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Vážený pan

Poskytnutí informace k žádosti ze dne 11.08.2021
Vážený pane doktore,
Statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 11.08.2021 doručena prostřednictvím
elektronické adresy Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“). Protože Vaše žádost
obsahovala náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval poskytnutí informací týkajících se otevření parku na Nových sadech.
Dotazoval jste se, proč stále není park otevřen veřejnosti a proč o této situaci není informována
veřejnost.
K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že park na Nových sadech nechala MČ Brno-střed prozatím
uzavřený především z důvodu stále probíhající sousední stavby při výstupu z kolektoru, která
představuje značné bezpečnostní riziko a na kterou nemá městská část bohužel žádný vliv. Zhruba
na 1/3 plochy parku se nachází téměř sedmimetrová jáma a dochází zde k pohybu poměrně velkých
strojů. Také při částečném zprovoznění parku by došlo k „falešným“ prošlapům v unikátním
bylinném povrchu, tzn. vznikly by zde prošlapané cestičky v místech, kde by v případě otevření
celého parku nevznikly. Tento typ povrchu jsme experimentálně zvolili v rámci celoměstských
adaptačních opatření na zvyšující se teplotu a sucho v krajině a prošlapy na tomto typu povrchu by
tak byly nežádoucí. Jak jsme si ověřili, původní termín dokončení zmiňované stavby v kolektoru se
několikrát posunul především z důvodu covidového zatížení dodavatelské firmy VHS Brno a.s., kdy
90% výkonných zaměstnanců bylo v nějaké formě vyřazeno z pracovního procesu. Dalším
podstatným důvodem zdržení byla neplánovaná nutnost vybudovat náhradní zásobování obyvatel
pitnou vodou, která byla způsobena souběhem dalších staveb a havárií po městě Brně, což vyloučilo
dodávku vody do této oblasti jiným potrubím.
Poslední informace k ukončení předmětné stavby je září 2021, kdy by měla být jáma zasypána.
Následně bychom mohli zahájit dokončení naší práce na rekonstrukci parku a otevřít ho veřejnosti.

-2Závěrem si dovolujeme dodat, že delší znepřístupnění parku veřejnosti má kladný vliv na ujímavost
již zmíněného vysetého bylinného patra, které bychom při jeho otevření hned po dokončení nebyli
schopni s ohledem na frekventovanost této lokality dosáhnout.
S pozdravem
v z. Bc. Petr Štika, MBA, LL.M., tajemník
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

