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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 05.10.2020
Vážení,
Úřadu městské části Brno-střed byla dne 05.10.2020 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. 3 (Urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená projektová soutěž
o návrh „Dostavba a úprava náměstí Míru“ – příprava zadání) pro jednání RMČ BS konané dne
01.10.2020.
Vámi požadované dokumenty Vám zasíláme v příloze.
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. 3 (84. zasedání RMČ BS) – (9 strana)
 návrh usnesení a důvodová zpráva předložené RMČ BS na jejím 84. zasedání konaném dne
01.10.2020 k bodu č. 3 (4 strany)

84. zasedání Rady městské části Brno-střed konané dne 01.10.2020
Bod 3 – Urbanisticko-architektonická jednofázová otevřená
projektová soutěž o návrh „Dostavba a úprava náměstí Míru“ –
příprava zadání
Rada městské části Brno-střed
souhlasí
s upraveným návrhem stavebního programu budov, příprava zadání k
soutěži “Dostavba a úprava náměstí Míru“ (Kancelář architekta města
Brna, p.o., 24. 9. 2020), který tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní plánování
informovat MMB o přijatém usnesení.

Důvodová zpráva:
Radě je předložen dokument k připravované soutěži na dostavbu a úpravu
náměstí Míru. Jedná se o návrh stavebního programu budov - objemové
řešení dostavby a úprav na náměstí Míru.
V současné době místním obyvatelům chybí vybavenost pro společenské
vyžití. Dlouhodobě organizované sdružení místních obyvatel usiluje o
vytvoření komunitního a společenského centra, které by bylo místními
vyhledávané a využívané a se kterým by se místní obyvatelé
identifikovali.
Vzhledem k mnoha zájmům nelze uspokojit potřeby všech zainteresovaných
stran. Návrh by měl přinést kompromis mezi všemi zúčastněnými (vlastníci
pozemků, místní občané a budoucí uživatelé a provozovatelé) a nabídnout
architektonicky a funkčně kvalitní a ekonomické řešení.
Bude navržena městská zástavba, která vymezí náměstí Míru a která citlivě
doplní okolní zástavbu.
Bude navržena úprava náměstí Míru, která vytvoří důstojné centrum
Masarykovy čtvrti a zhodnocuje a rozvíjí charakter místa.

Stanoviska dotčených orgánů:
79. RMČ BS konané dne 24. 8. 2020 usnesením RMČ/2020/79/03:
bere na vědomí
soutěžní podmínky a zadání soutěže“ Dostavba a úprava náměstí Míru“
(Kancelář architekta města Brna, p.o., dne 5. 8. 2020 a 2. 6. 2020),
které tvoří přílohu č. 2_1 a č. 2_2 tohoto materiálu,
požaduje
 v soutěžních podmínkách a v zadání soutěže upravit dopravní řešení,
ze kterého je třeba vycházet, a to dle usnesení Rady MČ Brno-střed č.
usnesení RMČ/2020/65/64 ze dne 27. 4. 2020, s důrazem na:

„RMČ BS …požaduje
- preferovat kombinaci varianty A + A1. Z varianty A
preferovat část směrem do parku, kde do něj tolik nezasahuje, z
varianty A1 lépe řešenou část směrem do náměstí, která méně zasahuje
a tím určuje hranu budoucí zástavby.
zvýšení
vozovky
komunikačního
prostoru
pro
automobilovou dopravu, dle varianty A1 z důvodu zklidnění provozu
automobilové dopravy v lokalitě s preferenci pěších….“
toto dopravní řešení požadovat za závazné;
 dva zástupce městské části Brno-střed v porotě soutěže,
doporučuje
 plochou zelenou pobytovou střechu pro řešení nového polyfunkčního
objektu/komplexu;
 požadovat autorizaci České komory architektu s číselným označením A.0
a A.1 a aby v týmu účastníka soutěže byly přizvány osoby z pozice
specialisty dopravního inženýra a krajinářského architekta;
 nestanovovat závazně minimální HPP bydlení a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní plánování
informovat Kancelář architekta města Brna, p.o. o přijatém usnesení.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Jílková
pro

Komárek
omluven

Kotěra
pro

Landa
omluven

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
omluvena

Schwab
pro

Vaníček
pro

 21. Komise výstavby a územního plánování RMČ BS dne 12. 8. 2020
projednala s tímto výsledkem:
Usnesení:
17/21/2020
Komise výstavby a územního plánování bere na vědomí soutěžní podmínky a
zadání soutěže“ Dostavba a úprava náměstí Míru“ (Kancelář architekta
města Brna, p.o., dne 5. 8. 2020 a 2. 6. 2020) a doporučuje RMČ Brnostřed :
požadovat
 v soutěžních podmínkách a v zadání soutěže upravit dopravní řešení,
ze kterého je třeba vycházet, a to dle usnesení Rady MČ Brno-střed č.
usnesení RMČ/2020/65/64 ze dne 27. 4. 2020, s důrazem na:
„RMČ BS …požaduje
 preferovat kombinaci varianty A + A1. Z varianty A
preferovat část směrem do parku, kde do něj tolik
nezasahuje, z varianty A1 lépe řešenou část směrem do
náměstí, která méně zasahuje a tím určuje hranu budoucí
zástavby.
 zvýšení vozovky komunikačního prostoru pro automobilovou
dopravu, dle varianty A1 z důvodu zklidnění provozu
automobilové dopravy v lokalitě s preferenci pěších….“.
toto dopravní řešení požadovat za závazné;
 dva zástupce městské části Brno-střed v porotě soutěže a

doporučit
 plochou zelenou pobytovou střechu pro řešení nového polyfunkčního
objektu/komplexu;
 požadovat autorizaci České komory architektu s číselným označením A.0
a A.1 a aby v týmu účastníka soutěže byly přizvány osoby z pozice
specialisty dopravního inženýra a krajinářského architekta.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdrželo hlasování
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Doležal

Hladík

Chvátal

Kořínek

Kotas

Kurtis

Kyselka

Lepka

Mikulášek

Rubina

Sázavský

Schwab

pro

pro

pro

omluven

omluven

pro

pro

omluven

omluven

pro

pro

pro

omluven

Usnesení:
18/21/2020
Komise výstavby a územního plánování doporučuje RMČ Brno-střed požadovat
omezení
výšky
na
cca
16
m
pro
řešení
nového
polyfunkčního
objektu/komplexu.
Hlasování: 6 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování
Usnesení nebylo přijato.
Bořecký

Doležal

Hladík

Chvátal

Kořínek

Kotas

Kurtis

Kyselka

Lepka

Mikulášek

Rubina

Sázavský

Schwab

zdržel se

pro

pro

omluven

omluven

pro

zdržel se

omluven

omluven

pro

pro

pro

omluven

Související usnesení RMČ BS:
RMČ BS na 65. schůzi, konané dne 27.04.2020, usnesením RMČ/2020/65/64
Studie proveditelnosti „Obnova veřejného prostoru vč. Rekonstrukce
tramvajové smyčky Nám. Míru“
bere na vědomí
studii proveditelnosti obnovy veřejného prostoru včetně rekonstrukce
tramvajové smyčky Náměstí Míru (PRO CEDOP s.r.o. ve spolupráci
s architektem Václavem Brejškou, únor 2020), která tvoří přílohu č. 2 a
č. 3 tohoto materiálu,
požaduje
 preferovat kombinaci varianty A + A1. Z varianty A preferovat část
směrem do parku, kde do něj tolik nezasahuje, z varianty A1 lépe
řešenou část směrem do náměstí, která méně zasahuje a tím určuje hranu
budoucí zástavby.
 zvýšení vozovky komunikačního prostoru pro automobilovou dopravu, dle
varianty A1 z důvodu zklidnění provozu automobilové dopravy v lokalitě
s preferenci pěších.
 prověřit u varianty A možnost vedení pozemních komunikací tak, aby
mohl být vytvořen ochranný ostrůvek mezi kolejemi a silnicí, a tím
došlo k odstranění nutnosti SSZ.
 prověřit u varianty A možnost změny nivelety za účelem dodržení

normových sklonů zastávek.
 prověřit u varianty A1 řešení nástupišť tak, aby autobusová zastávka
byla umístěna v jiné poloze, a tím byla zmenšena plocha určená pro
dopravní uzel a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro výstavbu a územní plánování
informovat OD MMB o přijatém usnesení.
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 1 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

pro

pro

pro

pro

pro

pro

zdržel
se

pro

Oulehlov
á
pro

Schwab

Vaníček

pro

pro

Dostavba
a úprava
náměstí Míru
příprava zadání architektonicko-urbanistické soutěže

zapracování požadavku MČ Brno-Střed na komunitní centrum

invariantní návrh stavebního programu budov
24.9.2020 - interní dokument - nešířit

Návrh stavebního programu
(hodnoty uvedené v tabulce červeně budou uvedeny v zadání soutěže)
Statutární město Brno
Polyfunkční objekt Brno
celkem

HPP cca 7920 m2

Objekt centra volného
času

HPP cca 720 m2

Víceúčelový sál

cca 300 míst
k sezení
cca 350m2

divadelní, koncertní představení, přednášky,
taneční kurzy, akademie, soutěže, atd.
včetně jeviště

Min. 30 cvičících

aerobik, cvičení pro těhotné, matky s dětmi,
seniory, stolní tenis, jóga, fitness,
kalanetika, atd.

Sociální zázemí pro celý
objekt

Cca 45 m2

šatny, WC, sprchy, úklidová místnost

(20 žen / 20 mužů)

navrhnout dle kapacity sálu

Sklad sálu

Cca 20 m2

v návaznosti na sál (může být součástí sálu)

Velká klubovna

Cca 75 m2

univerzální využití (občanský klub, jazyková
učebna, ekologická výchova, hudební a
pěvecká učebna, cvičení atd.)

Výtvarná dílna, učebna,
klubovna

Cca 40 m2

výtvarná a kreativní činnost, keramika, atd.

Family point

Cca 15 m2

Požadavek na přebalovací místo, vazba na
kuchyňku

Kancelář

Cca 15 m2

zázemí pro lektory

3 pedagogové
Kuchyňka

Cca 5 m2

v návaznosti na velkou klubovnu, vstupní
halu, případně zahradu; příprava drobného
občerstvení

Vstupní hala

Cca 30 m2

Recepce, šatna pro návštěvníky
víceúčelového sálu, možná návaznost na
kuchyňku

Komunikační plochy

Cca 100 m2

Chodby, schodiště, dle zvoleného řešení

Technické zázemí

Cca 40 m2

Technické zázemí objektu, odpady, zázemí
zahrady

Zahrada

min 1000 m2

kreativní a relaxační hřiště, edukační a
relaxační zahrada, pobytový prostor

Maloobchod a služby

HPP cca 800 m2

Maloobchodní jednotky a
služby

cca 800 m2 (HPP)

Bydlení v městských
bytech

HPP cca 4000 m2

včetně zázemí (sklady, WC, šatna, atd.)

ČPP cca 3000 m2

(HPP x 0,75)

cca 35-45 BJ

(65 m2 /BJ; 50 m2 /BJ)

Sociální byty

cca 10 %

z celkové plochy pro bydlení

Byty pro seniory a
bezbariérové byty

cca 30 %

z celkové plochy pro bydlení

Startovací byty

cca 30 %

z celkové plochy pro bydlení

Byty pro osaměle žijící
rodiče s dětmi

cca 30 %

z celkové plochy pro bydlení

Skladovací kóje

1 kóje / BJ

(doplnit m2)

Komunikační plochy

Chodby, schodiště, dle zvoleného řešení

Podzemní parkování

HPP cca 2400 m2

Pro rezidenty

počet stání

navrhnout dle platných předpisů a norem,
součinitel stupně automobilizace uvažovat
ka = 1,25

Pro návštěvníky

počet stání

navrhnout dle platných předpisů a norem,
součinitel stupně automobilizace uvažovat
ka = 1,25 (u cvč uvažovat využití zejména
místními občany, dostupnost MHD)

Cca 20 m2

Denní místnost, sociální zázemí

Jiné funkce
Zázemí řidičů MHD

Brněnka
Polyfunkční objekt
Brněnka celkem

HPP cca 3220 m2

Maloobchod a služby

HPP cca 900 m2

Maloobchodní jednotky a
služby nezávislé

cca 90 m2 (HPP)

Komerční jednotky včetně veškerého
zázemí k pronájmu – služby;

Prodejna potravin

cca 525 m2 (HPP)

Prodejní plocha, vstup do prodejny, bufet,
pult sladký, možnost sezení

Provozní zázemí a sklady
prodejny potravin

cca 210 m2 (HPP)

Kancelář vedoucích; šatny pro
zaměstnance; WC; sprchy; úklidová
místnost; denní místnost; skladové plochy;
obaly; chladící kóje maso, zelenina;
příprava masa; příprava grill; manipulační
prostor

Zásobovací stání TIR

cca 90 m2 (HPP)

1 stání pro zásobování, uzavíratelné,
odpady; vjezd Lerchova

Společné prostory domu

Cca 45 m2 (HPP)

Přístup do ostatních pater

Bydlení + kanceláře

HPP cca 1420 m2

Byty

cca 1320 m2 (HPP)
cca 990 m2 (ČPP)

(HPP x 0,75)

cca 15 BJ

(65 m2 /BJ; 50 m2 /BJ)

Kanceláře administrativy
(umístění nad prodejnou ve
2.np)

cca 100 m2 (HPP)

Kanceláře administrativy, komunikační
plochy, zázemí, jednací místnost 20 osob;

Skladovací kóje

1 kóje / BJ

Komunikační plochy

-

Podzemní parkování

HPP cca 900 m2

Pro rezidenty

počet stání

počet stání navrhnout dle platných předpisů
a norem, součinitel stupně automobilizace
uvažovat ka = 1,25

Pro návštěvníky

počet stání

počet stání navrhnout dle platných předpisů
a norem, součinitel stupně automobilizace
uvažovat ka = 1,25

Dle zvoleného řešení, bezbariérový výtah

pohled z Kraví hory

hmotové schéma s členěním na části Brněnka - městské byty a služby - CVČ

pohled z Kraví hory

hmotové schéma s vyznačením zeleně

+16m

+16m

pohled z ulice Údolní

pohled z ulice Lerchova

hmotové schéma s členěním na části Brněnka - městské byty a služby - CVČ

pohled z ulice Lerchova

hmotové schéma s vyznačením zeleně

+16m

řez Brněnkou

zeleň
2700m2
56% poz.

plocha
pozemku
4755m2

zastavěná
plocha
1888m2
40% poz.

prověření splnění min požadavku na 30% zeleně (na terénu nebo intenzivní střecha na 1.NP

celková
plocha
pozemku
4755m2

pozemek
Brněnka
1030m2

pozemek
Města
3725m2

37,5
37,5

27

návrh budoucího rozdělení na jednotlivé pozemky

BRNĚNKA
1.PP HPP
900m2

MĚSTO
1.PP HPP
2400m2

parkování byty
21 pm
parkování obchod
6 pm

polyfunkční dům
1440m2
cvč
900m2
parkování celkem
60 pm

půdorys 1.PP
BRNĚNKA
1.NP HPP
900m2

MĚSTO
1.NP HPP
1980m2

maloobchod
90m2

maloobchod
800m2

společné pr. 45m2
prodejní plocha
vstup, bufet
525m2
zázemí, zásobování
150m2 + 90m2

zázemí domu, sklepy
640m2

cvč
540m2

vazba škola - cvč

průchod

cvč zahrada
1535m2

půdorys 1.NP

BRNĚNKA
2.NP HPP
450m2

MĚSTO
2.NP HPP
1530m2

byty
450m2

byty
990m2

střešní zahrada
540m2

střešní zahrada
450m2
cvč
540m2
půdorys 2.NP

BRNĚNKA
3.NP HPP
360m2

byty
360m2

MĚSTO
3.NP HPP
1530m2

byty
990m2

půdorys 3.NP

BRNĚNKA
4.NP HPP
360m2

byty
360m2

MĚSTO
4.NP HPP
540m2

byty
540m2

půdorys 4.NP

BRNĚNKA
5.NP HPP
250m2

byty
250m2

MĚSTO
5.NP HPP
400m2

byty
400m2

půdorys 5.NP

