
„sub>urban. Oživení okrajových částí města“



Projekt sub>urban a jeho cíle

• Omezit rozrůstání měst do volné krajiny 
prostřednictvím komplexní přeměny 
jejich periferie na atraktivnější a 
kvalitnější prostor pro obyvatele. 

• Rozvíjet územní rezervy uvnitř města –
dosáhnout jejich oživení a vytvořit tak
kompaktní, polyfunkční město krátkých 
vzdáleností ->zvýšení kvality a 
dostupnosti bydlení, občanské 
vybavenosti.

• Nalézt efektivní a transparentní způsoby, 
jak řešit soukromé a smíšené vlastnictví.

• Zajistit lepší propojenost centra města s 
okrajovými oblastmi.

• Boj se sociální exkluzí



Umístění vybrané lokality v rámci města



Zvolené lokality 

• Červený kopec (70 ha)-zahrádkářská oblast, 
rodinné domy, bývalé fotbalové hřiště, 
přírodní památka, LDN, areál staré cihelny

• U hřbitova (12 ha)- starý sad, hasičská stanice, 
parkoviště, rumiště

• Západní brána (10 ha)- parkoviště, autobazar, 
rumiště



Mapa lokality



Funkce v lokalitě











Zapojení aktéři

Prostřednictvím společných setkání a diskusí postupně  
zapojujeme všechny aktéry v území:

• vlastníky pozemků, nemovitostí či zahrádek v dané 
lokalitě a jejím okolí

• soukromé firmy

• instituce 

• místní obyvatele

• město a jeho městské části



Vlastníci pozemků



Problémové oblasti

• Územní plán, plán rozvoje lokality (neexistuje jasná vize 
ze strany města, lokalita je mezi strategickými lokalitami 
pro rozvoj bydlení od r. 1994, ale nic se v reálu neděje…)

• Inženýrské sítě (v současnosti jímky, trativody, pro 
budoucí výstavbu nutné zkapacitnění kanalizace)

• Dopravní napojení (v současnosti špatná údržba, 
nebezpečné pro chodce i cyklisty, špatná prostupnost, 
absence MHD, nuté řešit komplexní dopravní napojení)

• Stavební činnost (v současnosti dílčí nekoncepční 
zástavba RD, do budoucna developerské záměry i 
individuální výstavba RD)



• Majetkové vztahy (složitá majetková struktura, 
nevypořádané restituční spory)

• Zahrádkářská kolonie (spekulace s pozemky a čekání na 
budoucí možnost zástavby - část zahrádek postupně 
pustne) 

• Životní prostředí (černé skládky, nedostatek kontejnerů, 
neudržovaná zeleň) 

• Bezpečnost (bezdomovci, drogově závislí, drobná 
kriminalita)

Dlouhodobá stagnace a degradace lokality, špatný fyzický stav

Problémové oblasti



Krátkodobé cíle

• Vytvořit jasnou vizi celé lokality

• Zpracovat územní studii a projektovou dokumentaci 
pro  -technická a dopravní řešení, zajistit financování 

• Usměrnit nekoordinované rozrůstání zástavby v 
lokalitě

• Vyřešit nakládání s odpady, zlikvidovat černé skládky

• Zpřístupnit/zjednodušit přístup části lokality, zejména 
část se zelení (NPP), vybudovat vyhlídkové místo

• Umožnit dočasné využití některých ploch / objektů

• Zprůchodnit zahrádkářské kolonie 



Dlouhodobé cíle (2030)

• Propojit vybrané lokality se stávající funkční 
zástavbou a nastavit vhodný funkční mix 

• Efektivněji využít opuštěné prostory a plochy 

• Zpřístupnit prvky zeleně a vytvořit ucelený 
přírodní park s rekreační infrastrukturou

• Zajistit efektivní dopravní spojení a veřejnou 
dopravu

• Potlačit sociální exkluzi



Jak by to mohlo vypadat?



Jak by to mohlo vypadat?



Co se již v lokalitě událo

• Pravidelné setkání interního ULG – zástupci různých odborů 
magistrátu

• 1. setkání s veřejností – strom problémů, krátkodobé a dlouhodobé 
cíle pro rozvoj lokality

• Akce ukliďme Česko – likvidace černých skládek 
• 2. setkání s veřejností - dočasné využití hřiště, jak dál s NPP, 

prostupnost pro pěší
• Setkání s velkými vlastníky v oblasti k prvnímu návrhu Územní 

studie (dopravní řešení)



1.Setkání s veřejností



Akce ukliďme Červený kopec



2.Setkání s veřejností - Dočasné využití



Současnost a nejbližší události

• Běží zpracování územní studie

1 část: dopravní řešení

2 část: urbanistická koncepce

• Listopad 2017:  3. setkání s veřejností – řešení 
aktuálních technických problémů v lokalitě

• Leden 2018: Mezinárodní workshop v Brně –
předávání zkušeností s partnerskými městy

• Únor 2018: Projednání územní studie - s veřejností i 
velkými vlastníky v lokalitě

• Duben 2018: Finální akce v Brně - prezentace místního 
akčního plánu





Děkuji za pozornost ☺
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