
        
    
 
  

 

Vše, co chcete vědět o novém územním plánu. Přijďte se zeptat! 
 
Zveme vás v úterý 28. dubna v 18 hodin do Společenského centra Bystrc na setkání 
k novému územnímu plánu.  
 
Jak se bude v příštích letech rozvíjet Brno? V čem pomůže nový územní plán vaší městské 
části? Kde bude možné stavět nové byty? A jak se posílí doprava? Přijďte se zeptat na vše, 
co vás zajímá. Kancelář architekta města Brna (KAM) připravila sérii osmi setkání napříč 
městskými částmi Plán jede k vám! Společně se zástupci vedení města a Odboru územního 
plánování a rozvoje představí Brňanům návrh nového územního plánu před jeho oficiálním 
veřejným projednáním. Setkání startují v dubnu, vždy v úterky a čtvrtky v 18 hodin. Vstup 
je zdarma. 
 
„Brno má přes pětadvacet let platný územní plán, který je jeden z nejstarších v Česku. Nový 
územní plán tak má obyvatelům především pomoci, aby město mohlo lépe fungovat a rozvíjet 
se. Přinese mimo jiné nové plochy pro stavbu bytů a smíšených čtvrtí, zlepšení systému dopravy 
nebo chybějící protipovodňová opatření,“ shrnul ředitel Kanceláře architekta města Brna 
Michal Sedláček. 
 
Zeptat se můžete na vše, co vás k novému územnímu plánu zajímá, a to přímo městského 
architekta a týmu KAM, kteří návrh zpracovávali. Společně s nimi budou odpovídat také 
zástupci vedení města a Odboru územního plánování a rozvoje. Po představení návrhu bude 
následovat diskuze. Druhá část setkání je vyhrazena pro dotazy nad mapami. 
 
S návrhem nového územního plánu se může veřejnost seznámit od 2. dubna také na webových 
stránkách města www.upmb.brno.cz. Do výkresů i textové části je možné v průběhu dubna 
nahlédnout i v sídle Odboru územního plánování a rozvoje Magistrátu města Brna na ulici 
Kounicova. Veřejné projednání návrhu se bude konat na začátku května. 
 
„Celý rok pracoval náš tým urbanistů, architektů a geografů na maximum, abychom návrh 
nového územního plánu dokončili v termínu. Teď nás čeká další důležitý krok, potřebujeme 
návrh společně projednat a schválit. Proto zveme obyvatele Brna a zástupce městských částí 
na společná setkání, kde jim návrh neoficiálně představíme ještě před jeho veřejným 
projednáním,“ pozval Sedláček. 
 
Rozhodujícím termínem pro vydání nového územního plánu je konec roku 2022. Tehdy totiž 
podle stavebního zákona skončí platnost stávajícího pětadvacet let platného územního plánu. 
Více najdete na webech upmb.brno.cz a kambrno.cz. 



        
    
 
  

 

Plán jede k vám! 

Setkání zástupců vedení města, KAM a OÚPR nad návrhem nového územního plánu. Vždy 
úterky a čtvrtky v 18 hodin, vstup zdarma. 

1. út 7. 4. - Kulturní dům Rubín (Makovského náměstí 3) 
MČ Žabovřesky, Jundrov, Komín 

2. čt 9. 4. - Dělnický dům Brno Židenice (Jamborova 3323/65) 
MČ Židenice, Vinohrady, Líšeň, Slatina 

3. út 14. 4. - Hvězdárna a planetárium Brno (Kraví hora 2) 
MČ Brno-střed 

4. čt 16. 4. - Kulturní středisko Omega (Musilova 2a) 
MČ Brno-sever, Maloměřice a Obřany 

5. út 21. 4. - ZŠ Brno, Tuháčkova 25 (Tuháčkova 23/25) 
MČ Černovice, Brno-jih, Tuřany, Chrlice 

6. čt 23. 4. - Společenské centrum Sýpka (Kytnerova 1a) 
MČ Medlánky, Královo Pole, Řečkovice a Mokrá Hora, Ivanovice, Jehnice, Ořešín 

7. út 28. 4. - Společenské centrum Bystrc (Odbojářská 1127/2) 
MČ Bystrc, Žebětín, Kohoutovice, Kníničky 

8. čt 30. 4. - Univerzitní kampus Bohunice (Kamenice 5) 
MČ Bohunice, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Bosonohy 

 

Kontakt pro média: Jana Běhalová, 725 428 893, behalova.jana@kambrno.cz 


