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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 27.10.2019
Vážení,
statutárnímu městu Brnu, městské části Brno-střed byla dne 27.10.2019 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 takto přijata
a posouzena.
Ve své žádosti jste požadovali poskytnutí následující informace:
-

Scan podkladů (důvodové zprávy), na jehož podkladě rada MČ Brno-střed rozhodovala
v 2. bodě 42. rady MČ Brno-střed (inv. Výstavba Trýbova).

Vámi požadované informace 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:
- zpráva na 42. schůzi Rady městské části Brno-střed konanou dne 21.10.2019, bod 2
(Investiční záměr výstavby v lokalitě Trýbova a majetkové řešení lokality) (29 stran)
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Zpráva na 42. schůzi Rady městské části Brno-střed konanou dne 21.10.2019
Investiční zám r výstavby v lokalit

Trýbova a majetkové do ešení lokality

Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Vyjádření
Priloha_c_1_Zadost
Priloha_c_2_US_Trybova

Předkladatel:

Bořecký Petr, Ing. arch. - uvolněný člen pro
výstavbu a územní plánování

Zpracoval:

Výtisková Jana, Ing. - referent/správce rozpočtu

Návrh na usnesení:
Rada městské části Brno-střed
souhlasí
s územní studií bytových domů v lokalitě Trýbová, Staré Brno (ea architekti,
s.r.o., červen 2019), která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu,
požaduje

 soulad
záměru
s memorandem
MČ
Brno-střed
k výstavbě,
prostranstvím a dopravě, především intenzivní zelené střechy;

veřejným

 při realizaci kompletní dopravní řešení, včetně dopravního výhledového
napojení na ul. Úvoz;

 komunikace řešit formou obytné zóny;

 realizovat parkovací stání i pro potřeby stávající lokality – kompenzace
odstraněných garáží;
 realizovat veřejné pěší propojení po úpatí svahu pod
v návaznosti na důležité pěší propojení v dané lokalitě,

ul.

Tomešova

doporučuje
statutárnímu městu Brnu finanční vyčíslení odhadu realizace požadovaného
dopravního napojení investorem a na tomto podkladu stanovit adekvátní rozsah
pozemku ke směně pozemků,
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj informovat
žadatele o přijatém usnesení a
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ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj informovat
OI MMB, BO MMB a MO MMB o přijatém usnesení.

Termín: 01.11.2019
Důvodová zpráva:
Pan starosta obdržel od společnosti IMPERA eqs, a.s. žádost o schválení
investičního záměru pro lokalitu Trýbová a o podporu majetkového dořešení
lokality.
Investiční záměr:
připravuje předmětné území k dostavbě, jak pro společnost IMPERA, tak pro
SMB, přičemž v rámci této studie došlo k dořešení dopravy v klidu, dopravního
napojení, parkových úprav a pěších koridorů v návaznosti na blízké Mendlovo
náměstí.
V rámci budoucí výstavby dojde i k dořešení dlouhotrvajícího problému
s parkováním v lokalitě formou výstavby podzemních garáží.
Koncepce studie:
 studie prověřila možnost dopravního napojení a navrhla řešení parteru a
komunikací ve vazbě na Dětské kulturní centrum a komunikační propojení
na Mendlovo náměstí;
 plocha určená k výstavbě byla funkčně rozdělena na plochu k využití pro
soukromou investici spol. IMPERA e.q.s. a plochu ponechanou pro využití
ze strany SMB (lze upravit dle dohody);
 je navržena výstavba bytových domů s podzemními garážemi, cca 80-90
bytů;
 je navržena výstavba domova pro seniory, resp. domu s pečovatelskou
službou (možný je i objekt tzv. startovacích bytů);
 je navržena výstavba nové komunikační sítě;
 studie navrhuje v rámci výstavby bytových domů vybudovat v podzemních
garážích pod bytovými domy cca 80 garážových stání navíc oproti potřebě
pro nové byty. Tím se nabídnou parkovací možnosti pro stávající majitele
garáží i pro další okolní obyvatele, neboť oblast je aktuálně bez
jakéhokoliv parkovacího zázemí. Možno využít ze strany SMB jako tzv.
„rezidenční parkování“ nebo po dohodě jinak;
 veškerá technická infrastruktura potřebná pro navržený rozsah výstavby
bude vybudována společností IMPERA a odevzdána do majetku SMB.
majetkové vztahy v území:
jedinými vlastníky pozemků v území jsou: SMB a společnost IMPERA, která
rovněž vlastní část garáží zapsaných v KN. Vlastníkem bývalého vodárenského
objektu se stala nedávno spol. Půdy Brno, s.r.o. S návrhem jimi plánovaného
objektu bydlení je studie koordinována. Navrhujeme dořešit majetkové vztahy
formou odkupu pozemků v majetku SMB, ev. formou směny v území do budoucích
komunikací.
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Stanoviska dotčených orgánů:
 10. Komise výstavby a územního plánování RMČ BS dne 18. 9. 2019 projednala
s tímto výsledkem:
Usnesení:
07/10/2019
Komise výstavby a územního plánování doporučuje RMČ Brno-střed:
souhlasit
s územní studii bytových domů v lokalitě Trýbová, Staré Brno (ea architekti,
s.r.o., červen 2019),
požadovat
 soulad
záměru
s memorandem
MČ
Brno-střed
k výstavbě,
prostranstvím a dopravě, především intenzivní zelené střechy;

veřejným

 při realizaci kompletní dopravní řešení, včetně dopravního výhledového
napojení na ul. Úvoz ;

 komunikace řešit formou obytné zóny;

 realizovat parkovací stání i pro potřeby stávající lokality – kompenzace
odstraněných garáží;

 realizovat veřejné pěší propojení po úpatí svahu pod ul. Tomešova
v návaznosti na důležité pěší propojení v dané lokalitě a
doporučit
statutárnímu městu Brnu finanční vyčíslení odhadu realizace požadovaného
dopravního napojení investorem a na tomto podkladu stanovit adekvátní rozsah
pozemku ke směně pozemků.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Doležal

Hladík

Chvátal

Kořínek

Kotas

Kurtis

Kyselka

Lepka

Mikulášek

Rubina

Sázavský

Schwab

pro

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

omluven

zdržel se

pro

pro

pro

pro

omluven

Usnesení:
08/10/2019
Komise výstavby a územního plánování doporučuje RMČ Brno-střed:
požadovat
 záměr musí být v souladu
Regulační plánu MPR Brno.

s případnou

realizaci

lávky

dle

podkladu

Hlasování: 6 pro, 0 proti, 4 se zdrželi hlasování
Usnesení nebylo přijato.
Bořecký

Doležal

Hladík

Chvátal

Kořínek

Kotas

Kurtis

Kyselka

Lepka

Mikulášek

Rubina

Sázavský

Schwab

pro

pro

zdržel se

pro

zdržel se

nepřítomen

omluven

pro

pro

zdržel se

pro

zdržel se

omluven
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Vyjád ení:
Odbor právní a organizační - Plechlová Jana, Mgr. (16.10.2019 10:10)
Bez výhrad
Radní - Bo ecký Petr, Ing. arch. (07.10.2019 09:01)
Bez výhrad
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Statutárni řuiěsto Brno
Městská část Brno-střed

IMPERA eqs, U.S.

Dominikánská 2, 601 69 Brno
Doručeno: 10.09.2019 09:37

MCBS/2019/0149513
zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGF
isty:2
př Iiahy 2

262 24 607
IČO:
DIČ :
CZ262 24 607
Vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka B3411

I I IIIII
IIII111111111
bo01es71426879

Vážený pan
hig. arch. Vojtěch Mencl
Starosta MČ Brno - střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno

V Brně, dne 9.9.2019
Věc: Žádost o schválení investičního záměru
Vážený pane starosto,
na základě osobního jednání Vás tímto žádáme o schválení investičního záměru výstavby
v lokalitě Trýbova a podporu majetkového dořešení lokality.
V daném území již v minulosti jedna ze společností skupiny ]MPERA realizovala výstavbu
dvou bytových domů a podzemních garáží. V současné době je zbytek lokality mezi stávajícími
domy a budoucím „Dětským centrem" v zanedbaném stavu. Lokalita je zastavěna plechovými
a panelovými garážemi, nichž 90% není stavebně povoleno, v místě se pohybují bezdomovci.
Pozemky v lokalitě vlastní SMB a naše společnost, která je vlastníkem i části garáží
zkolaudovaných na pozemcích SMB. Další vlastník - kromě objektu spol. Půdy, s.r.o. —
v lokalitě není.
Našim záměrem je revitalizace území - viz příloha — návrh zástavby a popis záměru.
V rámci zpracované studie byla vyčleněna plocha pro dům s pečovatelskou služnou nebo
startovací byty a navržený parkovací plochy pro potřeby stávajících rezidentů.
S pozdravem

Ing. Jaromír Blneš
Ředitel společ osti

Developerská činnost.
Sídlo:
Hlinky 114
603 00 Brno

tel.: 543 421451

Popis investičního záměru — nabídka ke spolupráci se SMB
V Brně dne 4.9.2019

Návrh spol. IMPERA eqs, a.s. k dořešení lokality Trýbova:
Zájmem naší společnosti je předložit komplexní koncepční řešení centrální městské lokality
určené k bytové výstavbě kolem ulice Trýbova.
Zpracovali jsme studii, která připravuje v širších souvislostech toto území k výstavbě, a to jak
pro naši společnost, tak pro SMB, přičemž v rámci této studie došlo také k vyřešení dopravy
v klidu, dopravního napojení, parkových úprav a pěších koridorů v návaznosti na blízké
Mendlovo náměstí.
Účelem bylo logické dotvoření celého území v návaznosti na předpokládaný rozvoj lokality ve
spolupráci se SMB a dalšími subjekty.
V rámci budoucí výstavby dojde i k dořešení dlouhotrvajícího problému s parkováním
v lokalitě formou výstavby podzemních garáží.
Vymezení lokality:
Lokalita Trýbova se nachází v centrální oblasti města mezi ul. Úvoz, Tomešovou a Tvrdého,
z jihu je ohraničena plánovaným Dětským kulturním centrem nad ulicí Pivovarskou.
Z hlediska ÚP města Brna se jedná o návrhovou stavební plochu BO — plochu všeobecného
bydlení, odstíněnou od dopravní tepny Úvoz vysokopodlažní bytovou stabilizovanou
zástavbou. Směrem k ulici Tomešova je lokalita ohraničena plochou významné městské
zeleně.
Shrnutí vývoje území od r. 2000:
V roce 2000 se jednalo o typický „brownfield". V lokalitě se nacházelo kromě starší bytové
zástavby jen zdevastované torzo výrobních hal, obklopené zhruba stovkou garáží.
V letech 2000-2004 za spolupráce se SMB naše společnost po odstranění zbytků výrobních hal
v lokalitě realizovala cca 130 bytů s podzemními garážemi. V rámci výstavby byly vybudovány
IS a komunikace, vše předáno do majetku SMB.
Aktuálně po likvidaci zbytků výrobních hal zůstává i nadále prostor v zanedbaném stavu, a to
z důvodu umístění garáží. Naprostá většina z nich jsou kovové nebo betonové prefabrikované
kontejnery bez stavebního povolení, minimum garáží je řádně zkolaudováno a zapsáno v KN.
Pokračování dalších investic bránil dlouhotrvající restituční spor mezi SMB a rodinou bývalého
stavitele Dvořáka, který se vyřešil ve prospěch SMB v roce 2016.
Majetkové vztahy v území
Jedinými vlastníky pozemků v území jsou: SMB a naše společnost, která rovněž vlastní část
garáží zapsaných v KN. Vlastníkem bývalého vodárenského objektu se stala nedávno spol.
Půdy Brno, s.r.o. S návrhem jimi plánovaného objektu bydlení je studie koordinována.
Navrhujeme dořešit majetkové vztahu formou odkupu pozemků v majetku SMB, ev. formou
směny v území do budoucích komunikací.

Problémy lokality:
- velký počet garáží přežívajících v lokalitě určené pro bydlení
- zanedbaný parter centrální oblasti váže na bezdomovce pohybující se v blízkosti
budoucího dětského centra
- řešení dopravy v klidu
- řešení komunikačních koridorů Mendlovo náměstí — dětské centrum — Trýbova — park
u Tomešovy ulice
Koncepce studie:
o Studie prověřila možnost dopravního napojení a navrhla řešení parteru a komunikací
ve vazbě na Dětské kulturní centrum a komunikační propojení na Mendlovo náměstí
o Plocha určená k výstavbě byla funkčně rozdělena na plochu k využití pro soukromou
investici spol. IMPERA e.q.s. a plochu ponechanou pro využití ze stranySMB (lze upravit
dle dohody)
o Je navržena výstavba bytových domů s podzemními garážemi, cca 80-90 bytů
o Je navržena výstavba domova pro seniory, resp. domu s pečovatelskcu službou (možný
je i objekt tzv. startovacích bytů)
o Je navržena výstavba nové komunikační sítě
o Studie navrhuje v rámci výstavby bytových domů vybudovat v podzemních garážích
pod bytovými domy cca 80 garážových stání navíc oproti potřebě pro nové byty.
Tím se nabídnou parkovací možnosti pro stávající majitele garáží i pro další okolní
obyvatele, neboť oblast je aktuálně bez jakéhokoliv parkovacího zázemí. Možno využít
ze strany SMB jako tzv. „rezideční parkování" nebo po dohodě jinak.
o Veškerá technická infrastruktura potřebná pro navržený rozsah výstavby bude
vybudována naší společností a odevzdána do majetku SMB.
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B tové dom Trýbova
Brno
A. Průvodní zpráva
Koncepční architektonická a urbanistická studie

PRŮVODNÍ ZPRÁVA – ÚVOD

A

Předmětem územní studie je urbanistické řešení lokalit ulice Trýbov , která se nachází na
východním úpatí Žlutého kopce v Brně. Toto území je atraktivní svou polohou, topografií a blízkým
vztahem k významným historickým dominantám města. Nachází se na okraji městské památkové
rezervace a jedná se o lokalitu , která je podle územního plánu určena k b dlení. Sousední zástavba
mezi Trýbovou a Údolní ulicí je městskými b tovými dom .
Důvody pro pořízení územní studie
-

lokalita je podle platného ÚP určena k zastavění

-

jedná se o hodnotné území v centru města, v současné době znehodnoceno nekvalitní
zástavbou garáží

-

navazuje na připravovanou zástavbu Žlutého kopce

-

ch bějící dopravní infrastruktura a napojení na ulici Úvoz pro celou lokalitu

-

hodnotná vegetace a městská zeleň v blízkém okolí

-

zvýšení kvality životního prostředí pro současné ob vatele

-

realizace investičního záměru objednatele

Cíle územní studie
-

v hodnotit urbanistické souvislosti přechod mezi rezidenční blokovou a vilovou zástavbou

-

návrh urbanistického řešení v intencích stávajícího ÚP

-

návrh veřejných prostranství

-

prověřit dopravní řešení v místě a napojení na ulici Úvoz

-

definovat nárok na dopravu v klidu - parkovací stání rezidentů a majitelů rušených garáží

Účel územní studie
-

podklad pro koordinaci dílčích investičních záměrů v lokalitě

-

podklad pro koordinaci majetkoprávních vztahů

-

podklad pro koordinaci s ideovým záměrem zástavb
s pečovatelskou službou
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Brno
A. Průvodní zpráva
Koncepční architektonická a urbanistická studie

na Žlutém kopci a domu
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A1

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE, PROJEKČNÍ TÝM A PODKLADY

A1.1

ÚDAJE O STAVBĚ

Název stavb :

Územní studie - lokalita Trýbova, Brno

Stupeň projektové dokumentace:

Územní studie

Místo stavb :

ulice Trýbova, Brno
Brno Střed – Staré Brno,

A1.2

ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI

Investor:

IMPERA eqs, a.s.

Adresa:

Hlinky 45/114,
603 00 Brno
IČ: 253 42 649
Ing.arch. Lenka Kučírková

Zastoupení:

A1.3

ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Architektonické řešení:

EA architekti s. r. o.
Rezkova 934/54, 602 00 Brno
Ing. arch. Zdeněk Eichler
Ing. arch. Eva Eichlerová

Spolupráce:

Ing. arch. Přem sl Valový

Dopravní řešení:

ATELIÉR DPK, s. r. o.
Šumavská

,

Brno

Vedoucí projektant:

Ing. Petr Soldán

Zodpovědný projektant:

Ing. Kateřina Mičová Polesná

Zpracoval:

Erika Michelsohnová

B tové dom Trýbova
Brno
A. Průvodní zpráva
Koncepční architektonická a urbanistická studie
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A2

PODKLADY

a/

Úze
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A3

Br o – Žide i e

POPIS ÚZEMÍ

Lokalita je situována na Starém Brně, nad severní stranou Mendlova náměstí, na v výšené hraně za
klášterem Augustiniánů a pozemk určenými k výstavbě Dětského kulturního centra, mezi návršími
Špilberka a Žlutého kopce. Území je charakteristické terénní konfigurací, která umožňuje výhled na
významné dominant města - hrad Špilberk a baziliku Nanebevzetí pann Marie a svým přírodním
charakterem. Z urbanistického hlediska se jedná o území, které není zcela uzavřené kompaktní
blokovou zástavbou typickou pro centrální část města. Objevuje se zde kombinace jak pevné, tak
rozptýlené stavební struktur . Můžeme hovořit o přechodové zóně mezi blokovou městskou
strukturou centrální městské části a rezidenční volnou zástavbou lokalit Žlutého kopce. Východní
hranice podél ulice Úvoz je uzavřena řadovými b tovými dom z období
- 60.let, střední část
deskovými b tovými dom z období kolem roku
. Na západní straně je území uzavřeno
výrazným pásem městské zeleně na prudkém svahu k ulici Tomešově. V místě plánované výstavb
se nachází chaotická zástavba soukromých garáží s nezpevněnými příjezdovými cestami, vše nevalné
kvality.
Prochází zde významné pěší tras a c klostezk . Na jihovýchodní straně je plánovaná lávka pro pěší
a cyklisty přes Údolní ulici, která v budoucnu propojí tuto část s terasami pod hradem Špilberkem.
Dopravní napojení je v současnosti řešeno dvěma vstup na severovýchodní straně z ulice Úvoz.

A4

NÁVRH URBANISTICKÉ STUDIE

A3.1

VYMEZENÍ ÚZEMÍ

V rámci návrhu b la v mezeno řešené území o ploše 735 m2 a zájmové území o ploše
Hranice těchto území jsou v značen v situačních výkresech.
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A3.2

SOUČASNÝ STAV

Územní plán města Brna z roku
S v značením řešené ploch :

Druh plochy:
Stabilita:
Inde podlažních ploch:
Výměra:

aktualizace znění ze dne

. .

stavební
návrhová
1.6
5 578,4 m2

Dle aktuálního územního plánu města Brna z roku
je lokalita zařazena do ploch BO – Plochy
všeobecného b dlení:
 slouží především b dlení podíl hrubé podlažní ploch b dlení je větší než 60 %, ve
stabilizovaných plochách musí být zachován charakter stávajících staveb pro b dlení .
 pokud objekt v této ploše tvoří blokovou strukturu, požaduje se v užití vnitrobloku pouze pro
každodenní rekreaci zde b dlících ob vatel tj. především pro zeleň a hřiště ; tímto požadavkem
se nev lučuje možnost umístění podzemních garáží pod terénem vnitrobloku za podmínk , že
příjezd do těchto garáží nezhorší pohodu b dlení a nadzemní část vnitrobloku bude v užívána, jak
je výše požadováno.
Přípustné jsou:
 stavb pro b dlení včetně domů s pečovatelskou službou a jako jejich součást pokud
%
podlažní ploch objektu bude sloužit b dlení také:
 obchod , provozovn veřejného stravování a nerušící provozovn služeb, které slouží pro
potřebu ob vatel přilehlého území.
 jednotlivá zařízení administrativ
 i jako monofunkční objekt :
 služebn městské policie
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jednotlivá zařízení pro církevní, kulturní, sociální, zdravotnické, školské a sportovní účel
včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a center poh bových aktivit.
Podmíněně mohou být přípustné i jako monofunkční objekt (tj. bez ohledu na procentuální skladbu
funkcí umístěných v objektu – za podmínk , že se svým objemem nev m kají charakteru budov v
lokalitě :
 obchody do velikosti 1000 m2 prodejní ploch za podmínk , že bude na povrchu umístěno ma .
% normou požadovaných parkovacích míst a jejich provoz zásobování, frekvence v užívání
obchodů nenaruší ob tnou pohodu v lokalitě,
 provozovn veřejného stravování za podmínk , že jejich provoz zásobování, doba provozu,
frekvence v užívání zařízení nenaruší ob tnou pohodu v lokalitě,
 nerušící provozovn služeb a nerušící provozovn s pracovními příležitostmi ve sm slu výkladu
pojmů uvedeného na začátku te tu Regulativ pro uspořádání území ,
 ub tovací zařízení za podmínk , že odstavování vozidel lze řešit v plném rozsahu na vlastním
pozemku nebo v docházkové vzdálenosti
–300 m) mimo veřejná prostranství,
 stavb pro administrativu za podmínk , že jejich provoz dopravní obsluha, parkování a frekvence
návštěv nenaruší ob tnou pohodu v lokalitě,
 zahradnictví za podmínk , že jejich pěstební proces a dopravní obsluha nenaruší životní prostředí
a ob tnou pohodu v lokalitě.


A3.4

URBANISTICKÉ ŘEŠENÍ

Základní kritéria urbanistického řešení:
 v mezené území podle stávajícího územního plánu
 přechodová urbanistická struktura
 dodržet měřítko okolní zástavb
 v tvořit hodnotné veřejné prostranství
 prostupnost územím
 rezidenční charakter navrhovaných objektů
 dostatek vegetace a zeleně
 výhledové osy
 dopravní řešení
Pro urbanistické řešení byl určující stávající územní plán, který v mezuje dva pozemk určené
k zastavění. Jeden pozemek se nachází na jižní a druhý větší na západní straně území. Na základě
požadavku objednatele b l jižní pozemek ponechán k zástavbě domem s pečovatelskou službou a
západní pozemek k zástavbě b tovými domy. Základní objem stavb je definován limitem IPP 1,6 a
tím i celková HPP hrubá podlažní plocha . S ohledem na to, ab b la zachována prostorová
prostupnost územím v centrální části lokalit a vazba stávajících b tových domů a zeleně, byl zvolen
bodový princip zástavb .
Na západní straně území navrhujeme skupinu pěti b tových domů propojených v podzemí dvěma
patr parkovacích stání. Tato budou určena jak rezidentům z nových b tových domů, tak majitelům
stávajících garáží a ob vatelům v okolí. Měřítko staveb je menší než velikost stávajících deskových
b tových domů. Reaguje tak na hodnotnou vilovou zástavbu na blízké Tomešově ulici, a svým
rozestavěním tvoří přechod mezi těmito dvěma urbanistickými strukturami.
Bodové b tové dom jsou uvažován na stejném půdor se o proměnné výšce - počtu podlaží od
do 8 pater. Přičemž nejnižší dům je z jihu a výška staveb postupně narůstá k severu. Střecha
podzemní podnože bude zvýšena nad přirozený terén a bude řešena jako střešní zahrada – veřejný
prostor – navazující na městský les na úpatí přilehlého kopce. Vstup do jednotlivých objektů se
nachází na úrovni terénu.
Diagramem b lo prověřeno oslunění b tů v jednotlivých navrhovaných domech.
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A3.5 BILANCE
BILANCE POČTU BYTŮ - BD TRÝBOVA
B tový dům - A
B tové jednotk do

B tové jednotk nad

5 NP
m2

m2

HPP

1 312 m2

2+kk

8

3+kk

4

3+kk

1

4+kk

1
14

Celkem

B tový dům - A
B tové jednotk do

B tové jednotk nad

Množství

7 NP
m2

m2

HPP

1 837 m2

Množství

2+kk

12

3+kk

6

3+kk

1
1

4+kk

20

Celkem

B tový dům - A
B tové jednotk do

B tové jednotk nad

6 NP
m2

m2

HPP

1 575 m2

10

2+kk
3+kk

5

3+kk

0

4+kk

2
17

Celkem

B tový dům - A
B tové jednotk do

B tové jednotk nad

8 NP
m2

m2

HPP

2 100 m2

14

3+kk

7

3+kk

0

4+kk

2
23

B tový dům - A

B tové jednotk nad

Množství

2+kk

Celkem

B tové jednotk do

Množství

8 NP
m2

m2

HPP

2 100 m2

Množství

2+kk

14

3+kk

7

3+kk

0

4+kk

2

Celkem

23
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A5

DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

A5.1

ÚVOD

Řešené území se nachází v Brně nedaleko ulice Úvoz v katastrálním území Staré Brno. Dokumentace
řeší návrh zpevněných ploch parkovací stání, komunikace a chodník ulice před nově navrhovanými
b tovými dom u ulice Trýbova. Záměrem investora je v budování dopravní obsluh nových
b tových domů a k nim podzemních garáží pro ob vatele BD a další obyvatele v dané lokalitě.

A5.2 NÁVRH A DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
Popis stavebních úprav:
V současné době se na místě stavb nachází nezpevněné pěšin , štěrkové cest a garáže. Nově
navržená komunikace bude dopravně napojena na ulici Trýbova a to celkem ve třech místech, dvěma
kolmými křižovatkami s předností zprava a potom na odbočku vedoucí až k ulici Úvoz. V tomto
napojení je nová komunikace zúžena na jeden jízdní pruh , m a napojení je pouze jednosměrné
přes nájezdový práh. V tomto místě je i začátek Zón
s r chlostí
km/h. Tudíž tímto napojením
bude umožněn pouze vjezd k nově navrhovaným objektům. Ulice Trýbova je dále dopravně napojena
na ulici Úvoz. Toto napojení není nijak stavebně změněno. Pouze dojde k doplnění zpomalovacího
prahu při ulici Úvoz a úpravě svislého dopravního značení. Výhledově je ještě uvažováno s možným
dalším propojením nově navržené komunikace přímo s ulicí Úvoz.
Nová komunikace je navržena v šířce , m na konci s obratištěm pro voz svozu komunálního
odpadu a voz ZHS. Na komunikaci jsou napojen dva vjezd podzemních garáží. Poloměr odbočení
do těchto vjezdů garáží b l prověřen obalovými křivkami. Komunikaci lemují silniční obrubník
+ cm a nebo podélná parkovací stání, která jsou od komunikace oddělena nájezdovými obrubník
+ cm. Parkovací stání jsou navržena v délkách , m, krajní , m a šířce , m. Pro pěší jsou,
v základní šířce , m, kolem komunikace a parkovacích stání navržen chodník vedoucí k hlavním
vchodům a na několika místech jsou napojen na stávající chodník ulice Trýbova. Lemován budou
chodníkovými obrubník s výškou hran + cm. Kolem komunikace jsou v hrazena místa pro výsadbu
nové zeleně. Nové strom budou v sázen tak, ab nebránil v rozhledech a svou korunou
nezasahoval do průjezdného prostoru. Jednotlivé povrch zpevněných ploch budou upřesněn
investorem v dalším stupni projektové dokumentace. Zatím je předpoklad užití asfaltového povrchu
na komunikaci, na parkovacích stáních a chodnících bude užita betonová dlažba. Výhledově je
investorem uvažováno s možností zřízení nové autobusové/trolejbusové zastávk na ulici Úvoz.
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Doprava v klidu:

AS

Ac=As/2*60/Af

An=As+Af

Af=60/An

m

min.

-

min.

min.

-

Tvrdého - směr Mendlovo náměstí

bus

16

425

5,06

1,8

3,375

8,43

7,11

Tvrdého - směr Žlutý kopec

bus

4

420

5,00

1,8

13,5

18,50

3,24

bus

4

425

5,06

1,8

13,5

18,56

3,23

Docházková

vzdálenost

Az=x/1,4/60

Tvrdého - směr Úvoz

Fekvence spojů
voz/hod

Dopravní

Název zastávk

prostředek

číslo link

VÝPOČET SOUČINITELE REDUKCE POČTU STÁNÍ k p

Index dostupnosti A D

13,59

Výpočtem k

p

=

1

BILANCE POČTU PARKOVACÍCH STÁNÍ - BD TRÝBOVA
Účelová jednotka

Množství

počet ÚJ na 1 stání

Po

Oo

počet b tů

87

1

-

87,0

Byty nad 100 m

počet b tů

10

0,5

-

20,0

Dům s pečovatelskou službou

lůžko

45

5

-

9,0

Ob tné okrsk

obyvatel

206

20

10,3

-

10,3

116,0

Druh stavby
2

Byty do 100 m

2

Celkem

N=

Oo

·

ka

+

Po

·

ka

·

kp

N = 116,0 · 1,25 + 10,3 · 1,25 · 1,00
Součinitel vlivu stupně automobilizace k a

1,25

Součinitel redukce počtu stání k p

1,00

Suma odstavných stání O o

116,0

Suma parkovacích stání P o

10,3

C elk o vý p o čet s t án í N

1 58

Z toho vyhrazeno NIPI

7
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Kolem nové komunikace je umístěno celkem
venkovních podélných stání. Zbývající počet
požadovaných stání výpočtem bude umístěn v prostoru podzemních garáží. Stejně tak v hrazená
parkovací stání budou umístěna pouze v prostoru garáží.
Dopravní značení:
Vodorovné dopravní značení:
Vodorovným dopravním značením budou v značen jednotlivá parkovací stání a to buď nástřikem
bílé barv , anebo dlažbou odlišné barv v závislosti na druhu zvoleného povrchu parkovacích stání.
Svislé dopravní značení:
Stávající svislé dopravní značení nebude nijak zásadně změněno, dojde pouze k odstranění dvou
dopravních značek IP a „slepá ulice“.
Nově budou osazen značk začátek a konec „Zóna
“ IZ a a IZ b. Dále bude umístěna u
jednosměrného napojení značka B „zákaz vjezdu“ ve směru od garáží. Při výjezdu z garáže bude
osazena značka C b „přikázaný směr doleva“.

A5.4 ZÁVĚR
Navrhované technické řešení odpovídá příslušným normám. V případě pokračování projekčních prací
bude nutné navrhovaná řešení projednat s příslušnými institucemi – Specializovaným pracovištěm
Dopravního inspektorátu PČR, vlastníkem a správcem komunikace a dalšími dotčenými orgán místní
a státní správ .
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