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ekologická poradna nesehnUtí od prosince 2010 do března 
2011 trhala rekordy v počtu konzultací. v Brně probíhalo 
pořizování konceptu územního plánu (Úp) a na poradnu se 
obraceli jednotlivci, sdružení, média, experti. 
na konci jedné etapy pořizování územního plánu si ekopo-
radna připsala ke svým úspěchům výrazný podíl na zvýšení 
zájmu veřejnosti o tento tak významný strategický doku-
ment, který ovlivní Brno na desítky let dopředu.
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Veřejnost se může pořizování konceptu účastnit. Kdokoli může k územnímu 
plánu podat svou připomínku, majitelé dotčených pozemků a zástupci veřej-
nosti pak také námitku. Námitka má větší váhu v tom, že o ní nerozhoduje 
úřad, ale zastupitelstvo svým hlasováním. V úvodní etapě jsme tyto infor-
mace šířili na debatách radnice k územnímu plánu a tiskovými zprávami. 
Na otevřený dopis radním, aby se zástupci neziskových organizací mohli 
na diskusích účastnit jako panelisté, politická reprezentace nereagovala. Dal-
ší kroky jsme konfrontovali se zkušenostmi Arniky při projednávání konceptu 
územního plánu Prahy.

Ekologická poradna poskytovala rady majitelům a majitelkám pozemků do-
tčených změnami využití území podle nově připravovaného územním plánu. 
Obrátila se na nás např. majitelka domu, který se ocitl v „obklíčení“ silnice 
a tramvajových tras, nebo majitelka zahrady, jejíž zahrada se mávnutím tužky 
plánovačů proměnila v zázemí fotbalového hřiště. 

Nejvíce naší poradnu ale zaměstnala asistence zástupcům veřejnosti. Stej-
ně jako majitelům a majitelkám dotčených pozemků jsme i jim pomáhali se 
sestavením námitek po formální i obsahové stránce a zveřejňovali jejich ná-
mitky na našem webu.

Zástupce veřejnosti je osoba zmocněná k podání námitky k územnímu plánu. 
NESEHNUTÍ ve spolupráci s Ekologickým právním servisem a občany Jičí-
na vyškolilo místní občanské iniciativy a jednotlivce na společném semináři 
v základních principech a úskalích tohoto institutu. V Brně takových zástup-
ců vzniklo kolem čtyřiceti, což je poměrně vysoký počet (např. v Praze jich 

bylo výrazně méně) a pro svoje námitky sehnali na 14 000 podpisů místních 
obyvatel/ek. Svědčí to o tom, že záměry územního plánu vyvolaly silný odpor 
veřejnosti. Řada lidí vyjadřovala svůj nesouhlas nejen svými podpisy pod 
zmocněním zástupců veřejnosti, ale i svými vyjádřeními na veřejných be-
sedách a veřejném projednání konceptu územní. Další olej do pomyslného 
ohně rozhořčení lidí navíc přiléval i způsob komunikace Magistrátu města 
Brna (MMB) s veřejností. Zpočátku bylo pro úřednictvo zodpovědné za roz-
voj města téměř tabu vyslovit pojmy jako námitka nebo zástupce veřejnos-
ti. NESEHNUTÍ tedy zintenzivnilo spolupráci s iniciativami a médii. Teprve 
po tlaku občanských iniciativ a nevládních organizací se začalo o možnos-
tech zapojení veřejnosti do vytváření nové podoby města více mluvit i ze 
strany samosprávy.

Zájem o téma jsme zvýšili happeningem na Náměstí Svobody, kde jsme 
místní dominantu – časostroj – oblékli do transparentu vyzývající veřejnost 
k připomínkování dokumentu. Lhůta byla neúprosná – do konce veřejného 
projednávání zbývalo 10 dní.

A co vlastně brněnskou veřejnost v konceptu územního plánu nejvíce pálilo? 
Zástupce veřejnosti občanské koalice Nádraží v centru podal námitky k ře-
šení železničního uzlu, koncept totiž vůbec nepočítal s možností zachování 
nádraží ve stávající poloze. NESEHNUTÍ se snaží do územního plánu prosadit 
systém pravidel pro rozvoj pestré a husté sítě obchodů. Dalším palčivým 
tématem je řešení silnice R 43. Velká vlna odporu se zvedla proti plánova-
nému rušení více než poloviny brněnských zahrádkářských kolonií. Ve svých 
námitkách proto vyzdvihovaly jejich rekreační potenciál a nezastupitelnou 
ekologickou funkci. Všem těmto i dalším zástupcům veřejnosti poskytovala 
naše Ekologická poradna konzultace k jejich námitkám a pomáhala jim s tím, 
aby jejich námitky byly v pořádku nejen po formální stránce.

Díky spolupráci s dalšími brněnskými poradnami mohla veřejnost získat kva-
lifikované, aktuální a přesné informace v centru města. 

Fáze konceptu skončila, ale proces pořizování územního plánu dále pokraču-
je. V současné době MMB zpracovává došlé připomínky a námitky ke kon-
ceptu. Na základě tří variant konceptu a mimo jiné i podnětů ze strany veřej-
nosti vznikne návrh územního plánu. K návrhu se bude moci veřejnost rovněž 
vyjádřit. K udržení tématu v podvědomí obyvatel/ek Brna chystá NESEHNUTÍ 
sérii happenigů a videospot, facebookovou skupinu a další nástroje z oblasti 
nových médií.

poskytnUtí ➜
informace ➜

Klienty a klientkami nebyli 
pouze jednotlivci, ale i ne-
formální uskupení a občan-
ská sdružení.

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

profesionalita ➜

Iniciativy si ve sběru 
podpisů navzájem 

pomáhaly.

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

Všechny akce související 
s územním plánem 

jsme šířili novinářům 
a novinářkám, iniciativám 

a příznivcům poradny.

➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜ ➜

týmová
spolUpráce

➜ 
➜

Téma územního plánování 
je pro novináře a novinářky 

komplikované. Často jsme 
se věnovali tedy osobním 

jednáním s nimi.
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