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Důvodová zpráva
Generální projektant společnost K4 a.s., se sídlem Kociánka 8i1o,612 00 Brno, lČo 60734396,
předloŽil projektovou dokumentaci k akci ,,Habitas Bohunice" pro Územní rozhodnutí a pro umístění
stavby, jejímŽ investorem má být společnost Brodland s.r.o', Kaprova 42114, 110 00 Praha,
lco 05655277

Stavba je umístěna na pozemcích při ulici Lány v obci Brno, katastrální území Bohunice [612006].
Jedná se o soubor nových staveb a stavební úpravy, přístavbu a nástavbu stávajícího objektu
bývalé konzervárny Pomologického ústavu. Celkem se jedná o čtyři budovy studentského ubytování,
dvě obytné budovy, jednu budovu zdravotnického zařízení, jednu budovu komunitního centra
a jednu školní budovu s internátním ubytováním. Předmětem záměru je část bývalého areálu
zahradnické školy, která zde ukončila provoz V roce 2010 a nyní je evidován jako Brownfield 0102 -
Bývalá zahradnická škola. Areál je vhodný pro vyuŽití jako rozvojová lokalita - nový územní plán
města Brna počítá s rozvojem této lokality jako polyfunkčního Územi. Ze severní strany je řešené
Území lemováno ulicí Lány. Z jiŽní strany jsou pak další pozemky investora a V dolní části protéká
podél pozemků investora říčka Leskava. ostatní hranice řešeného územi tvoří majetková hranice s
vlastníky. Na západním okraji navazují pozemky jednotlivých vlastníků nemovitostí v ulici Lány -jedná se o dlouhé ',lánové" zahrady orientované po spádnici. Na východním okraji navazují
majetkově scelené plochy zemědělského charakteru. V severní části navazuje areál základní Školy s
parkem a historickou budovou ve vlastnictví města Brna. Plocha řešeného územíje přibliŽně 17.900
m2.

NavrŽená zástavba respektuje původní urbanistické schéma lokality a rozvíji urbanistickou strukturu
směrem k budoucí podobě této rozvojové lokality. Schéma veřejných prostranství respektuje
zachovávané objekty (historická budova školy, bývalá konzervárna) a vytváří v těŽišti Územi
v souladu s Územní studií nové veřejné prostranství, kolem kterého jsou umístěny veřejné budovy
komunitního centra, nové a stávající školní budovy. V severozápadní části lokality se nacházi ve
vazbě na sousední zástavbu obytné stavby malého a středního měřítka organicky navazující na
stávající obytnou strukturu. Při vjezdu do lokality je umístěn objekt zdravotního zařizeni
a souvisejících sluŽeb. l. etapa výstavby zahrnuje objekty bydlení a veřejné vybavenosti
v severozápadní části lokality, dopravní a technickou infrastrukturu a sadové úpravy veřejných
prostranství (So 101, 102, 104, 105)' ll. etapa výstavby zahrnuje objekty školní budovy
astudentského ubytování v centrální části lokality (So 103, 106, 107,108, 109) a související
přípojky technické infrastruktury.

Úoaje o souladu s územně pIánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, včetně
lnformace o vydané územně p!ánované dokumentaci:
Návrh vycházizÚzemní studie Bohunice (dále jen ÚS;, ul. Lány (O9t2017), která byla 31.o1'2o18
schválena pro vyuŽitíjako územně plánovací podklad ke změně Územního plánu města Brna a pro
rozhodování v území. Předmětná Ús je uloŽena na Referátu územní koncepce základních
městských funkcí. objekty jsou navženy V souladu s touto ÚS. Návrh respektuje vymezení
veřejných prostranství a komunikací, včetně veřejného prostranství před památkově chráněnou
budovou bývalého Pomologického ústavu Vymezeného ÚS. objekty respektují stávající územní plán
a současně umoŽňují realizaci dalšího rozvoje Územi v intencích návrhu nového územního plánu,
který vycházi zvýše uvedené Ús. onierty So 101 a 1O2leŽí dle platného Úpmg ve stabilizované
funkční ploše BC. objekty So 104 a 105 leŽí dle platného Úpmg ve stabilizované funkční ploše o
(stávající objekt 105 zasahuje částečně také do funkční plochy oS). objekty So 103, 106, 107, 108
a 109 leŽí dle platného Úpma ve stabilizované funkční ploše oS.

Bc - PLocHY člsTÉHo BYDLENÍ - celková plocha 18.451,6 m2, so 101: VILADŮM, 1pp + 3np +

1up, So í02: BYToyÝ oŮtvl s mateřskou školou, 1pp + 3-4np +'lup:
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Nové obytné budovy v ploše BC obsahují převáŽně plochy pro bydlení a související funkce
(technické a skladovací prostory apod.). Jedinou výjimku tvoří provoz mateřské dvoutřídní školy
umístěné v přízemí objektu 102, která má samostatný vstup z veřejného prostranství' Většina
parkovacích stání je umístěna v podzemním podlaŽí. Parkovací stání na povrchu jsou pouze pro
návštěvy. Z výše uvedeného vyplývá, že návrh splňuje poŽadované funkční vyuŽití. Nové obytné
budovy v ploše BC odpovídají stávajícímu charakteru zástavby a současně zásadně nemění
stávající intenzitu využití (navrŽené objekty nahrazují původní odstraněné objekty a zásadně
nezvětšují původní zastavěnou plochu).

objekt so í04 - Dům zdraví je navžen jako stavba veřejného zdravotnického zařízeni, coŽ
odpovídá aktuálnímu znění UPmB, objekt obsahuje tři plná nadzemní podlaŽí v souladu
s regulativem, objekt so 105 - Dům umění - objekt obsahuje dvě nadzemní podlaŽí v souladu
s regulativem.
NavrŽený objekt 1o4 v ploše o obsahuje převáŽně plochy pro zdravotnictví a související komerční
plochy v přízemí (lékárna, rehabilitace apod.), která mají samostatný vstup z veřejného prostranství.
Stávající objekt bývalé konzervárny (so 105) obsahuje volnočasové, vzdělávací a komunitní
centrum určené zejména pro studenty z okolních ubytovacích a vzdělávacích zařízení, případně také
pro obyvatele okolních obytných budov' odstavná stání pro automobily jsou umístěna v podzemním
podlaŽí. Parkovací stání na povrchu jsou pouze pro návštěvy. Z výše uvedeného vyplývá, Že návrh
splňuje poŽadované funkční vyuŽití. Nový objekt 104 je v souladu se stávající Územní studií, která je
v této části schválena pro rozhodování v území. objekt 105, kteqý řeší stavební úpravy, přístavbu
a nástavbu stávajícího objektu zvětšuje původní objem stavby o méně neŽ 50 % (původní objem
objektu je 3.460 m3, přístavba a nástavba zvětšuje původní objem o 1.620 m3).

So í03: Studentský dům, 1pp+$np+'lup, So 106: lnternátní lyceum, 1pp+3np, So 107:
Studentský dům, 1pp+{pp+'tup, So í08: Studentský dům, 1pp+ 4np+1up, So 109: Studentský
dům, 1PP+ 6np:
NavrŽený objekt 106 v ploše oS obsahuje provoz střední školy a související ubytování pro přespolní
studenty. NavrŽené objekty 103, 107 , 108 a 109 v ploše oS obsahují převáŽně plochy pro
studentské ubytování a související společné plochy (studovny, klubovny apod.). Ve spodním podlaŽí
objektu 109 je umístěna malá komerční jednotka pro doplnění základní vybavenosti areálu'
Parkovací stání na povrchu jsou určena převáŽně pro školní budovu, zatímco odstavná parkovací
stání jsou umístěna v podzemní části objektů ubytování' Z výše uvedeného vyplývá, Že návrh
splňuje poŽadované funkční vyuŽití. Nové objekty jsou navrŽeny jako dostavba uvnitř stávajícího
areálu školství a respektují dominantní objekt historické školní budovy a výškově hlavní římsou
navazují na výškovou úroveň okapové římsy historické budovy ve vztahu k vytvořenému veřejnému
prostranství. Pouze objekt 109 překračuje stávající výškovou hladinu zástavby v areálu, ale výška
stavby ve vzdálené části areálu se jiŽ vztahuje k výšce stávajících obytných budov podél ulice Lány,
které mají osm nadzemních podlaŽí a jsou umístěny o 15 metrů výše ve svahu nad novým objektem'

Dendrologický průzkum :
V červenci 2021 by| proveden dendrologický průzkum celého území (HAB|TAS Bohunice -
lnventarizace a dendrologické posouzení dřevin v lokalitě Lány, Brno _ Bohunice). Do mapového
podkladu byly zakresleny veŠkeré dřeviny, které se nacházqí v řešeném Území, tyto dřeviny by|y
zinventarizovány a zhodnoceny. Na základě zjištěných skutečností, a na základě záměru stavby
byla navrŽena pěstební opatření včetně kácení' U dřevin, které vyŽadují povolení ke kácení, bylo
provedeno ocenění dřevin dle metodiky AoPK. V rámci návrhu sadových úprav budou provedeny
náhradní výsadby za odstraněné dřeviny.

ochrana územi podle jiných právních předpisů - památková rezervace, památková zóna,
zvláště chráněná Území, lokality soustavy Natura 2ooo, záplavové územi, poddotované území,
stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.:
Lokalita se nachází mimo ochranné pásmo městské památkové rezervace. Lokalita je v zastavěném
Území města - hranice zastavěného území města Brna probíhá v blízkosti řešeného Území.
Pozemky v rámci řešeného území se nenach ází v záplavovém území říčky Leskavy. Menší část
územi u příjezdové komunikace a přilehlá část území ke komunikaci Lány (objekt so 1o4 a So 105)
se nachází dle Územního plánu v hlukově zatiženém Územi, v němŽ způsob nebo intenzita
přípustného vyuŽití mohou být omezeny.
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V sousedství řešeného území se nachází kulturní památka č' 104100 - Bývalý Český pomologický
ústav, jehoŽ součástíje také zahrada p. č. 887, kteý je dotčen rozšířením komunikace v ulici Lány -
konkrétně se jedná o malou část pozemní komunikace a přilehlého chodníku (lo 2o1). Tyto úpravy
nezasahují do hodnotné části předprostoru školní budovy ani nevyvolávají potřebu kácení dřevin na
tomto pozemku. Úprava se dotýká pouze části oplocení ú půvoonirro vjezáu do areálu viz. lo 1101 _
Uprava oplocení areálu v místě rozšíření ulice Lány. Zásah do pozemku je vyvolán veřejným
zdjmem na bezpečné dopravní napojení rozvojové lokality vymezené novým územním plánem
a rozvojem stávajícího areálu' Do oblasti jiŽně od řešeného území zasahuje ochranné pásmo
Železnice _ Železniční tratě Brno - Střelice. V této části jsou pouze nestavební plochy zeleně
a zemědělské.

Umisťované budovy se nenachází v záplavovém území. Ve stanoveném záplavovém území říčky
Leskavy se nachází pouze vyústění dešťové kanalizace do vodní plochy v jiŽní části řešeného
území' Pozemky se nenachází v poddolovaném Území' Na parcelách určených k zástavbě jsou dle
výpisu z katastru nemovitostí evidované stavby. Před podáním Žádosti o územnÍ rozhodnutí bude
vydání povolení k odstranění staveb. Na ploše řeŠeného Území byla zpracována inventarizace
zeleně a dendrologický průzkum. Před podáním Žádosti o územní rozhodnutí bude vydáno povolení
ke kácení. Pozemky řešeného Území jsou vedeny v KN jako zastavěná nebo ostatní plocha, velká
část pozemků pak jako zahrada nebo orná půda. Pozemky dotčené výstavbou budou vyjmuty
v celém rozsahu jednotlivých pozemků. Žádost o vynětí ze ZPF bude obsahovat také oitatní
pozemky s BPEJ, které se nacházejí uvnitř areálu v zastavitelné ploše.

Dopravni řešení:
obsahem objektu jsou komunikace, parkovací stání, chodníky a zpevněné plochy pro navrhovanou
zástavbu při ul' Lány v Brně-Bohunicích. Dopravní řešení lokality navazuje na stávající síť
komunikací městské části Bohunice, kterou tvoří okruŽní komunikace sídliště (ulice Dlouhá,
Ukrajinská, Čeňka RůŽičky a Lány). Napojení územi bude na ulici Lány přibliŽně v místě dnešního
napojení areálu bývalé zahradní školy' Dte předložené technické zprávy Kapacita tohoto
dopravního napojení umožňuje reallzaci záměru. Dopravní obsluŽnost území sleduje základni
rozvrŽeni zástavby do jednotlivých bloků. Ulice napojující se na Lány propojuje celé řešené území
v severojiŽním směru. Na tuto hlavní ulici se napojuje ulice sledující vrstevnici terénu' RozvrŽení
komunikacíje v souladu s platnou Územní studií Bohunice, ulice Lány. odstavná a parkovací stání
jsou umístěna převáŽně pod budovami v krytých podzemních a částečně také nadzemních
hromadných garáŽich' Čast parkovacích stání je umístěna v uličním prostoru citlivě vzhledem
k zachování kvality veřejných prostranství' Počet parkovacích míst je stanoven pro jednotlivé nové
aktivity, objekty či budovy v území, jejich předpokládaný účel a vyuŽití dle platné legislativy ČSN
73 6110.

Základni c ha ra kte risti ky nav rže nýc h kom u n i kac í :

Kategorie: místní komunikace obsluŽná - zklidněná komunikace ,'zÓna 30",
Typy příčného uspořádání: Mo2, Mo2p,
Provoz: obousměrny, Šířka jízdního pruhu: 3,0 m,
Návrhová rychlost: 30 km/h,
Kategorie vozidel: - osobní automobily, _ nákladní automobily (zásobování, HZS, svoz odpadu)'

Pro zabezpečení dopravní obsluhy řešené zástavby jsou navženy násIedující komunikace:
Zóna (osa A) - komunikace prochází celým územím v severojiŽním směru. Komunikace je řešena
jako dvoupruhová obousměrná šířky 6,0 m s oboustrannými chodníky. Podél komunikace jsou místy
navrŽena kolmá parkovací stání' V severní části je komunikace připojená na ul. Lány v místě
stávajícího sjezdu' Stávající komunikace ul. Lány bude rozšířena pro vložení odbočovacího pruhu
pro levé odbočení.

Zóna30 (osa B) - komunikace prochází celým územím v západovýchodním směru. Komunikace je
řešena jako dvoupruhová obousměrná šířky 6,0 m s jednostranným chodníkem. Podél komunikaóe
jsou navrŽena podélná nebo kolmá parkovacístání.

Zóna 30 (osa C) - krátký slepý úsek komunikace v západní části mezi budovami So 1O2 a 1O3.
Komunikace je řešena jako dvoupruhová obousměrná šířky 6,0 m s oboustranným chodníkem.
Podél komunikace jsou navrŽena kolmá parkovací stání.
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ZÓna30 (osa D) - krátký slepý úsek komunikace ve východní části mezi budovami So 108 a 109.
Komunikace je řešena jako dvoupruhová obousměrná šířky 6,0 m s oboustranným chodníkem.
Podél komunikace jsou navrŽena kolmá parkovací stání.

Veškeré komunikace jsou dimenzovány tak, aby umoŽnily obsluhu přilehlých objektů osobními
a nákladními automobily (zejména vozidel svozu odpadu a HZS). Jednotlivé mezikřiŽovatkové Úseky
nově navžených komunikací jsou projektovány v přímé' Zaoblení nároží křiŽovatek je standardně
navrŽeno oblouky o poloměru minimálně 6 m, připojení na ul' Lány o poloměrech 8 m, zaoblení
nároži kříŽení komunikací osy A a B o poloměru 9 m pro případné odbočení autobusu. Při průjezdu
křiŽovatek většími nákladními vozidly se uvaŽuje s nadjetím vozidla do protisměru. KřiŽovatka
připojení slepé komunikace (osa D) je navrŽena s předností na hlavní komunikaci, křiŽovatka
komunikací (osa A, B a C) s předností zprava. Tomu odpovídají i rozhledové poměry. Navrhované
komunikace výškově kopírují stávajícíterén a polohově navazují na stávající komunikace. Sjezdy do
garáŽi jednotlivých budov budou většinou realizovány přes chodníkový přejezd pomocí nájezdové
rampy s varovným pásem. V řešeném Území se nenachází cyklotrasa, nepředpokládá se
v navrŽeném území zvýšený pohyb cyklistů.

Veřejná hromadná doprava
obsluha Území je zajištěna veřejnou hromadnou dopravou. NejblíŽe jsou zastávky na ul. Lány,
Vyhlídalova a Gruzínská. V řešeném Území nejsou navrŽeny zastávky veřejné autobusové dopravy'

Návrh technického řešení:

osa A -zóna 30 (severojižní komunikace):
Komunikace je připojena V severní části v místě stávajícího sjezdu na místní komunikaci ul' Lány.
Pro vloŽení pruhu pro levé odbočeníje navženo rozšíření komunikace ul. Lány' Uspořádáníjízdních
a odbočovacích pruhů je navrŽeno dle ČSN 73 6102, článku 5.2.3.8.8. obr. 2-6d, tzn' zkrácený levý
odbočovací pruh přizpůsobený místním podmínkám. Délka zkráceného levého odbočovacího pruhu
je navrŽena 53,3 m, t1' Lrl2 + Lc (Vn = 50 km/hod.). Délka dopravního stínu je navžena 43,3 m
(tl' Lrl2). Celková délka úpravy křiŽovatky je 122 m' Rozšíření vozovky komunikace ul. Lány bude
provedeno jednostranně (aŽ 3,8 m). Celková šířka zpevněné vozovky bude 9,5 m, Íl.2 xjízdní pruh
šířky 3,25 m a odbočovací pruh šířky 3,0 m. Úprava bude provedena včetně přilehlého chodníku
šířky 2,0 m. Směrové a výškové vedení komunikace nebude úpravou dotčeno. Úpravou dojde
k narovnání příěných sklonů na normové parametry a Vyrovnání nivelety. Komunikace je navrŽena
v podélném sklonu cca 1,0 % dle stávají nivelety' Příčný sklon komunikace je navžen jednostranný
2,5 oÁ. odvodnění komunikace je navrŽeno příčným a podélným sklonem do uličních vpustí, které
budou přesunuty k novému okraji vozovky. Na začátku a konci úseku se provede plynulé výškové
vyrovnání a navázání na stávající stav. Napojení konstrukčních vrstev vozovky bude provedeno
s přesahem tak, aby nevznikla průběŽná spára. Styčné plochy budou opatřeny nástřikem. Spára
bude zalita asfaltovou zálivkou provedenou za horka. Přlpojení komunlkace (zóny 30) na místní
komunikaci (ul. Lány) je navrženo přes odsunutý zpomalovací práh délky 6,0 m. Práh bude
odsunut o 10 m. Poloměr zaoblení nároži křižovatky je navÉen 8,0 m. KříŽení s komunikacemi
(osa B a osa c) je navrženo jako zvýšená křižovatková plocha (zpomaIovací práh). Poloměr
zaoblení nároží křižovatky je navržen min. 6,0 m. Směrové řešení vyplývá z terénního profilu
území a návrhu zástavby. Směrově je osa navžena z úseku v přímé. Výškové řešení je navrŽeno
tak, aby co nejvíce vykývalo stávající terén a zároveň byl dodrŽen max. dovolený podélný sklon
8,33 %. Vprostoru křiŽeníje navžen podélný sklon 2,5 o/o'Yozovkamázákladní střechovitý příčný
sklon 2,5 %.Plářlje navrŽena v příčném sklonu 3,Oo/o k podélným drenáŽÍm. Vozovka komunikace
je navrŽena jako netuhá s krytem živičným. Betonové obruby lemující zpevněné plochy jsou
navženy s nášlapem 12 cm, případně sníŽené s nášlapem 2 cm. Po jedné straně jsou podél
komunikace navžena kolmá stání délky 4,5 m s přesahem vozidla do přilehlého chodníku. Základní
šířka kolmých stání je2,5 m, krajní stání2,75 m. Pro regulaci rychlosti dopravy je navženazvýšená
křiŽovatková plocha a zpomalovací práh. Sjezdy do hromadných garáží jednotlivých budov budou
dořešeny samostatně v rámcijednotlivých projektových dokumentací budov. Součástí tohoto objektu
jsou pouze chodníkové přejezdy nebo část sjezdu na veřejném pozemku. Komunikace a zpevněné
plochy budou odvodněny příčným a podélným sklonem do přilehlého vsakovacího průlehu. Pro
umoŽnění odtoku vody budou obrubníky přerušovány (mezery 0,5 m).
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osa B _zóna 30 (západovýchodní komunikace):
Komunikace je navrŽena s oboustranným chodníkem a kolmým parkovacím stáním
a s oboustranným chodníkem a podélným parkovacím stáním' VŽdy jako dvoupruhová obousměrná
komunikace funkční skupiny C s návrhovou rychlostí 30 kmihod. Základní šířkové uspořádání tvoří
dva jízdní pruhy min. šířky 3,0 m bezvodicích (odvodňovacích) prouŽků +2xO,25 m (bezpečnostní
odstup). Komunikace je připojena v západní části na navrhovanou komunikaci (osa A). Toto kříŽení
je navrŽeno jako zvýšená křiŽovatková plocha (zpomalovací práh). Poloměr zaoblení nároŽi
křiŽovatky je navžen min' 6,0 m. Po jedné straně jsou podél komunikace navrŽena kolmá stání
délky 4,5 m s přesahem vozidla do přilehlého chodníku ' Základní šířka kolmých stání )e 2,5 m, krajní
stání 2,75 m. Vyhrazená stání pro osoby ZTP jsou navžena jako dvě sdruŽená v šířce 5,8 m
(2,3+1,2+2,3 m), a nebo samostatná šířky 3,5 m. Po jedné straně jsou podél komunikace navÉena
podélná parkovací stání (základní délka 5,75 m, krajní stání 6,75 m, šířka 2,0 m). Pro regulaci
rychlosti dopravy je navrŽena zvýšená křiŽovatková plocha a zpomalovací práh. Komunikace
a zpevněné plochy budou odvodněny příčným a podélným sklonem do přilehlého vsakovacího
průlehu. Pro umoŽnění odtoku vody budou obrubníky přerušovány (mezery 0,5 m).

osa C - zóna 30 (západní slepá komunikace):
Komunikace je navrŽena s oboustranným chodníkem a podélným parkovacím stáním jako
dvoupruhová obousměrná komunikace funkční skupiny C s návrhovou rychlostí 30 km/hod' Základní
šířkové uspořádání tvoří dva jízdní pruhy min. šířky 3,0 m bez vodicích (odvodňovacích) prouŽků + 2
x 0,25 m (bezpečnostní odstup). Komunikace je připojena Ve východní části na navrhovanou
komunikaci (osa A)' Toto kříŽeníje navženo jako zvýšená křiŽovatková plocha (zpomalovací práh).
Poloměr zaoblení nárožÍ křiŽovatky je navžen min' 6,0 m. Směrové řešení vyplývá z terénního
profilu Územ|a návrhu zástavby. Směrově je osa navrŽena z úseku v přímé' Po jedné straně jsou
podél komunikace navžena podélná parkovací stání (základní délka 5,75 m, krajní stání 6,75 m,
šířka 2,0 m). Pro regulaci rychlosti dopravy je navrŽena zvýšená křiŽovatková plocha. Sjezd do
hromadné garáže budovy So 102 bude dořešen samostatně v rámci projektové dokumentace
budovy. Součástí tohoto objektu je pouze část sjezdu na veřejném pozemku

osa D - zóna 30 (Východní sIepá komunikace):
Komunikace je navrŽena s oboustranným chodníkem a kolmým parkovacím stáním jako
dvoupruhová obousměrná komunikace funkční skupiny C s návrhovou rychlostí 30 km/hod. Základní
Šířkové uspořádání tvoří dva jízdní pruhy min. šířky 3,0 m bez vodicích (odvodňovacích) prouŽků + 2
x 0,25 m (bezpečnostní odstup). Komunikace je připojena v jiŽní části na navrhovanou komunikaci
(osa B). Toto kříŽení je navrŽeno jako zvýŠená křiŽovatková plocha (zpomalovací práh). Poloměr
zaoblení nároŽÍ křiŽovatky je navžen min. 6,0 m. Směrové řešení vyplývá z terénního profilu Území
a návrhu zástavby. Směrově je osa navžena z úseku v přímé. Po jedné straně jsou podél
komunikace navrŽena kolmá stání délky 4,5 m s přesahem vozidla do přilehlého chodníku. Základní
šířka kolmých stání je2,5 m, krajní stání 2,75 m. Vyhrazené stání pro osoby ZTP je navrŽeno šířky
3,5 m. Pro regulaci rychlosti dopravy je navrŽena zvýšená křiŽovatková plocha. Sjezdy do
hromadných garáží jednotlivých budov budou dořešeny samostatně v rámci jednotlivých
projektových dokumentací budov' Součástí tohoto objektu jsou pouze chodníkové přejezdy nebo
část sjezdu na veřejném pozemku. Komunikace a zpevněné plochy budou odvodněny příčným
a podélným sklonem do uličních vpustí.

chodníky:
Nově navrŽené chodníky navazují na stávající. V místě připojení v ul. Lány je navžen přesun
přechodu pro chodce z důvodu vloŽení odbočovacího pruhu' Nové umístění přechodu pro chodce
bude mít lepší návaznost na pěší trasy v Území. Nové chodníky jsou polohově navženy vŽdy
souběŽně s vozovkou komunikace a respektují uliční frontu připravované zástavby. Minimální
celková šířka chodníku činí 2,0 m (podél komunikace včetně bezpečnostního odstupu). Převedení
pěŠích přes vozovku je řešeno formou sníŽeného obrubníku pro usnadnění přecházeni, a to
zejména v místech zvýšené křiŽovatkové plochy (zpomalovací práh)' Přechod pro chodce je navžen
pouze v již zminěné ul. Lány. Vodicí linie budou tvořeny ploty a zídkami objektů nebo zvýšeným
obrubníkem s nášlapem 7 cm' Maximální navrhovaný příčný sklon je 2 o/o. Přechod pro chodce je
navrŽen v šířce 4, 0 m se sníŽeným obrubníkem.

opatření pro osoby se sníŽenou schopností pohybu a orientace:
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- na chodnících je vŽdy zachován prŮchozí profil alespoň minimální šířky 0,90 m s parametry
odpovídajícími výše uvedeným bodům, max. navrhovaný podélný skon je 8,33 7o, minimální šÍřka
chodníků je '1,5 m, výškové rozdíly v rámci bezbariérových pěších tras nepřesahují hodnotu 0,02 m,
obruba slouŽící jako vodicí linie je vyvýšená o 0,07 m nad úroveň přilehlého chodníku, jednotlivé
sjezdy budou podél sníŽeného obrubníku na hraně vozovky komunikace opatřeny varovným pásem
šířky 0,4 m s přesahem do výšky sníŽené obruby 8 cm nad vozovkou, podél sníŽeného obrubníku
na hraně vozovky komunikace bude proveden varovný pás šířky 0,4 m do výšky sníŽené obruby
8 cm nad vozovkou. Povrch varovného pásu musí mít nezaměnitelnou strukturu a charakter povrchu
odlišující se od okolí, musí být vnímatelný bílou holí a nášlapem, navazující šikmé plochy pro
přecházení budou provedeny ve sklonu max. 1:8 (max. 12,5 o/o), přechody pro chodce jsou vybaveny
signálním pásem š. 0,80 m a Varovným pásem š. 0,40 m, místa pro přecházení jsou vybavena
signálním pásem š. 0,80 m a Varovným pásem š' 0,40 m (u míst pro přecházení se navrhuje signální
pás s odsazenÍm šířky 0,3 _ 0,5 m od varovného pásu). Minimální délka signálního pásu je 1,5 m.
V případě, Že tuto hodnotu nelze z důvodu šířky chodníku dodrŽet, signální pás není navžen.

Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu:
Dopravní napojení nové zástavby je navÉeno v severní části na místní komunikaci ul. Lány' Pro
dopravní napojení řešeného Území bylo zpracováno ,,dopravně inŽenýrské posouzení, HAB|TAS
Brno - Bohunice", HBH Projekt s.r.o', červen 2021' Předmětem této dokumentace bylo kapacitní
a bezpečnostní posouzení záměru výstavby s připojením k ulici Lány. Ze závěru vyplývá, Že
navrhovaná křiŽovatka vyhoví s dostatečnou kapacitní rezervou jak pro intenzity dopravy roku 2025,
tak pro výhledové intenzity roku 2045. Zároveň vyhoví i pro navýšení dopravy na 150 o/o 

" 
rok2045'

V návrhu je kladen velký důraz na pěší dopravu a logické vedení pěších tras. Prostory mezi domy by
měly být bezpečným a příjemným prostředím umoŽňujícím pohybové i pobytové aktivity obyvatel.
Podporována je i cyklistická doprava, v rámcijednotlivých domů budou navrŽeny přístupné prostory
pro ukládání kol a ve veřejném prostoru dostatečně kapacitní plochy se stojany na kola. S ohledem
na třídy místních komunikací navrŽených v řešeném území nejsou uvaŽovány oddělené cyklostezky,
ale počítá se s pohybem cyklistů ve sdíleném prostoru komunikací.

Doprava v klidu:
Pro řešení statické dopravy je závazná Čstrt zs 6110. Projektování místních komunikací, kde je
specifikováno, Že odstavná a parkovací stání u nových staveb musí být řešena jako součást stavby,
nebo jako neoddělitelná část stavby a umístěna na pozemku stavby. U staveb pro bydlení se řídí
velikostí bytu. Do 1o0 m2 celkové plochy bytu je poŽadováno 1 odstavné stání, nad 100 m2 2 stání.
ostatnífunkční plochy se řídívětšinou svojí plochou nebo kapacitou' Výpočtem počtu parkovacích
a odstavných stání vychází celková potřeba 257 parkovacÍch stání. V garážích je navĚeno
celkem 185 stání, venku na povrchu 78 stání. Z celkového počtu je 18 stání vyhrazeno pro
ZTP. To je celkem 263 stání, požadovaný poěet výpočtem je splněn.

Stavbou budou dotčeny pozemky investora, společnosti Brodland s.r.o., Státního pozemkového
úřadu a Statutárního města Brna, které budou dotčeny stavbou komunikací a inŽenýrských sítí
a propojením vodovodního řadu p' č. 876125, p. č. 876126, p. č.876127, p. č.87611, p. č. 1197t84,
p. č. 3018, p.č'307511, vše ostatní plocha ostatní komunikace a p. č. 887, p. č. 3132/3 ostatní
plocha, zeleň, vše v k. ú. Bohunice.

Dne 02.02.2022 byla uskutečněna internetová prezentace projektu ,,Habitas Bohununice"
s generálním p1oje$antem a představiteli MČ Brno-Bohunice za přítomnosti zástupců samosprávy
a pracovníků UMc Brno-Bohunice. Projektant mimo jiné předloŽil výsledky dopravní studie,
zpracovanou firmou HBH projekt s.r.o' z11.05'2021 s předpokládanou dopraní obsluŽnosti,váza1ící
se k nově navrŽeným budovám s výhledem do roku 2025 a 2045, Schopnost předloŽeného návrhu
stykové křiŽovatky s pruhem pro levé odbočení na hlavní komunikaci ul. Lány byla vyhodnocena
jako dostačující. Dotčená křiŽovatka vyhověla s dostatečnou rezervou jak pro výhledové intenzity
roku plného zprovoznění areálu 2025, tak pro výhledové intenzity roku 2045 po 20.letech povozu'

Návrh dotčené stykové křiŽovatky by| rovněŽ posouzen na výhledové intenzity roku 2045
s navýšením kapacity generované Habitas na 15 o/o' Návrh stykové křiŽovatky opět vyhověl
s dostatečnou rezervou.
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s projektovou dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a umístění stavby polyfunkčních budov
,,Habitas Bohunice", é. zakázky 1406 z0912021, zpracovanou generálním projektantem K4 s.r'o.,
Kociánka 8/1o,612 00 Brno, lČo 60734396, pro investora společnost Brodland s'r'o', Kaprova
42t14, 1 10 00 Praha, lČo 05655277 z následujících důvodů:

Hlavní problém řešené lokality je dle MČ přetíŽená doprava' která zvýšeným provozem plánované
areálové komunikace zásadně zhorší dopravní zátěž hlavní komunikace ulice Lány, která je
dopravně přetíŽená jiŽ dnes. S tím také souvisí negativní dopad na Životní prostředí obyvatel v okolí'
dále ve způsobu napojení areálové komunikace na komunikaci ul. Lány, kdy dojde k záboru
pozemků, které jsou památkově chráněny. tvtČ tare rozporuje dopravní studii z 11.O5'2o21, kdy
provoz byl ovlivněn opatřeními, způsobenými kovidovou epidemií,

Návrh usnesení
Zastupitelstvo Mč Brno_Bohunice

nesouhlasí

připojením areálové komunikace na hlavní komunikaci na ul. Lány stykovou křižovatkou
v místě stávajícÍho sjezdu dojde ke zhoršení dopravní zátěže již dnes dopravně přetížené
ulice Lány,
negativního dopadu na Životní prostředí obyvatel v okotí, a to především hlukem
a prašností
zásahu do památkově.chráněného pozemku p. č. 887 v k. ú. Bohunice,
nesouladu s platným Uzemním plánem města Brna,

požaduje

vyřešení dopravní obslužnosti projektu ,,Habitas Bohunice" jiným způsobem neŽ
napojením na ulici Lány

ukládá

vedoucí odboru majetkového a kontroly sdělit toto stanovisko Majetkovému odboru MMB

Příloha: Kopie Žádosti KAM ze dne 22'12.2021včetně příloh


