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Kolik obyvatel má město Brno?
Podle aktuálních statistik je to
tři sta osmdesát jedna tisíc tři
sta čtyřicet šest. Právě tolika lidí
se týká nový územní plán. A nejen jich. Do Brna každý den dojíždí tisíce lidí za prací, další tisíce
studentů každý rok nastupují na
zdejší vysoké školy, přespolní
láká brněnská kultura i rozvíjející
se věda a výzkum. Územní plán
přichází s koncepcí, podle které
se bude v příštích desítkách let
město Brno rozvíjet. A tyto změny
se dotknou nejen nás – Brňanek
a Brňanů.

Veřejné projednávání

9 horkých témat

Představování návrhu nového územního plánu
bylo od jeho zveřejnění 24. března 2020 zcela
výjimečné. A to i kvůli nouzovému stavu, který
dvakrát posunul termín veřejného projednání.
Lidé měli díky tomu více času na nastudování
návrhu. Připravili jsme pro vás tři živé přenosy
na internetu, které měly přes 13 000 zhlédnutí, rozdali 2 000 tištěných průvodců novým
územním plánem, zodpověděli přes 1 000 dotazů, navštívili 10 městských částí, uspořádali
4 setkání „Plán jede k vám“ a to vše završila 2
veřejná projednání na brněnském výstavišti.
Byla také zřízena bezplatná telefonická linka
na dotazy.
Dohromady bylo k návrhu doručeno okolo 8 200 podání, která obsahují 36 000 námitek a připomínek. Úkolem Odboru územního
plánování a rozvoje ve spolupráci s pověřeným zastupitelem je teď všechny vypořádat.
Kancelář architekta města poté návrh nového územního plánu upraví pro opakované
veřejné projednání, které bude na jaře 2021.

Během tříměsíčního projednávání návrhu
územního plánu jsme zjistili, která témata představují největší výzvy. Jsou to zeleň,
zahrádky, vnitrobloky, modrozelená infrastruktura, regulace výšek budov, cyklistická
doprava, město krátkých vzdáleností, protipovodňová ochrana a strategické lokality
pro rozvoj města. Snahou výstavy je seznámit vás podrobněji s těmito tématy, stejně
jako prodiskutovat další kroky, které povedou k dokončení návrhu nového územního
plánu v roce 2022. Co všechno řeší a má řešit územní plán? Kde je hranice mezi tím, co
vymezuje územní plán a co stavební zákon,
předpisy a vyhlášky? Co město nejvíce potřebuje pro svůj rozvoj?

↑

Sledujte semináře a kulaté stoly
s odborníky na sociálních sítích KAM
22. 10. Budoucnost cyklodopravy v Brně
29. 10. Jsou protipovodňová opatření zbytečná?
5. 11. KAM se zahrádkami?
12. 11. Výšková regulace budov
19. 11. Modrozelená infrastruktura
26. 11. Architektonické soutěže

Změna programu vyhrazena,
více na www.kambrno.cz

