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Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
Žádám informaci, v jakém časovém harmonogramu je plánováno dokončení rekonstrukce
funkcionalistické zastávky na Obilním trhu? Jaký byl přesný důvod zastavení stavby
v nedávné době? Pokud došlo, jak se dočítáme v tisku k nedodržení podmínek ze strany
firmy, jaká bude reakce vedení MČ Brno-střed
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Druhý místostarosta pro oblast investic a správy bytových domů Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0027388/BARG
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 1430/MCBS/2015/0000188/22
Vyřizuje: Bc. Gabriela Bartošová, tel.: 542526312
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 22. 02. 2016
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Vážený pane zastupiteli,
na 12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, konaném dne 17. 2. 2016 jste vznesl
dotaz:
K uvedenému dotazu sděluji následující.
-

-

-

-

Dne 28. 8. 2015 bylo zhotovitelem firmou ŠTUK Helma s.r.o. převzato staveniště a
byly započaty stavební práce na rekonstrukci zastávky.
V průběhu bouracích prací zhotovitel oznámil svůj požadavek na změnu projektové
dokumentace v oddíle statika (konkrétně uložení a množství ocelové výztuže).
Zhotovitel byl projektantem i objednatelem upozorněn, že k této změně je nutno
předložit nový výpočet a výkresy statiky, aby mohl být požadavek zhotovitele
akceptován.
Zhotovitel pokračoval na díle s tvrzením, že projekční práce na změně statiky
probíhají.
Do zhotoveného bednění umístil zhotovitel výztuž, která byla v naprostém rozporu
s původní projektovou dokumentací s tvrzením, že nový statický výkres je již
připraven k odsouhlasení.
Objednatelem byl zhotovitel důrazně upozorněn, že do odsouhlasení nových
statických výkresů nesmí provést betonáž.
I přes toto upozornění zhotovitel dne 13. 1. 2016 provedl zalití výztuže, takže nebylo
možno zkontrolovat, zda výztuž, její množství a uložení odpovídá novým výpočtům
dle zhotovitele. Navíc zhotovitel ani do dne betonáže nové výkresy statiky nedoložil a
dopustil se i několika neodsouhlasených tvarových změn.
Na základě tohoto svévolného činu zhotovitele byla objednatelem dne 14. 1. 2016
stavba zastavena do vyřešení vzniklé situace.

Dne 10. 2. 2016 proběhla schůzka všech dotčených stran, kde byly přijaty tyto závěry:
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-

Počínaje dnem 12. 2. 2016 je možno pokračovat ve stavebních pracích na výše
uvedené akci
Je bezpodmínečně nutné, aby stavba byla uvedena do plného souladu se schválenou
projektovou dokumentací (PD) a to jak technologicky tak i vzhledově
Veškeré konstrukce provedené na díle, které neodpovídají schválené PD budou
odbourány a nahrazeny konstrukcemi v souladu s uvedenou PD
V případě nedodržení dohodnutých závěrů jednání ze dne 10. 2. 2016 ze strany firmy
ŠTUK HELMA s.r.o., bude objednatel, kterým je Statutární město Brno, městská část
Brno – střed, postupovat v souladu s citovanou SOD a Dodatkem č. 1

S pozdravem

Jiří Švachula
místostarosta
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Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
Dotazuje se Ing. arch. Bořeckého, že z médií zaslechl o velkých plánech na Mendlově
náměstí, dotazuje se na tyto plány, které byly zveřejněné v médiích, zda nejsou přehnané ve
smyslu, že řeší dílčí věci a neřeší věci kauzální. Dotazuje se, zda je rozumné navrhovat zúžení
pruhů na Mendlově náměstí ze 4 na 2 pruhy, zvlášť pokud není dobudovaný obchvat města
Brna a není ještě ani rozhodnuto o poloze hlavního nádraží. Ing. arch. Bořeckého se ptá, jak
on toto vnímá ze svého pohledu
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Uvolněný člen ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0032980/VYTJ
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 1630/MCBS/2015/0010270/3
Vyřizuje: Ing. Jana Výtisková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 07. 03. 2016
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Vážený pane zastupiteli,
na 12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, konaném dne 17. 2. 2016 jste vznesl
dotaz:
K uvedenému dotazu sděluji následující.
Dřívější dopravně technické studie, bohužel, nekoncepčně řešily pouze rekonstrukci
Mendlova náměstí jako dílčí dopravní stavbu, bez posouzení a vyřešení dopadů do širšího
okolí, čímž nevedly ke zkvalitnění nejen dopravy, ale i veřejného prostoru.
V současné době probíhá, na zadání společnosti Brněnské komunikace a.s., zpracování
koncepčního prověření dopravy na Mendlově náměstí a širšího okolí, tak aby bylo kapacitně
„vyjezditelné“ automobilovou dopravou. Posouzení probíhá v dopadu na celou koncepci
komunikační sítě města Brna, a to pro časový horizont 2016 a 2020.
Tato koncepční studie zahrnuje i projednání s DPMB a.s.
Přechod ze 4 proudé na 2 proudou komunikaci pro IAD v úseku Mendlova náměstí (tedy
v úseku mezi 2 proudými úseky ulic Křížova a Úvoz) nemá žádný vliv na dopravu ve městě
Brně, na rozhodnutí o poloze obchvatu města Brna, ani na rozhodnutí o poloze hlavního
nádraží. Naopak 4 proudá komunikace v úseku mezi 2 proudými úseky ulic Křížova a Úvoz
nemá žádný přínos ke zrychlení průjezdu automobilové dopravy a jeho plynulosti.
Jedná se o rozsáhlou rekonstrukci, jednoho z největších a nejvýznamnějších náměstí Brna a to
jak na povrchu tak i pod ním. Rekonstrukce je dělána minimálně na dalších 50 let, musí tedy
splnit všechny požadavky na tak významný veřejný prostor. Základní myšlenka, tedy
koncepce, návrhu je vytvořit symbiózu životního prostoru, všech druhů dopravy včetně
přestupního uzlu městské hromadné dopravy.
Ing. arch. Petr Bořecký
Uvolněný člen ZMČ BS pro
výstavbu a územní rozvoj
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Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
Vážení členové rady, žádám o zprostředkování detailnějších informací ohledně usnesení
159.01. Zapojení MČ BS do projektu sdíleného bydlení Symbios odsouhlaseného RMČ Brnostřed ze dne 1. 2. 2016. Ptám se na konkrétní záměr tohoto projektu a na to, jak bude probíhat
jeho realizace? Jaké jsou případné náklady na participaci na tomto projektu ze strany MČ
Brno-střed?
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Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0036677
Vyřizuje: Marta Vojáčková, tel. 542 526 341
ID datové schránky: qykbwe7
Brno, 15. března 2016
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa

Vážený pane zastupiteli,
RMČ BS se usnesla, že pomůže při realizaci projektu sdíleného bydlení Symbios. Pracovníci
odboru investic a správy bytových domů nyní vytipovávají vhodné byty v domech
spravovaných městskou částí.
Nositelem projektu bude ústav Ekoinkubátor, který je složený ze studentů a pedagogů
Masarykovy univerzity.
Projekt Symbios hodlá spojit bydlení studentů a mladých lidí opouštějících dětské domovy.
Právě oni jsou velmi ohroženou skupinou. Řada z nich přechod z dětského domova do
samostatného života nezvládne a mnohem častěji se pak dostávají do možných problémů, jako
je například užívání drog či finanční negramotnost.
Symbios našel inspiraci ve Vídni, kde již řadu let úspěšně funguje podobný program
realizovaný charitativní organizací Vinzirast. Tam je sdílenému bydlení věnován dokonce
celý bytový dům v širším centru města. Vedle malých bytů mohou jeho obyvatelé využívat i
zázemí společné kuchyně s jídelnou. V objektu je i restaurace a dílny, kde lidé z domu najdou
zaměstnání.
Případné náklady MČ BS na participaci na tomto projektu dosud nejsou vyčísleny.
S pozdravem

Mgr. David Oplatek
Neuvolněný člen RMČ BS pro oblast
sociální, zdravotní a oblast
národnostních menšin
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Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
„Vážení členové rady, žádám o informace, jak bude naloženo se stížnostmi, (které dávám i v
kopii v příloze této interpelace), kde si jménem SVJ Křížova 2 stěžují vlastníci bytových
jednotek na nadměrnou hlučnost jednoho blízkého podniku a to zejména v ranních hodinách
před nepracovními dny? Protože si tito obyvatelé stěžují na neúnosnost této situace a zároveň
podávají i podnět ke Kontrolnímu výboru ZMČ BS, čímž dokládají své velké rozhořčení,
žádám o zprostředkování informací o postupu příslušných orgánů úřadu MČ Brno-střed v této
záležitosti.“
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Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0038973/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2016/0005374/4
Vyřizuje: Jana Staňková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 14. 03. 2016
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Vážený pane zastupiteli,
k Vaší interpelaci vznesené na 12. zasedání ZMČ BS konaném dne 17. 2. 2016, ve které se
dotazujete:
sděluji následující:
Na stížnost SVJ Křížová ze dne 16. 2. 2016 související s provozem klubu Depo v Brně bylo
stěžovatelům odpovězeno dne 7. 3. 2016 Odborem právním a organizačním ÚMČ BS, a to na
základě podkladů a vyjádření poskytnutých Odborem územního plánování a
stavebního řádu – stavební úřad ÚMČ BS. Uvedenou odpověď přikládám v příloze.
Stížnost bude dále projednávána v samosprávných orgánech MČ BS.
S pozdravem

Martin Landa
starosta
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Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
„Vážený pane starosto, žádám informaci, v jaké fázi se nachází příprava participativního
rozpočtu? Došlo ke zpřesnění, jaká přesná částka může být každoročně pro tento účel
uvolněna a jaký kontrolní mechanismus bude finálně zvolen, aby nemohlo docházet k
protěžování úzké skupiny lidí? V jedné z mých předchozích interpelací mi bylo odpovězeno,
že částka by se měla pohybovat okolo 0,5% rozpočtu MČ Brno-střed. Pokud k navýšení této
navržené sumy nedošlo, ptám se, jakých projektů by se tato nijak závratná částka měla
přednostně dotýkat?“
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Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0029595/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2016/0005374/2
Vyřizuje: Jana Staňková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 9. 3. 2016
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Vážený pane zastupiteli,
na základě Vaší interpelace vznesené 17. 2. 2016 na 12. Zasedání zastupitelstva městské části
Brno-střed.
Vám sděluji:
V této záležitosti jsem v kontaktu s děkanem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity,
který mne s doporučením přesměroval na katedru politologie a katedru sociologie, která by
mohla pomoci s koncepcí participativního rozpočtu. Takže východiska a nástroje, které by se
využívaly, se budou řešit v úzké spolupráci se studenty a doktorandy Fakulty sociálních studií
MU a částka 300 tis. Kč, o které jste mluvil, je určena na propagaci participativního rozpočtu.
Co se týká částky, která bude vymezena pro jednotlivé projekty, o té se stále ještě v koalici
jedná a záleží to na prvním či druhém kvartále, jakých hospodářských výsledků se podaří
dosáhnout.
S pozdravem

Martin Landa
starosta
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Dotaz zastupitele Mgr. Tomáše Řepy
Vážení členové rady, žádám zpřístupnění čtvrtletní zprávy o průběhu (4. čtvrtletí 2015)
realizace projektu Prevence bezdomovectví, která byla vzata na vědomí usnesením 160.28. ze
zasedání RMČ Brno-střed dne 8. 2. 2016. Dále žádám zpřístupnění a zprostředkování i
předchozích tří zpráv o průběhu téhož projektu za rok 2015 (1., 2. a 3. čtvrtletí 2015).
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Starosta
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0038563/STAJ
Spisová značka: 1210/MCBS/2016/0005374/3
Vyřizuje: Jana Staňková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 14. 03. 2016
Vážený pan
Mgr. Tomáš Řepa
Vážený pane zastupiteli,
na 12. zasedání zastupitelstva, konaném dne 17. 2. 2016 jste vznesl požadavek na zpřístupnění
zpráv o průběhu realizace projektu Prevence bezdomovectví. Všechny 4 zprávy Vám zasílám
v příloze.
Dále jste požadoval informace ohledně docházky v komisích a výborech za rok 2015
v procentech. I tento materiál přikládám v příloze.
S pozdravem

Martin Landa
starosta
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Dotaz zastupitele Martina Říhy
Jak je to s černými stavbami, jak se pokročilo, kolik jich přibylo a jak to vypadá s Mendlákem
s načerno postaveným patrem.
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Uvolněný člen ZMČ BS pro výstavbu a územní rozvoj Úřadu městské části
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2016/0032980/VYTJ
K podání:
Vaše číslo jednací:
Spisová značka: 1630/MCBS/2015/0010270/3
Vyřizuje: Ing. Jana Výtisková, tel.
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 08. 03. 2016
Vážený pan
Martin Říha
Vážený pane zastupiteli,
na 12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed, konaném dne 17. 2. 2016 jste vznesl
dotaz:
K uvedenému dotazu sděluji následující.
V souvislosti s černými stavbami přikládám k tomu dopisu přílohu č. 1 – Seznam černých
staveb městská část Brno-střed.
Dále k Mendlovu náměstí: v rámci dodatečného stavebního povolení na akci „Nástavba a
rekonstrukce domu Mendlovo náměstí 16, č.p. 149, na pozemku par.čís. 947, k. ú. Staré Brno,
obec Brno“ firmou Pharmawell, se RMČ BS odvolala usnesením 153.34 na 53. zasedání ze
dne 14. 12. 2015. Vzhledem k tomu, že proti výše uvedenému rozhodnutí bylo podáno
odvolání, byl spis postoupen v souladu se správním řádem MMB OÚSŘ.
Příloha:

Příloha č. 1 – Seznam černých staveb městská část Brno-střed

Ing. arch. Petr Bořecký
Uvolněný člen ZMČ BS pro
výstavbu a územní rozvoj
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Příloha č.1 - Seznam černých staveb městská část Brno-střed
adresa

stavebník

založeno

Jakubská 7

18. 6. 2015

Jeřabinová 13

28. 7. 2015

ukončeno
12. 10. 15 - SP
(dopovoleno)

sankce
11.000,11.000,-

Údolní 72
ul. Křídlovická, p.č.
1709, k.ú. Staré Brno

21. 1. 2015 04.05.15 dod. Pov. 121.000,-

Hrnčířská 17

9. 9. 2015

Kamenná 9

9. 1. 2015

Marešova 8

27. 11. 2013

Marešova 8

17. 2. 2014

Francouzská 16, 16a

11. 10. 2014

11.000,-

třída Kpt. Jaroše 11

29. 10. 2016 dvoje odstranění

26.000,-

Kobližná 11

12. 11. 2013 zpětvzetí + nová Ž

Jaselská 14

23. 3. 2012

Jaselská 14

v běhu
Odvolání

111.000,zastaveno

11. 09. 15 zastaveno

dod. Pov. Odvolání

20. 8. 2011 přerušeno

450.000,-

.
Rovná 3

ozn. Zahájeno
řízení
19. 11. 14 26. 3. 2014
zastaveno

20. 11. 2013

Údolní 50
Výstavní 9

13.000,-

zpětvzetí - odstran.

Horní 9

22. 7. 2015

Heinrichova 4

6. 2. 2015

ul. Bezručova - plot

19. 4. 2013

Smetanova 51

3. 12. 2014

Havlíčkova 91

13. 2. 2014

Františkánská 7

24. 8. 2015
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07. 08. 15 - ÚS,
ozn. zah. Řízení
21. 04. 15 dod.Pov., běží KS
dod. Pov. přerušeno
dod. Pov. přerušeno
15. 12. 15 1)
roz.dod.pov.
zastaveno
Odvolání
2) 21.000,28. 08. 15 zah.dod.řízení, KS

adresa

stavebník

založeno

ukončeno

ul. Rooseveltova Janáčkovo divadlo
předprostor

13. 4. 2015

Zámečnická 1

1. 10. 2014 vydává se dod. SP

Jakubské nám. 2

sankce

31.000,-

23. 2. 15 21.000,přerušeno, odstr.
15. 05. 15 - dod.
9. 3. 2015
11.000,Pov.
10.08.15 17. 7. 2015 zastaveno, pod. ž o v běhu
dod.pov.
20. 2. 2015

.

Údolní 13
Starobrněnská 9
Mendlovo nám. 16

15. 9. 2015 odvolání

stánek Malinovského
nám.
stánek Mendlovo
nám.

v běhu

14. 4. 2015
20. 3. 2015 dod. Povoleno

stánek Vídeňská

14. 4. 2015

sběrné středisko
odpadů Jílová

8. 4. 2015

Bayerova 33

14. 9. 2015

Preslova 79

30. 3. 2015

Hilleho 1

9. 3. 2015

v řešení
21.000,-

dod. Pov.zkolaudováno

16. 1. 2015

Stará 17

25. 9. 2015

26. 06. 14 dod.pov.

Květná 3

8. 6. 2015

30.11.158 dod.pov.

Podnásepní 1e

23. 7. 2015

22. 1. 16 - dod.
Pov.

Zderadova 3

31. 8. 2015 8. 1. 16 -dod.pov.

Stará 21

10. 4. 2015 12. 5. 2015
OÚSŘ

Úvoz 5b

5. 2. 2016
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Promlčeno
21,000,11.000,11.000,-

Milady Horákové 13

Starobrněnská 17 reklama

v jednání

zah. Ods.staby

11.000,-

Promlčeno

adresa

stavebník

Úvoz 5b
Čápkova 4

založeno

ukončeno

5. 2. 2016

zah. Ods.staby

Přerušeno, podaná
15. 10. 2015 ž o dod.povol.
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sankce

