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Úřad městské části Brno-Tuřany 

Rada městské části  

prostřednictvím Komise životního prostředí 

Tuřanské nám. 1 

620 00 Brno 

 

Č.j.  36/2016                       V Brně dne 10. 4. 2016 

 

Podnět k vyhlášení významného krajinného prvku v lokalitě Jahodová 

Vážení, 

obracíme se na Vás s podnětem týkajícím se zeleně v širším okolí Ivanovického potoka. 

V Územním plánu města Brna (viz obrazovou přílohu) se jedná o stabilizované plochy krajinné zeleně všeobecné – KV. 

Současně však Územní plán města Brna plochy ohraničuje přerušovanou tyrkysovou čárou značící „chráněné území, 

přírody, krajiny a zeleně“ – navrhovaný významný krajinný prvek (dále jen „VKP“). 

Na vysvětlenou. VKP upravuje zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v § 3: „Významný krajinný prvek 

jako ekologický, geomorfologický nebo esteticky hodnotná část krajiny utváří její typický vzhled nebo přispívá 

k udržení její stability.“  

Významnými krajinnými prvky jsou ze zákona lesy, rašeliniště, vodní toky, rybníky, jezera, údolní nivy. VKP tak je ze 

zákona i Ivanovický potok. V okolí vodního toku se nachází remízy, u kterých se domníváme, s ohledem na vymezení 

v Územním plánu města Brna, že nejsou významnými krajinnými prvky. Naopak, jsou navrženy na vyhlášení. 

Na základě výše uvedeného doporučujeme, aby městská část nechala zpracovat biologický monitoring na širší území 

Ivanovického potoka, vč. porostů na svazích bývalé vytěžené pískovny. A na základě tohoto monitoringu dala podnět 

Magistrátu města Brna na vyhlášení významného krajinného prvku podle § 3, 6 a 67 zákona č. 114/1992 Sb., o 

ochraně přírody a krajiny. 

S pozdravem 

Ing. Hana Kašpaříková      

jednatelka Čisté Tuřany, z.s. 

Příloha 

Obrazová příloha 
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Obrazová příloha 

 

Obr. 1 Platný Územní plán města Brna (ke dni 10. 4. 2016) 

 

 

 

 


