smyslu § 23 a násl. StZ, včetně soudního přezkumu zástupce 

veřejnosti – spolek Klidné Jehnice z.s., se sídlem Havláskova 242/12, 62100 Brno, IČ: 22757082. 

Znění připomínek: 

1. Zásadně redukovat navrhovaný rozsah záboru zemědělského půdního fondu a navrhované 

navýšení zastavěnosti v k.ú. Jehnice a k.ú. Ořešín. Požadujeme ukončit pořizování změn Je-

1, Je-2, Je-3, Or-1 a Or-2, které odporují zásadám udržitelného rozvoje a rozvíjejí negativní 

jevy suburbanizace. 

2. Požadujeme ukončit pořizování změn Je-1, Je-2, Je-3, Or-1 a Or-2 z důvodu zvýšení dopravy, 

která již v současné době výrazným negativním způsobem zatěžuje obyvatele především 

podél ulic Blanenská, Tumaňanova a Jandáskova. Změny Je-1, Je-2, Je-3, Or-1 a Or-2 mohou 

vést ke zvýšení dopravní zátěže na dvojnásobek oproti současnosti. Takové zvýšení dopravy 

zásadním způsobem sníží kvalitu života podél komunikace III/37918. Požadujeme také 

vypracování dopravní studie včetně prognózy budoucího vývoje, kde bude uveden vliv jak 

jednotlivých lokalit na dopravní situaci tak jejich kumulativní vliv. 

3. Požadujeme podmínit pořízení změn Je-1, Je-2, Je-3, B-3, Or-1 a Or-2 výstavbou nového 

dopravního propojení, které odlehčí komunikaci III/37918. 

4. Požadujeme ukončit pořizování změn Je-1, Je-2, Je-3, Or-1 a Or-2 z důvodu překračování 

hlukové zátěže, která již v současné době výrazným negativním způsobem zatěžuje obyvatele 

především podél ulic Ořešínská, Blanenská, Tumaňanova a Jandáskova. Navrhovaný rozsah 

opatření typu oprava komunikace je naprosto nedostatečný. Navrhovaný rozsah silniční 

zeleně je také nedostatečný. 

5. Požadujeme ukončit pořizování změn Je-1, Je-2, Je-3, Or-1 a Or-2 z důvodu znečištění 

ovzduší, která již v současné době výrazným negativním způsobem zatěžuje obyvatele  

Mokré Hory a Jehnic. Je-3 navíc zvyšuje provoz o těžká nákladní vozidla. Zcela chybí 

cyklistická infrastruktuře, která by mohla vést ke snížení dopravy. Navrhujeme, aby byly 

změny Je-1, Je-2, Je-3, B-3, Or-1 a Or-2 navrženy do územního plánu až po vybudování 

veškeré potřebné cyklistické a silniční infrastruktury. 

6. Je-2 – není splněna podmínka veřejného zájmu, neboť půdy v I. a II. třídě ochrany je možno 

odejmout ze zemědělského půdního fondu pouze výjimečně. Na plochách změn není 

navrhovaná žádná veřejně prospěšná stavba typu veřejná vybavenost, školství, park apod. 

Uvedení ploch pro školství ve změně Je-3 nemůže být vztahováno ke změně Je-2. Obyvatelé 

v současnosti využívají dotčené území k rekreaci, které by zaniklo a výrazně snížilo kvalitu 

bydlení v MČ Brno-Jehnice. 

7. U Je-4 na p.č. 35/1 ponechat zeleň. Navrhovaná plocha smíšená obytná nerespektuje 

současné využití. 

8. Zachovat krajinnou zeleň v současném rozsahu na p.č. 519/1, 488/1 a dále ji rozšířit o p.č. 

383, 484, 489/1 a 394. 

9. Plochu sběrného dvora p.č. 489/2 zanést do ÚP jako plochu technické infrastruktury 

zpracování odpadu. 

10. Rozšířit navrhovanou zeleň o p.č. 34/3, 440 a 441/1, neboť navrhované zařazení do ploch I 

může vést k živelné výstavbě a k výrazné změně charakteru lokality, která byla již 

v současnosti výrazně dotčena probíhající výstavbou v Je-4. 



11. Plochy E/a2 v rozvojové lokalitě Je-3 nahradit krajinnou zelení a plochy V/v1 taktéž nahradit 

krajinnou zelení, která se tam již v současnosti nachází. Vzhledem k velmi svažitému terénu 

nejsou tyto plochy pro veřejnou vybavenost vůbec vhodné. 

12. Snížit výškovou úroveň plochy smíšené obytné v RL Je-4 na hodnotu C/v1 tak aby byla 

respektována přiměřenost vůči okolní zástavbě, která má výškovou úroveň r1.   

13. Změna Je-2 naruší dálkové výhledy z veřejné plochy p.č. 796/68 a vrchní části p.č. 796/2 

směrem na město. P.č. 796/2 proto ponechat jako ZPF nebo ji uvést jako plochu parkové 

zeleně, která v MČ Brno-Jehnice chybí. 

14. Vypustit územní rezervu B-3, kde hrozí riziko narušení biokoridoru a která je vnímána jako 

příprava pro výstavbu na celé p.č. 772/1. 

15. Plochu pod a vedle úřadu MČ Brno-Jehnice p.č. 46/4, .71, 69/1, 69/3, 69/2 změnit na plochu 

veřejné vybavenosti V/v3  

Uvedené připomínky podáváme zejména z důvodu zachování hodnoty okolí našeho bydliště, kvality 

bydlení, zabránění nadměrné zátěže z dopravy, ochrany přírody a rekreační funkce krajiny v MČ Brno-

Jehnice. K dalšímu odůvodnění a bližší specifikaci je zmocněn zástupce veřejnosti, spolek Klidné 

Jehnice z.s. 

Podpisový arch 
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Jménem spolku Klidné Jehnice z.s., se sídlem Havláskova 242/12, 62100 Brno, IČ: 22757082., výše 

uvedené zmocnění zástupcem veřejnosti přijímáme.  

V Brně dne …………….  

Mgr. Vít Krinčev   Bc. Kamil Krinčev 


