Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2020/0149391/PAZU
Spisová značka: 2010/MCBS/2020/0144447/2
Vyřizuje: Mgr. Zuzana Pavlíčková, tel. 542 526 373
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 24.09.2020
Občanské sdružení Masarykova čtvrť, z. s.
Preslova 50
602 00 Brno
osmc@email.cz
Poskytnutí informací k žádosti ze dne 16.09.2020
Vážení,
Úřadu městské části Brno-střed byla dne 16.09.2020 doručena prostřednictvím elektronické adresy
podatelny 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 veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla jako taková přijata
a posouzena.
Ve Vaší žádosti o informace jste požadovali scan či jinou elektronickou verzi dokumentů, včetně
průvodní zprávy (kupř. pdf), které k rozhodování obdržela Rada městské části Brno-střed (dále jen
„RMČ BS“) k bodu č. 11 (Rekonstrukce ulice Hlávkovy) pro jednání RMČ BS konané dne
07.09.2020.
Vámi požadované dokumenty Vám zasíláme v příloze. Informace poskytujeme bez osobních údajů
a projevů osobní povahy.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

Přílohy:
 Příloha č. 1 k bodu č. 11 (80. zasedání RMČ BS) – situační výkres (1 strana)
 Příloha č. 2 k bodu č. 11 (80. zasedání RMČ BS) - žádost (1 strana)
 návrh usnesení a důvodová zpráva předložené RMČ BS na jejím 80. zasedání konaném dne
07.09.2020 k bodu č. 11 (2 strany)

80. zasedání Rady městské části Brno-střed konané dne 07.09.2020
Bod 11 – Rekonstrukce ulice Hlávkovy
Rada městské části Brno-střed
souhlasí
s předloženou projektovou dokumentací
s využitím bezfazetové dlažby,

rekonstrukce

ulice

Hlávkovy

požaduje
prověřit v prostoru na západní straně křižovatky Hlávkova/Barvičova
zúžení chodníků ve prospěch zeleně spolu s vysazením stromů,
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro dopravu a bydlení informovat
žadatele o přijatém usnesení.

Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
19. Komise dopravy RMČ BS projednala dne 18.08.2020 s výsledkem:
Usnesení č. 7/19/2020:
Komise dopravy RMČ BS na svém 19. zasedání, konaném dne 18. 8.
2020, doporučuje u předložené koncepce rekonstrukce ulice Hlávkovy
prověřit v prostoru na západní straně křižovatky Hlávkova/Barvičova
zúžení chodníků ve prospěch zeleně spolu se zasázením stromů.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 4 zdržel se, usnesení bylo přijato.
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Usnesení č. 8/19/2020:
Komise dopravy RMČ BS na svém 19. zasedání, konaném dne 18. 8.
2020, doporučuje RMČ BS souhlasit s předloženou koncepcí rekonstrukce
ulice Hlávkovy s doporučením využít bezfazetovou dlažbu a prověřit v
prostoru na západní straně křižovatky Hlávkova/Barvičova zúžení chodníků
ve prospěch zeleně spolu se zasázením stromů.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
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Starosta městské části Brno-střed, Ing. arch. Vojtěch Mencl, obdržel dne
6. 8. 2020 žádost o vyjádření ke konceptu dokumentace týkající se
rekonstrukce ulice Hlávkovy v důsledku připravované opravy kanalizace
společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.
Jedná se o ulici Hlávkovu v celé její délce včetně úpravy nároží s ulicemi
Preslovou a Barvičovou. Úprava komunikací je součástí SO 100. Podoba
návrhu je předběžně odsouhlasena SPDI PČR.
Situační výkres návrhu je součástí přílohy č. 1 tohoto bodu.

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Vážený pane starosto,
chtěli bychom Vás informovat, že v současné době zpracováváme dokumentaci pro územní řízení,
následně pak dokumentaci
pro stavební povolení a provádění stavby na akci: "Brno,
kanalizace a vodovodu".

Hlávkova - rekonstrukce

Součástí je také rekonstrukce komunikace v celé šíři a rekonstrukce vedení VO zahrnující posun sloupů
VO do ostrůvků mimo chodník. Ostrůvky vysazené v parkovacích stáních pro umístění stožárů VO
budou dle posledního jednání osázeny nízkou keřovou zelení
(např. půdopokryvné růže).
Objednatelem je Statutární město Brno, zastoupené společností Brněnské vodárny a kanalizace a.s.
V příloze posíláme koncept navrhovaného řešení.

V případě Vašich dotazů nebo připomínek nás prosím kontaktujte.

Děkuji
S pozdravem

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56
602 00 Brno, Česká republika
Tel.
Mob.
Fax
E-mail
Internet www.aquatis.cz

