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Začala revitalizace brownfieldu Kadetka. Bývalá jídelna na Žižkově ulici půjde
k zemi, během letošních prázdnin ji nahradí park
Předáním staveniště dnes začala revitalizace brownfieldu Kadetka na ulici Žižkova. Zdevastovaný a
vyhořelý objekt bývalé vojenské jídelny na úpatí Kraví hory půjde k zemi a nahradí ho park. Na
odstranění náletů a demolici navážou terénní úpravy, výsadba zeleně a vybavení mobiliářem. Hotovo
má být do poloviny července letošního roku.
„Práce začnou likvidací náletových dřevin a důkladným ošetřením těch, které zůstanou zachovány. Následovat
bude demolice skoro 30 let nevyužívané budovy a odvoz veškeré suti a dalšího odpadu. Na to pak navážou
terénní úpravy a vytvoření přístupů včetně vybudování schodiště. Samotné parkové úpravy zahrnují výsadbu
téměř čtyř desítek nových stromů, konkrétně javorů babyka a mléč, plnokvětých ptačích třešní a habrů, 139
vzrostlých, více než dvoumetrových habrových keřů, založení nových trávníků či louky a osazení třemi
stovkami narcisů. Na závěr bude instalován mobiliář, zčásti vyrobený na míru přímo pro tento projekt, což je
případ trámových lavic. Veřejnosti dále budou sloužit lavičky, stojany na kola, venkovní posilovací prvky nebo
grily a samozřejmě odpadkové koše,“ přiblížila dění následujících dvou měsíců primátorka města Brna
Markéta Vaňková.
Kompletní obnova území o rozloze více než 4 000 m2 bude stát přibližně 10 milionů korun. „Zásadním
podnětem k zahájení rekonstrukce pro nás bylo získání dotace od Ministerstva pro místní rozvoj, která pokryje
téměř polovinu všech nákladů. Městská část se ze svého rozpočtu bude podílet necelými třemi miliony korun,
stejně jako město Brno,“ doplnil starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.
Samotnou realizaci, tedy demolici, terénní práce, zajištění mobiliáře a parkové úpravy včetně péče o dřeviny
v následujících 36 měsících provede za 9 260 023 Kč vč. DPH společnost DIRS Brno s.r.o. Tu vybrala městská
část Brno-střed, která bude mít nový park ve správě.
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