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podá!í Zastupitelstvu ? Radě města Brna dle ust. § 1§ zák. 1,28/2000 Sb., o obcích (obecní

zřízenil. ve znění pozděiších předpisů "Nesouhla§ s plánova4ou rozsáhlou vÝstavb9u

v ulici parková"

Y ážená paní primátorko,

Y ážení zastupitelé města Brna,

My, nže podepsaní obyvatelé města Brna nesouhlasíme s plánovanou výstavbou bytového

komplexu rrZe|ené nábřgžíBrno - Maloměřice".

K odmítnutí zamýšlené qýstavby nás vedou důvody, které dle našeho názotuýranĚ negativně

ovlivní kvalitu žívota a bydlení v naší městské části, a to jak v samotném pruběhu v}stavby
komplexu, tak i následně do budoucna, Nejsme odborníci na protipovodňová opatřenÍ,

posuzování dopravy, hluku, životního prostředí, atd., ale jsme občané, kteří žijí, sportují nebo

se rekreují v blízkosti zamýšlené výstavby. Vnímáme stále narůstající dopravu, která negativně

ovlivňuje život v Maloměřicích a Obřanech. ZažíIí jsme povodně a pamatujeme si kam se

Svitava roz\íIa. Obávtáme se proto plánované výstavby zníže uvedených dŮvodŮ.

Hlavní důvody, proč odmítáme výstavbu bytového komplexl ,,Zelené nábŤeŽÍ Brno -

Maloměřice" (dále jen výstavba), jsou tyto:

Nárůst dopravy
Umístění plánované výstavby je véaáno na stávající dopravní napojení a infrastrukturu.

Za sitvace, kdy není vyřešena ani stávající doprarmí zátéž, znarlená qýstavba jiŽ
druhého obytného komplexu další ýrazný nárůst dopravy nejen v Maloměřicích a

Obřanech. Doprava je dle dokumentace váahující se ke stavebnímu zžtméru firmy
Kaláb-BS, s.r.o. (dále jen dokumentace) svedenapouze naulici Obřanskou,kteráje jíž
v současné době s navazujícími ulicemi Fryčajovou a Selskou kalamitně zatížena.
Neustále aarůstájící doprava má negativní vliv na zdraví a bezpečnost občanŮ. ZvyŠená
prašnost v důsledku dopravy se projevuje nejen na prostředí, ve kterém žijeme, ale
především ohrožuje zďravi občanů. Dalším negativním vlivem nárustu dopravy je

neřešená bezpečnost občarrů.
Yýjezd z výstavby na ulici Obřanskou je dle dokumentace planovan ulicí Parkovou a

Kusákovou. V blízkosti plánovaného bytového komplexu ,,Zelené nábřeží" jižprobíhá
výstavba rozsáhlého bytového komplexu firmy Stavos, kde doprava je svedenataké na

ulici Obřanskou. Jednalo by se tedy o dva ýjezdy na velmi kíátkém úseku. Tím by
vzrostlo nejen riziko dopravní zácpy a nehodovosti, ale také by byli daleko více
ohroženi občané - chodci na ulici Obřanské. Na ulici Kusákovou je napojena lávka přes

Svitavu. Komunikace je určena především pro pěší a je hodně využivánaobčany Obřan,
kteří tak mají usnadněnou cestu na zastávku MHD. Cesta je také hojně vylůivánai
občany, kteří navštěvují místa kolem Svitavy k odpočinku a rekeaci. Na této
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komunikaci je vellcý pohy! i cyklistů, rodičů s kočárky a malými dětmi. Ulice Parková
je také především využita občany pro cestu nablízký Cacovický ostrov, ktery je určen
pro odpočinek a rekreaci Brňanů. I zde je velký pohyb pěších včetně rodičů s dětmi a
cyklistů.

Záplavové území
Pozemky určené pro plánovanou výstavbu se nachazejí zpŤevéňné části v zárylavovém
území a částečně v aktivní záryIavové zóně. Tento problém mábýt vyřešen navýšením
terénu celé plochy určené pro qýstavbu a plánovanou výstavbou zemní braze. Tato sice
ochrání íaemi developera, ale jaký vliv bude mít nepřirozenáhrér. na okolní krajinu?
Protože se jedná o izemí, kam se v minulosti a i při posledních zaplavách toz\éva\a
Svitava, obáváme se, že v případě postavení protipovodňového valu bude dochá"z;et

k zaplavení území, která v minulosti zap|avována nebyla. K zaplavování místních
zahrad sice docházelo, ale domy zasaženy povodní nikdy nebyly. Přirozený razkrqíny
se s povodní umí vypořádat sám. Co se stane při prvním přívalovém dešti, při prvním
rozvodněním Svitavy? Jak zaťunguje tato hréu? Při ner,ypočitatelnosti počasí nelze
vyloučit cokoli.
Rozsáhlá qýstavba v záp|avové oblasti také snižuje přirozenou absorpční schopnost
volné krajiny zadržovat vodu při případných povodních.

Životníprostředí
Rozsáhlou a naročnou stavební činností bude nevratně poškozen a zníčen pŤírozený
charakter břehu Svitavy, kteqí je jedním z posledních dochovaných na izemi města
Brna. Tím dojde k nepředvídatelné změně životního prostředí. Oba břehy řeky Svitaly
áratí svůj pŤirozený přírodní charakter, kteý je součástí uzemí, sloužícího pro
odpočinek a volnočasové aktivity obyvatel nejen městské části, ale i města Bma.
Výstavbou bude ohrožena i řada živočichů, žijícíchv dotčeném uzemí. Domníváme se,

že inaúzemí Bma je potřeba zachovat přírodní části pro současné obyvatele i budoucí
generace.

Pozemky investora pro plánovanou výstavbu mají z velké části charakter orné půdy.
Podle dostupných informací zemědělská půda v České republice mizí.I na území, kde
investor zarýšIí výstavbu, tak dle dokumentace planuje odstranění ornice. Tak místo
orné půdy, která i když není obdělávána, je dtležitápro zaďržení vody v krajině a tím i
zlepšení klimatu v době sucha, se plánuje výstavba bytového komplexu. To také
považujeme za oltrožení životního prostředí v dané lokalitě.

Plánovaná výstavba sleduje jen a qihradně ilzké zájmy stavební firmy, bez jakéhokoliv
citlivějšího širšího pohledu a řešení závažnýchproblémů regionu.

Domníváme seo že dotčené území není zmnoha důvodů vhodnou plochou pro realizaci
plánované výstavby.

Opětovně tedy požadujemeo aby orgány města Brna zváži|y možnost výkupu dotčených
pozemků ve vlastnictví íirmy Kaláb-BS, §.r.o., nebo jednaly o možnosti zajištění jiné

Natuto problematikujsme upozorňovalijižv zéňiaříjnu 2015,kdy proběhlameziobčany první
podpisová akce ve věci "Nesouhlas s plánovanou rozsáhlou výstavbou v ulici Parková". Počet
podpisů tehdejšího podaní zastupitelstvu MČ grno Maloměřice a Obřany byl 477, počet
podpisů na podání zastupitelstvu MBB byl496.



lokality, kterou by město Brno nabídlo firmě Kaláb-BS, s.r.o. za účelem směny a následné
realizace projektu v jiné lokalitě. Na dotčeném území navrhujeme obnovení krajinné
plochy, případně zbudování městského parku, či obdobného přírodního areálu, ktery by
sloužil k odpočinku a rekreaci občanů města Brna. Tato plocha by současně mohla dále
sloužit jako místo rozlivu v případě povodní, tak jak tomu je doposud. I s ohledem na
tvrzeni představitelů města Brna, že v Brně již prakticky nejsou plochy pro tvorbu
nových parků, poukazujeme na torže právě zde na Svitavě jedno takové přirozené místo
zatímještě existuje.

S pozdravem
podepsaní občané města Brna

ťr3Počet listů podpisů ./ počet podpisů. íér


