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Vážený pane náměstku,
obracím se na Vás ve věci podzemních sítí a vozovek v Kamenné črvrti v Brně.
V minulosti, od 2.poloviny devadesátých let, byla statutárním městem Brnem výše
uvedená investiční akce připravována s tím, že dílčími úkoly ve věci projektové
dokumentace vodovodních přípojek byla pověřena také městská část Brno-střed a dle
rozhodnutí města a BVaK, a.s. se na pořízení dokumentace finančně podíleli také vlastníci
připojovaných nemovitostí. Dlouhodobě se tedy počítalo s tím, že tato investiční akce bude
v této lokalitě provedena.
V průběhu roku 2008 však Rada města Brna tuto investiční akci zrušila s odkazem na
nedostatek finančních prostředků, kdy rozpočet akce na který bylo odkazováno, byl téměř
dvojnásobný oproti těm, se kterými se pracovalo v letech 2006-2007. Zároveň Rada města
schválila provedení druhé důležité investiční akce - statického zajištění svahu a to v letech
následujících, bez bližšího časového upřesněni.
V této souvislosti a vzhledem k častým otázkám na toto téma ze strany obyvatel Kamenné
čtvrti se na Vás obracím se žádostí o přehodnocení stanoviska vedeni města k investiční
akci Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky, respektive její provedení. Prosím také o
sdělení relevantní výše odhadovaných nákladu na její realizaci a způsobu jakým byly
stanoveny, Zároveň žádám o sdělení harmonogramu realizace investiční akce zahrnujíci
statické zajištění svahu tak, aby o tomto mohli být s předstihem informováni vlastníci
domů a pozemků touto akcí případně dotčení

S pozdravem
Mgr. Libor Šťástka
starosta
městské části Brno-střed
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STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
NÁMĚSTEK PRIMÁTORA
Ladislav Macek

Vážený pane starosto,
k Vašemu dopisu doručenému dne 23. července 2010 pod č. j, 280529 uvádím, že
usnesením Rady města Brna č. R5/071, konané dne 18. 6. 2008 bylo schváleno zpracováni
investičního záměru na investici „Kamenná čtvrť - statické zajištění svahu" a nerealizování
investice "Kamenná čtvrť - podzemní sítě a vozovky'' z důvodu vysokých rozpočtových
nákladů.
Odbor investiční MMB započal dle schváleného IZ přípravné práce na sanaci svahu.
Byla vytyčena přesná hranice území nestabilního svahu v Kamenné čtvrti. Informace
o parcelách nacházejících se v nestabilním území byli předány na Majetkový odbor MMB.
Zvýšení stability problematického svahu bude zajištěno dle IZ postupnou obnovou
vegetačního porostu v průběhu 10ti let, tj. v letech 2010 - 2019.
K žádosti o přehodnocení stanoviska vedením statutárního města Brna k investiční akci
„Kamenná čtvrt — podzemní sítě a vozovky Vám sdělujeme, že je nutné předložit Radě města
Brna investiční záměr prostřednictvím Odboru technických sítí MMB.
S pozdravem

Vážený pan
Mgr. Libor Šťástka
starosta
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