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Vážená paní

Sdělení k petici „Za zachování genia loci na Červeném kopci a v Kamenné čtvrti“

Vážená paní

,

jako zástupce petičního výboru petice ze dne 25.04.2018 „Za zachování genia loci na Červeném
kopci a v Kamenné čtvrti“, která byla doplněna dne 4.6.2018 žádáte mj. orgány městské části Brnostřed o zachování genia loci a zachování příznivých životních podmínek obyvatel v lokalitě
Červený kopec, Kamenná čtvrť a Vinohrady. Dále uvádíte, že nesouhlasíte se záměrem zřídit
ubytovnu v areálu Léčebny dlouhodobě nemocných Červený kopec 1.
Dle záměru schváleného Radou města Brna v areálu na Červeném kopci není plánováno zřízení
ubytovny. Rada města Brna uložila usnesením RM7/12009 řediteli Nemocnice Milosrdných bratří,
příspěvkové organizace, zajišťovat nouzové dočasné přístřeší v areálu na Červeném kopci. Toto
usnesení v žádném případě nesměřuje ke zřízení ubytovny. Lidé z bývalé ubytovny na adrese
Šámalova 62a, Brno jsou v areálu ubytováni pouze na období 3 maximálně 4 měsíců. Během tohoto
období Odbor sociální péče MMB hledá pro rodiny náhradní ubytování.
V petici dále uvádíte, že žádáte příslušný stavební úřad o provedení místního šetření. Místní šetření
stavebního úřadu proběhlo v areálu na Červeném kopci dne 11.05.2018. Ze sdělení stavebního
úřadu plyne, že Nemocnice Milosrdných bratří, příspěvková organizace, Polní 553/3, 639 00 Brno,
jako správce objektu, uvedla, že předmětné prostory již nevyužívané léčebny pro dlouhodobě
nemocné jsou v současné době využívány jako nouzové přístřeší na dobu nezbytně nutnou, nejdéle
na 4 měsíce, tj. do 31.08.2018. Při kontrolní prohlídce bylo zjištěno, že objekty jsou po stavebně
technické stránce způsobilé pro tento účel využití.
Závěrem uvádíme, že s ohledem na výše uvedené, je ubytování osob z bývalé ubytovny v areálu na
Červeném kopci krátkodobou záležitostí, přičemž zřízení ubytovny v těchto prostorách není dle
usnesení Rady města Brna plánováno.

-2Tuto odpověď schválilo Zastupitelstvo městské části Brno-střed na 29. zasedání, konaném dne
20.06.2018 usnesením ZMČ/2018/29/xx.
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