
Žádost o umístění mobilní zeleně na ulici Těšínské, při rohu Skácelova 2a

Při rekonstrukci  rekonstrukci Slovanského náměstí počátkem století a při rekonstrukci sítí 2018/2019 
vůbec nebyl brán v potaz provoz na na Slovanském náměstí a na Skácelové. Z tohoto provozu je 
výrazným činitelem  MHD, kdy zde projede 800 autobusů a 400trolejbusů denně.
Kombinace výše uvedeného způsobila že daná místa jsou nyní neobyvatelná. To že si téměř nikdo 
nestěžuje pouze znamená, že zde již přebývají hlavně důchodci a krátkodobé pronájmy.

Celá situace je důkladně popsána v již rozsáhlém dokumentu na:
https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/  v papírové podobě by měl být k dostání na radnici MČ 
Kr.Pole
Jmenovitě na podaných podáních:

Z důvodů popsaných v nezodpovězených podnětech:
• Zhoršení životní situace po reknostrukci první poloviny Slovanského náměstí 8. 11. 2018, 8:00 [1]
• Prosba/žádost o zahájení jednání na nápravu životních podmínek na ulici skácelova/slovanské náměstí

po rekonstrukci křižovatky 13. 2. 2019 6:02 [2]
Řešených od 4.10.2019 [3b] 

• Žádost o doplnění a úpravu zeleně v ulici Skácelova na pozemku p.č.2899/22 a 2899/10 vk.ú. Královo
Pole 10. 6. 2019 19:44 (+ papírové podání) [3a]

Řešených od srpna 2019 [8b]
• Akutní žádost o odklonění veškerých služebních jízd a vozidel DPMB nad 3.5t ze Slovanského náměstí

z důvodů plánovaného zesílení provozu linky 44/84 [8a]
21.8/3.9.2019 zamítnutých podnětů

• Zadost  o protihlukovou barieru na krizovatce Skacelova a Slovanske namesti  28.  4.  2019,  19:11 (+
papírové podání) [4]

• Podmet ke zmene vedeni autobusovych linek prez Slovanske namesti 22. 4. 2019, 12:43 [5]
Zamítnutých 10.10.2019

• Žádost na vybudování omezovače rychlosti, pouze ve směru Purkyňova-> Slovanské náměstí,přibližně v
lokalitě u hostince U Hejmalů 1.8.2019+ papírové podání [6]

• Akutní žádost na vybudování protihlukových řešení na rohu Skácelova a Slovanské náměstí z důvodů
zesílení provozu linky 44/84 [7]

Kdy opravdu na nic nebylo odpovězeno, pouze jsme dostali „nesouhlasíme“

Jediné, co se zatím posunulo dále je náprava zeleně [3a], kdy byla slíbena zeleň a  gabionová zídka na daném
rohu Skácelovy 2a na straně do Skácelovi.
Rozšíření zeleně ze strany na Těšínské bylo  několikrát  zamítnuto kvůli  podzemním sítím a kvůli konceptu
náměstí.
Jelikož tedy veřejná zeleň města brna již více nechce toto řešit,  žádáme alespoň o experimentální  umístění
mobilní zelně na daném místě .

• Mobilní nádoby mohou být vzhledově zarovnány s gabinovou zídkou
• nádoby samy osobě budou chytat pozemní - tedy nejsilnější – zvukovou vlnu
• kořeny nepoškodí sítě
• vysoká a hustá stále-zelná zeleň bude chránit památkově chráněnou fasádu a okna a obyvatele za nimi

před tím nejhorším
• Mobilní zeleň spadá do kompetence MČ Kr.Pole
• Nabízíme, že se o dané nádoby a dřeviny v nich budeme pečlivě starat
• Jakýsi návrh jejich umístění, který by mohl splnit ochranu života v domě a zároveň nijak neškodit okolí

ani dopravě či bezpečnosti, je přiložen
◦ tento nákres také upřesňuje lokalitu
◦ tento nákres nepovažujte prosím za ultimátní, ale upravte vašim požadavkům. 

https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/


Šedé boxy jsou návrhem možná mobilní zelně.  Boxy by měli být alespoň 80x80 cm, radši větší, a dřeviny v nich
husté a stálezelené. Ovšem cokoliv co se tam umístí  alespoň trošku pomůže



[1] https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round1/stavSlovanak.pdf
[2] https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round2/stavSlovanak2.pdf
[3a]https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/dopln%C4%9Bn%C3%ADZelen%C4%9B-%C5%BE
%C3%A1dost.pdf
[3b] Byl přislíben návrat husté zeleně a vybudovaní nízkých protihlukových bariér. Za tento vstřícný krok  velmi velmi
děkujeme, a s trochou štěstí přiblíží náš domov k úrovni před rekonstrukcí sítí. Ovšem bojíme se, že to  nebude stačit, a
každá z těchto žádostí je dílčími kroky k nápravě místa, které jste učinili neobyvatelným)
[4]https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/zadost-zed.pdf
[5]https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round4/podnet-mhd.pdf
[6]https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/
zadostNaVybudovaniOmezovaceRychlostiVeSmeruPurkynovaSlovanakUhostivceUHemjalu.pdf
[7]https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/akutniZadostOProtihlukovouBarieru.pdf
[8a]https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round5/
akutniZadostOodklonVsechSluzebnichLinekZeSlovanskehoNamesti.pdf
[8b] Zdá se že opravdu nyní jezdí některé služební jízdy jinudy. Ovšem zdaleka ne všechny. Zdali DPMB odpověděl na
žádost paní Mudroňové nevíme
[9] https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round2/stavSlovanak2.pdf

S pozdravy a poděkováním,
    Mgr. Vaněk Jiří
    Skácelova 2a
    612 00
    775 39 01 09
    judovana@email.cz
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