
 
20/VIII. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Tuřany konané dne 9. 12. 2021 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Bod programu č.: 15 
Zapracování II. úpravy návrhu nového územního plánu města Brna 

 

Obsah: 

Rada předkládá Zastupitelstvu zprávu o zapracování požadavků MČ Brno-Tuřany do II. úpravy 

návrhu územního plánu města Brna. Požadované změny byly zapracovány v plném rozsahu (viz 

příloha). 

 

Rada na své 83/VIII. schůzi pod bodem programu č. 12 doporučila Zastupitelstvu vzít na vědomí, 

že KAM zapracovala do II. návrhu požadavky MČ Brno-Tuřany, požadované změny včetně 

popisu jsou přílohou tohoto bodu. 

 

 

Příloha: 

- výřez z II. návrhu ÚPmB se zakreslenými připomínkami MČ Brno-Tuřany 

 

 

Návrh usnesení: 

 

Zastupitelstvo MČ Brno-Tuřany 

 

bere na vědomí, 

 

že KAM zapracovala do II. návrhu požadavky MČ Brno-Tuřany, požadované změny včetně 

popisu tvoří přílohu tohoto usnesení. 

 

 

 

 

 

V Brně dne 2. 12. 2021 

 

 

 

Zpracoval:                   Předkládá: 

Ing. arch. Boris Medek         Rada MČ Brno-Tuřany 

 

 



Zapracování požadavků MČ na úpravu II. návrhu ÚPmB 

 

Tu-5 Letiště 
Dle dohody s dotčeným orgánem je doplněno a upřesněno znění podmínek v kartě Tu-5 pro 
řešení dopravy v lokalitě Letiště z důvodu strategického významu komunikace.  
 
Doprava -  Podmínkou výstavby je realizace komunikace Tu/1 (obchvat Tuřan) včetně MÚK 
Tu/1 a dálnice D1. Stávající příjezdovou komunikaci k letišti od silnice Tuřany - Slatina je 
možné v rámci zástavby přeložit, a to výlučně za podmínky zajištění parametrů 
odpovídajících krizové obsluze letiště a v návaznosti na systém komunikací letiště určených 
pro mimořádné události, ale není možno ji bez náhrady zrušit, resp. zneprůjezdnit. Trasu 
vlečky Tu/51 v rámci plochy logistického areálu lze změnit. Podmínkou výstavby logistického 
centra je jeho napojení na železnici. 
 
 
G028 Jedounkova 
Úprava funkčního využití plochy zemědělské "A" na plochu stabilizovanou a plochu 

návrhovou zahrádek "I". 

 

G029 v kartě Tu 10 
Popis úpravy grafické části: Úprava funkčního využití plochy lehké výroby "E" na plochu 

zahrádek "I". 
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