V hlavní roli návrh
nového územního plánu
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Brno má nejstarší územní plán v Česku. Brněnský veterán slouží už
26 let. Na novém, který ho nahradí, se pracuje dlouhých 18 let. Na podzim
2018 převzala rozpracovaný územní plán KAM a ve spolupráci s Odborem územního plánování a rozvoje vyrazila svižným tempem do rovinky
s cílovou páskou 31. 12. 2022.

Na přípravě návrhu nového územního plánu pracovalo v KAM přes dvacet lidí různých profesí – architekti, urbanisté, dopravní a městští inženýři, sociální geografové, krajinářský architekt nebo právníci, kteří se podílí
na textové části.

Návrh nového územního plánu byl zveřejněn 24. března 2020. Jeho představení a projednávání mělo daný přesný harmonogram, do kterého ale
zasáhl nouzový stav. Město tak muselo dvakrát odložit termín veřejného
projednání. Díky tomu měli lidé více času na prostudování návrhu.

V době nouzového stavu připravila KAM tři živá online vysílání k návrhu nového územního plánu a byla také hostem online diskuze platformy
Otevřené Brno.
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Celkem se na záznamy živých vysílání o územním plánu dívalo přes
13 tisíc lidí a zodpověděli jsme přes tisíc dotazů.

Přes dva tisíce průvodců novým územním plánem jsme rozdali Brňankám
a Brňanům. Brožura je dostupná na webových stránkách KAM.
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Od června pokračovalo představování návrhu nového územního plánu
občanům. Téměř každý den jezdil tým KAM diskutovat přímo do městských částí. Navštívil jich celkem deset.

Z původně plánovaných sedmi se nakonec v červnu podařilo uspořádat čtyři velká neformální setkání v městských částech Plán jede k vám.
Společně s KAM se jich účastnili také zástupci vedení města a OÚPR.
První se konalo v úterý 9. 6. v Kulturním domě Rubín.
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Ve čtvrtek 11. 6. se o návrhu vášnivě diskutovalo v sále brněnské Hvězdárny
a planetária.

Další úterý 16. 6. jsme se s některými z vás potkali v Kulturním středisku
Omega.
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Ve čtvrtek 18. 6. jsme sérii jízd zakončili v Dělnickém domě v Židenicích.

Veřejná projednání návrhu se konala se 22. a 23. června na brněnském
výstavišti.

Kvůli zvýšeným hygienickým opatřením byla zavedena také distanční
forma projednání. Lidé mohli jednání sledovat online a dotazy pokládat
po telefonu.

Celkově bylo na OÚPR doručeno okolo 8 200 podání, která obsahují
36 000 námitek a připomínek. Vypořádány budou do jara příštího roku,
kdy je v plánu opakované veřejné projednání návrhu.

