
Bohunice

Bosonohy

Brněnské
Ivanovice

Bystrc

Černá Pole

Černovice

Dolní
Heršpice

Dvorska

Holásky

Horní
Heršpice

Husovice

Chrlice

Ivanovice

Jehnice

Jundrov

Kníničky

Kohoutovice

Komárov

Komín

Královo Pole Lesná

Líšeň

Maloměřice

Medlánky

Město Brno

Mokrá Hora

Nový Lískovec

Obřany

Ořešín

Pisárky

Ponava

Přízřenice

Řečkovice

Sadová

Slatina

Soběšice

Staré Brno

Starý
Lískovec

Stránice

Štýřice

Trnitá

Tuřany

Útěchov
u Brna

Veveří

Zábrdovice

Žabovřesky

Žebětín

Židenice

Zdroj: Kancelář architekta města Brna

Zeleň, zejména vzrostlé stromy, představuje základní nástroj 
k realizaci opatření pro zmírnění dopadu klimatických změn 

Zahrádkářské kolonie v zastavěné části sice urbanisticky měs-
to člení, nejsou ale veřejně přístupné

Zahrádky  
Zahrádkaření a zahrádkářské kolonie mají v Brně velkou 
tradici. Na území města bychom našli 1 370 ha zahrádek 
(v zahrádkářských osadách). Na jednoho Brňana jich tak 
připadá 36 m2. Pro srovnání, na jednoho obyvatele Brna 
vychází pouze 3 m2 parků. Pokud by proto na základě no-
vého ÚP měly kolonie ubývat, staly by se z nich veřejné 
parky, nebo prostory pro bydlení a  rozvoj města v  jeho 
centru. Nový ÚP zároveň podporuje komunitní zahrady, 
které mohou být zřízeny prakticky ve všech plochách.

V návrhu ÚP jsou pro pobytovou rekreaci a relaxaci určeny:
   plochy rekreace, kde lze budovat rekreační chaty na 

zastavěné ploše do 80 m2 a s obytným podkrovím
   plochy zahrádek, kde je možné realizovat jen zahradní 

chaty (s podkrovím) na zastavěné ploše do 40 m2 (vý-
jimkou je rekreační oblast Přehrada, kde jsou přípustné 
chaty až do 50 m2 zastavěné plochy) a smí být zastavě-
na pouze pětina pozemku, kterou lze využít pro stavební 
záměr – 80 % rozlohy musí být ponecháno pro zeleň

Co vidíte na mapě?
Návrh ÚP vychází z analýzy současného stavu zahrádkář-
ských lokalit, která hodnotí rozsah jejich zastavění. Na mapě 
proto najdete barevně odlišené pozemky v lokalitách za-
hrádek, na kterých jsou vybudovány stavby. Pozemky:

   se zastavěnou plochou do 40 m2 jsou vyznačeny zele-
ně, splnily by regulativ pro plochy zahrádek

   se zastavěnou plochou do 80 m2 jsou znázorněny žlutě, 
splnily by regulativ pro plochy rekreace

   se zastavěnou plochou větší než 80 m2 jsou znázorněny 
červeně, leží sice uvnitř zahrádkářských kolonií, ale již 
nyní jsou zastavěny objekty, které mají spíše charakter 
rodinného domu, než charakter rekreační chatky

Zahrady s objekty do 40 m
Zahrady s objekty 40 až 80 m
Zahrady s objekty pro bydlení
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