Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění.
Městská část Brno - Královo Pole
Palackého 59
Brno
V Brně dne 27. února 2020
Žádám dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, o podání
informací:
v souvislosti s veřejným projednáním záměru stavby parkovacího domu P+R Purkyňova dne 3. října
2019 v Semilassu a na základě usnesení Rady MČ Brno – Královo Pole č. 19R20/35 1) proč záměr stavby parkovacího domu P+R Purkyňova nebyl projednán v Zastupitelstvu MČ
Brno Královo Pole do 10. prosince 2019, tak jak na veřejném projednávání 3. 10. 2019
přislíbila starostka MČ Brno – Královo Pole?
2) na základě jakého materiálu bylo přijaté shora citované usnesení Rady MČ Brno Královo Pole,
kdy a kde lze do těchto materiálů nahlédnout?
3) jaké navýšení povrchové teploty stavby - budovy P+R Purkyňova Rada MČ Brno Královo Pole
očekává a jaký kvantitativní efekt pro snížení této povrchové teploty budovy bude mít
popínavá rostlina podle shora citovaného usnesení Rady MČ Brno Královo Pole? Je k přijaté
podmínce stavby zpracovaná odborná studie?
4) kterými kvalitními solitérními dřevinami v zelené ploše a jejich zachováním se shora citovaným
usnesením Rady MČ Brno Královo Pole podmiňuje souhlasné stanovisko rady této MČ ke
stavbě P+R Purkyňova?
5) kolik parkovacích míst v předpokládané P+R Purkyňova bude vyhrazeno pro občany bydlící
v okolí předpokládané stavby, tj. např.: Herčíkova, Srbská, Vodova, Červinkova, Purkyňova a
okolí, vyjádřená v procentech k celkovému počtu parkovacích míst v domě a procentech
k celkovému počtu venkovního stání?
6) kdy a kde lze vidět fotografie lokality plánované stavby P+R Purkyňova, které deklarují
devastovaný stav tohoto místa, jak uvedl místostarosta pan Zbyněk Šolc na jednání
Zastupitelstva MČ Brno Královo Pole dne 26. 2. 2020.

Děkuji za brzkou odpověď.
JUDr. Petr Šulc
nar. 10. 3. 1960
bytem: Červinkova 2711/7
612 00 Brno

