Zastupitelé Městské části Brno – Královo Pole,
Palackého 59, Brno
emailem
V Brně, 11. 12. 2020

Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé Městské části Brno – Královo Pole,
dovolujeme si oslovit Vás jménem naším i mnoha dalších obyvatel Králova Pole v záležitostech
týkajících se plánované výstavby parkovacího domu v ulici Purkyňova.

K bodu č. 11. programu zastupitelstva MČ Brno – Královo Pole dne 16. 12. 2020
Usnesením 20R41/1 ze dne 7. 10. 2020 Rada MČ Brno – Královo Pole „doporučuje Zastupitelstvu
MČ Brno – Královo Pole, aby doporučilo kompetentním orgánům statutárního města Brna s c h v á l i
t zcizení pozemků společností Brněnské komunikace, a. s. … pro parkovací dům Purkyňova“.
Žádáme Vás, abyste tento návrh, který má zastupitelstvo MČ projednávat dne 16. 12. 2020 jako
11. bod programu, nepodpořili.
Rada uvedeným usnesením reagovala na žádost majetkového odboru Magistrátu města Brna ze dne
14. 5. 2020, tedy žádost podanou v době probíhajícího posuzování vlivů záměru parkovacího domu
Purkyňova na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb.
Avšak poté, co Ministerstvo životního prostředí rozhodnutím ze dne 1. 6. 2020 odmítlo předchozí
verdikt Jihomoravského kraje, že záměr výstavby parkovacího domu nemá významný vliv na životní
prostředí a veřejné zdraví, město vzalo avizovaný záměr parkovacího domu zpět a zjišťovací řízení
bylo ukončeno. Tento krok představitelé města doprovodili mediálními vyjádřeními, že projekt bude
přepracován.
Žádost města ze dne 14. 5. 2020, na níž má rozhodnutí zastupitelstva reagovat, je tak již překonána a
není relevantní, neboť se vztahuje k záměru, který jeho předkladatel vzal zpět. V době rozhodování
Rady MČ Brno – Královo Pole nedisponovala městská část ani veřejnost informacemi, jaký konkrétní
projekt město v uvedeném území vlastně plánuje, ani jakým způsobem míní řešit vážné připomínky
Ministerstva životního prostředí, včetně jeho konstatování, že záměr není v souladu s územním
plánem. MČ Královo Pole na výslovný dotaz veřejnosti písemně potvrdila, že skutečně nedisponuje
žádnými novými informacemi od města od doby podání žádosti.
S ohledem na výše uvedené je zřejmé, že Rada při přijetí předmětného usnesení nejednala
informovaně, neboť rozhodovala bez relevantních podkladů a informací. Stejnými vadami, tedy
rozporem s péčí řádného hospodáře, by pak trpělo i případné rozhodnutí zastupitelstva.

Žádost o podporu královopolské veřejnosti při jednáních s městem o výstavbě parkovacího domu
Purkyňova
Královopolská veřejnost je pobouřena úmyslem města řešit vážné nedostatky a připomínky, které
k záměru parkovacího domu Purkyňova vzneslo Ministerstvo životního prostředí, pouhým drobným
snížením počtu parkovacích míst z 530 pod 500, konkrétně na 497, a to s cílem dostat záměr mimo
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působnost zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a bez jakéhokoli zájmu vyřešit kterýkoli
z problémů vytýkaných projektu ministerstvem, včetně například dopadů na zdraví obyvatel.
Když se královopolská veřejnost na primátorku obrátila s požadavkem, aby město neobcházelo zákon
o posuzování vlivů na životní prostředí a připomínky ministerstva reálně řešilo, obdržela tuto
odpověď: „Snížení počtu parkovacích stání bylo provedeno s ohledem na snahu realizovat projekt v co
nejkratším možném čase a opětovné posouzení úřady by přípravu prodloužilo.“ Takové jednání města
považujeme za pohrdání občany a vrchol cynismu.
Město zároveň tají relevantní informace k projektu a v rozporu se zákonem odmítá veřejnosti
poskytnout například dopravní studii, analýzu využití a obsazenosti parkovacího domu,
dendrologickou studii a další podklady.
Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé,
Královopolská veřejnost Vás jako své zástupce žádá o podporu v jejím úsilí přimět město, aby
přehodnotilo svůj úmysl vybudovat největší parkovací dům v Brně namísto rozsáhlé městské
zeleně v rezidenční zóně, a především pak přimět město, aby postupovalo v souladu s právními
předpisy a otevřeně a vážně jednalo s veřejností.
Velmi uvítáme, pokud nás budete kontaktovat s návrhy, jakým způsobem nám můžete v dané
záležitosti pomoci.
V nedávné době obyvatelé Králova Pole ocenili Vaše rozhodnutí o tom, že na Srbskou nepatří
vysokokapacitní prvoligový stadion. Město ani podnikatelé prosazující tento záměr se v tuto chvíli již
netají tím, že parkovací dům na Purkyňově je určen právě pro navýšení kapacity fotbalového
stadionu, která nemá a ani nemůže mít jiné dopravní řešení. I proto město v tuto chvíli odmítá jednat
o jakékoli alternativní variantě pro parkovací dům P+R, který by daleko větší smysl dával při ulici
Hradecká.
Pokud míníte vážně snahu uchránit Krpoláky před degradací obytné a klidové čtvrti v důsledku
výstavby největšího fotbalového stadiónu v ČR, uchraňte nás prosím také před nesmyslnou výstavbou
největšího parkovacího domu v Brně a zcela zbytečnou likvidací rozsáhlé zeleně, která ve městě plní
čím dál důležitější funkci.

Děkujeme, s úctou
Za Občanské sdružení Královo Pole, z. s.
Viktor Valtr, předseda spolku

Přílohy:
-

-

Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí v rozhodnutí č. j.: MZP/2020/560/745 ze dne
1. 6. 2020
Dopis Občanského sdružení Královo Pole, z. s. primátorce města Brna ze dne 2. 11. 2020
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