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Vážený pane inženýre,
statutární město Brno obdrželo dne 8. 6. 2021 Vaše podání označené jako „Petice podle § 1 zákona č. 85/1990
Sb., o právu petičním“ ve věci nesouhlasu s likvidací sportoviště – tenisových kurtů na adrese Střední 611, Brno,
k.ú. Ponava, které je dle posouzení Odboru interního auditu a kontroly Magistrátu města Brna peticí podanou
v souladu se zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
V petici vyjadřujete nesouhlas s vybudováním mateřské školy na pozemcích p. č. 605/2, 605/7, 605/8, 605/9
v k. ú. Ponava na území stávajících tenisových kurtů. Reagujete tím na upravený Návrh připravovaného nového
Územního plánu města Brna (ÚPmB) pro opakované veřejné projednání. V Návrhu nového ÚPmB v prvním
veřejném projednání byly předmětné pozemky součástí plochy sportu S/v2, v upraveném Návrhu pro
opakované veřejné projednání jsou součástí plochy veřejné vybavenosti V/k3/s. Požadujete, aby výše uvedené
pozemky zůstaly součástí plochy sportu S/v2.
Dovoluji si Vám sdělit, že plocha V/k3/s byla v upraveném Návrhu nového ÚPmB pro opakované veřejné
projednání vymezena na základě připomínky městské části Brno-Královo Pole, která požadovala zajistit
v oblasti Ponava rozvojovou plochu pro základní školství s ohledem na nově vznikající bytovou výstavbu
k zajištění koordinace soukromých a veřejných zájmů na rozvoji území. V dané lokalitě tedy převážil veřejný
zájem na zajištění školství nad veřejným zájmem občanské vybavenosti – sportoviště. Z hlediska územně
plánovacího je plocha V/k3/s vymezena pro cílové využití. Do doby využití předmětných pozemků pro jiné účely,
je možné tenisové kurty nadále využívat.
Nutno dodat, že pozemky p. č. 600/1, 605/1 v k. ú. Ponava, jsou součástí rozvojové lokality Po-1, která rozvíjí
komerční a veřejnou vybavenost. Zpřesňující podmínky pro využití jednotlivých rozvojových lokalit jsou
uvedeny v tabulce rozvojových lokalit (karty lokality). Dle karty rozvojové lokality Po-1 se má v ploše veřejné
vybavenosti (V/k3/s) koordinovat výstavba s projektem parkovacího domu. Pozemky v ploše veřejné
vybavenosti V/k3/s jsou tedy určeny kromě využití pro školství i pro parkovací dům. Plochu V/k3/s proto nelze
zmenšit a pozemky p. č. 605/2, 605/7, 605/8, 605/9 v k.ú. Ponava ponechat v ploše S/v2.
Jak je výše uvedeno, převážil v předmětné lokalitě na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), veřejný zájem na zajištění školství
nad veřejným zájmem občanské vybavenosti – sportoviště, neboť školský zákon zakotvuje v § 178 odst. 1
přímo povinnost obcí zajistit podmínky pro plnění povinné školní docházky dětí.
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Dovoluji si Vás dále informovat, že statutární město Brno významně finančně podporuje brněnské sportovce
a sportovní oddíly. V minulosti i nyní je z rozpočtu města Brna podporována i vaše tělovýchovná činnost.
Vážím si vašich sportovních aktivit i výchovy mládeže. Není nám lhostejná situace, kdy jiný strategický veřejný
zájem je v kolizi s vaší dlouholetou prospěšnou činností. Město Brno prostřednictvím Odboru sportu Magistrátu
města Brna a dalších zainteresovaných odborů vyvine maximální úsilí na koordinaci plánovaných záměrů
v daném území. Za tímto účelem bylo již dohodnuto jednání mezi Mgr. Petrem Hladíkem, 1. náměstkem
primátorky města Brna a Mgr. Jaroslavem Suchým, členem Rady města Brna pro školství a sport.
Buďte prosím tak laskav a seznamte s tímto prošetřením petice všechny občany, kteří podepsali petiční archy.
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