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

V Brně, dne 10. 6. 2020

Námitky proti návrhu územního plánu Statutárního města Brna
podané dle § 52 odst. 2 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále „SZ„)

zástupcem veřejnosti,
kterým je

Okrašlovací spolek pro Komín, z.s., sídlo Štompil 1102/4, Komín, 624 00 Brno, IČ : 04966821,
zast. členy Rady spolku: Mgr. Ing. Tomášem Němcem, Evou Beranovou a Danou Zouharovou

Přílohy: podpisové listiny, obsahující seznam občanů, uplatňujících věcně shodnou připomínku,
se zmocněním zástupce veřejnosti
: výpis z veřejného rejstříku

I.
Namítaný obsah návrhu územního plánu
Aktuální podoba návrhu územního plánu Statutárního města Brna (zveřejněná a dostupná
kupř. na webových stánkách https://upmb.brno.cz/pripravovany-uzemni-plan/ (dále jen
„Návrh„) obsahuje koncepci dopravního propojení v koridoru Bystrc – Komín – Medlánky,
zaznačenou v grafické části Návrhu liniemi označenými jakožto Vy / O / 0346 (dále jen
„dopravní propojení„). K části Návrhu a území, které jsou či mají být dotčeny dopravním
propojením, směřují tyto námitky.
Částečné zobrazení dopravního propojení v mapě

II.
Odůvodnění

1. Rozpor dopravního propojení se zájmy občanů i veřejným zájmem, nadbytečnost
Realizace dopravního propojení a dopady na dotčené území i okolí by zlikvidovaly
možnosti jeho využití za účelem rekreace, relaxace, turistiky, sportu i jiných volnočasových
aktivit občanů. Oblast zeleného klínu mezi masivem Velké Baby, Bystrcí, Medlánkami,
Palackého vrchem a Komínem je za tímto účelem hojně využívána a tento potenciál by
dopravní propojení zdevastovalo. Jeho návrh nerespektuje veřejný zájem na zachování zóny
klidu – zeleného klínu v severní části Komína, a to nejen pro vlastníky dotčených nemovitostí
a obyvatele těchto městských částí, ale všech občanů, kteří ji pravidelně navštěvují.
Nedůvodně protěžuje zájmy úzké skupiny těch, kteří hledají pohodlnější dopravní spojení
mezi Bystrcí a Medlánkami, aniž by k tomu však existoval racionální či oprávněný důvod, a
především potencionálních developerů, zvyšujících tlak na výstavbu v okolí dopravního
propojení. Přitom dopravní obslužnost těchto městských částí, jakož i Komína, je zajištěna
v dostatečné míře stávajícími komunikacemi. Jak patrno z grafické části Návrhu, nad rámec
těchto důvodů je dopravní propojení samoúčelné a protismyslné, neboť neulehčuje
v žádném ohledu dopravní situaci a pouze spojuje místa v krajině, jejichž další dopravní
obslužnost není potřebná. Nerespektuje tak ani zásadu ochrany nezastavěného území,
vyjádřenou v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 6. 2013, čj. NSS 1 Aos 1/201385. Jeho provedení by nadto krajinu nedůvodně rozdělilo na dílčí plochy mezi jednotlivými
komunikacemi či jejich částmi, což by zásadně omezilo užívání i funkce dotčeného území a
tím zasažených krajinných prvků.
2. Rozpor se zásadami územního rozvoje a stavebním zákonem
Návrh v namítané části zcela neguje základní účel územního plánování, kterým je rozvoj
cílů a úkolů územního plánování v souladu se zásadami územního rozvoje (§ 43 odst. 3 SZ).
Zásadám územního rozvoje Jihomoravského kraje, účinným od 3. 11. 2016 (dostupné např.
na webových stránkách: https://www.kr-jihomoravsky.cz ) se Návrh příčí, neboť především
nerespektuje vymezený územní systém ekologické stability v dotčené oblasti (v grafické
části zásad I. 2 označený jakožto RK 1471). Dopravní propojení v nich dále není uvedeno ani
mezi koridory pro silniční dopravu jakožto veřejně prospěšná stavba nebo veřejně
prospěšné opatření (viz. grafická část zásad I.4). Nadto, podle § 18 odst. 1 ZS je cílem
územního plánování vytvářet předpoklady pro udržitelný rozvoj území, spočívající mj. ve
vyváženém vztahu podmínek pro příznivé životní prostředí. Nerespektuje povinnost chránit
a rozvíjet ve veřejném zájmu přírodní hodnoty území, neboť územní plánování chrání krajinu
jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti (odst. 4 cit. ust.).
Z pohledu hájení těchto zákonem vyžadovaných hodnot je Návrh v části dopravního
propojení nejen nerespektováním právní úpravy, ale popřením smyslu stavebního práva
jako nástroje k prosazování zájmů veřejných, a nikoli privátních, komerčních, které jim
musí ustoupit. Nedodržuje v tomto ohledu ani zásadu proporcionality, zdůrazněnou
v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2005, čj. 1 Ao 1/2005-98.
V nezastavěném území lze nadto zřizovat pouze stavby účelových komunikací a stavby, které

zlepší jeho využití pro účely rekreace a cestovního ruchu, jak vyplývá z § 18 odst. 5 SZ, což
dopravní propojení nesplňuje a tento zákonný limit přerůstá.
3. Rozpor s dalšími právními předpisy, chránícími životní prostředí a komunitárním právem
Návrh v namítané části nerespektuje ani další hodnoty, chráněné právním řádem. Je
v rozporu s účelem zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále „ZOP„),
vyjádřeným v jeho § 1, vydaný k udržení a obnově přírodní rovnováhy v krajině, k ochraně
rozmanitostí forem života, přírodních hodnot a krás (v České republice tvořící soustavu
Natura 200). Nenaplňuje povinnosti při ochraně přírody, uložené v § 4 ZOP, obchází
předepsanou proceduru dle jeho odst. 4 a dále § 45c odst. 2 pro evropsky významné lokality,
vyžadující závazná stanoviska orgánu ochrany přírody. (Níže uváděné stupně ohrožení
jednotlivých rostlinných a živočišných druhů odpovídají klasifikaci v přílohách II. a III. vyhlášky
ministerstva životního prostředí č. 395/1992 Sb. k provedení některých ustanovení ZOP ).
a) Především jde o přírodní památku Netopýrky (ev. č. 1126), evropsky významnou lokalitu,
a její ochranné pásmo (jehož rozloha přesahuje 25 ha), kterou by dopravní propojení
zlikvidovalo. Předmětem její ochrany jsou ohrožené druhy rostlin (koniklec velkokvětý –
silně ohrožený druh, bělozářka větevnatá, úročník bolhoj, rozrazil klasnatý), hmyzu (kudlanka
nábožná) i živočichů (ťuhýk obecný – ohrožený druh, sysel obecný – kriticky ohrožený druh).
Dopravní propojení se taktéž příčí právu Evropských společenství, konkrétně Směrnici Rady
92/43/EHS ze dne 21. května 1992 o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a
planě rostoucích rostlin, s jehož čl. 3 bodem 1 koliduje, neboť toto přírodní stanoviště
nejenže neumožňuje zachovat v jeho přirozeném areálu a příznivém stavu, ale přineslo by
jeho zničení. Ignoruje zákaz dle § 36 odst. 2 ZOP, podle něhož změna nebo poškozování
přírodní památky nebo její hospodářské využívání vedoucí k jejímu poškození jsou zakázány i
§ 45b odst. 1 ZOP, kdy poškozování evropsky významné lokality je zakázáno. Realizace
dopravního propojení je právně nemyslitelná, neboť § 45c odst. 2 ZOP připouští využívání
evropsky významné lokality pouze tak, aby nedošlo k závažnému nebo nevratnému poškození
nebo ke zničení evropských stanovišť anebo stanovišť evropsky významných druhů
vyžadujících územní ochranu tvořících jejich předmět ochrany a aby nebyla narušena jejich
celistvost.
b) Další území, která by dopravní propojení zasáhlo tak významně, že by ohrozilo či
znemožnilo řádnou ochranu hodnot, pro které byla vymezena, představují:
- přírodní památka Medlánecké kopce (mj. výskyt koniklece velkokvětého – silně
ohroženého rostlinného druhu, kozince dánského, plaménku přímého – ohrožených druhů,
otakárka obecného – ohroženého živočišného druhu, slepýše křehkého, žluvy hajní – silně
ohrožených druhů),
- přírodní památka Mniší hora (mj. výskyt dřínu obecného, lilie zlatohlavé – ohrožených
druhů rostlin, krutihlava obecného, žluvy hajní - silně ohrožených druhů živočichů,
strakapouda prostředního, lejska šedého – ohrožených druhů),
- přírodní park Baba, chráněné území (mj. výskyt lilie zlatohlavé, plaménku přímého,
bramboříku nachového – ohrožených druhů rostlin, žluvy hajní, krahujce obecného – silně

ohrožených živočišných druhů, svižníka, strakapouda prostředního, ťuhýka obecného,
krkavce velkého – ohrožených druhů),
o jejichž ochraně, nepřípustnosti poškozování a zásahů platí vše, co bylo uvedeno shora
v písm. a) ohledně § 36 odst. 2 ZOP.
c) Dále by realizací dopravního propojení došlo k ohrožení syslí rezervace na území Letiště
Medlánky, nacházející se v k. ú. Komín a k. ú. Medlánky. Sysel obecný je kriticky ohrožený
živočišný druh (C 1), podléhající zvýšené ochraně dle § 50 odst. 2 ZOP, podle něhož je
zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je
… rušit, zraňovat nebo usmrcovat. Návrh v namítané části popírá tento zákaz, kdy je zřejmé,
že dopravní propojení by tyto nepřípustné efekty přineslo. Podotýkáme, že dle § 16 odst. 1
zmíněné vyhlášky č. 395/1992 Sb., k provedení § 50 ZOP, je základem ochrany zvláště
chráněných druhů živočichů komplexní ochrana jejich stanovišť, kterou by dopravní
propojení nejenže vylučovalo, ale nepřípustně aktivně a permanentně zasahovalo do
přirozeného vývoje tohoto kriticky ohroženého živočišného druhu a rušilo jej (linie označená
jakožto Vy / O / 0346 prochází přímo přes pozemky, na kterých se syslí rezervace nachází).

III.
Území dotčené námitkami a dotčená práva

Dopravní propojení je uvažováno v území, které se podává z grafické části Návrhu. Má jím
být dotčena řada pozemků ve vlastnictví různých subjektů s jiným způsobem využití než je
ostatní komunikace a jiného druhu, než ostatní plocha, na nichž se t. č. žádné komunikace
nenacházejí a slouží k rekreaci či volnočasovým aktivitám vlastníků a občanů jakožto zahrada
nebo orná půda. Dále mají být dopravním propojením dotčeny pozemky ve vlastnictví
Statutárního města Brna v k. ú. Komín, p. č. 6140, 6041 (ostatní komunikace, ostatní
plocha). Dopravním propojením dotčená práva představuje jak právo vlastnické všech
vlastníků předmětných pozemků (v jeho atributech věc držet, užívat a nakládat s ní dle § 996
odst. 1 a § 1012 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, dále „OZ„), tak i právo
Statutárního města Brna umožnit občanům na shora specifikovaných pozemcích v jeho
vlastnictví vykonávat rekreační, sportovní, relaxační a jiné volnočasové aktivity (rovněž podle
§ 1012 OZ).

IV.
Petit

S ohledem na vše výše uvedené navrhujeme, aby byl Návrh v části, která se týká
dopravního propojení, dle § 53 odst. 2 SZ upraven tak, že z Návrhu bude dopravní
propojení vypuštěno.
Nedojde-li k vypuštění dopravního propojení z Návrhu, in eventum navrhujeme, aby byl
Návrh v části, která se týká dopravního propojení, pro rozpor se zákonem i požadavky v §
53 odst. 4 SZ, zamítnut dle § 53 odst. 6 SZ.

Okrašlovací spolek pro Komín, z.s.,
zast. členy Rady spolku:
…………………………………
Mgr. Ing. Tomáš Němec

………………………………….
Eva Beranová

……………………………..
Dana Zouharová

