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 Připravuje se školka na Kamechách. Město Brno připravuje výstavbu nové šestitřídní mateřské školy na Kamechách II v Bystrci. Rada města Brna schválila
31. března smlouvu na projektovou dokumentaci s celkovou cenou 886 tisíc korun. Investice je
zařazena ve schváleném rozpočtu města s celkovými rozpočtovými náklady ve výši 60 milionů korun, letos je na přípravu vyčleněno 1,5 milionu. Mateřská škola pro
168 dětí bude mít vlastní kuchyni,
jejíž kapacita postačí k zajištění přípravy obědů i pro MŠ Kamechy I.
Součástí investice bude i vybudování parkoviště a oplocené školní
zahrady s herními prvky a pískovišti. S vědomím předpokládaného
demograﬁckého vývoje bude objekt navržen tak, aby mohl být v budoucnu využit pro základní školu.
 Začala úprava přednádraží. Z důvodu opravy chodníku mezi vstupem do vestibulu železniční stanice Brno – hlavní nádraží a nádražním viaduktem nebude do
ukončení prací (podle předpokladu
do 23. dubna) možná obsluha zastávky nočních autobusových linek
N94 a N95 směr Modřice a Chrlice
v těchto místech. Tato zastávka je
přeložena do smyčky trolejbusů linek 31 a 33.
 WC v podchodu prošlo rekonstrukcí. V únoru skončila generální oprava veřejných toalet v podchodu pod hlavním nádražím,
které má ve správě společnost Brněnské komunikace. Důvodem byl
celkově špatný stav toalet, který již
neodpovídal dnešním provozním
a hygienickým požadavkům. Handicapovaní mohou nyní využívat
komfortní kabinku hned u vchodu. Zrekonstruovány byly všechny kabinky toalet, zázemí pro obsluhu, ale také rozvody vody, kanalizace, vzduchotechnika apod.
Nově bylo přidáno nouzové osvětlení, požární čidla či protizáplavová čidla. Oprava stála téměř tři miliony korun. WC je otevřeno denně
kromě nedělí a svátků od 7.30 do
19.30 hodin.
 Cyklostezky na Hladíkově se
propojí. Rada města Brna schválila 10. března aktualizaci investičního záměru „Cyklistická stezka Hladíkova, úsek 12“ s celkovými náklady 16,1 milionu korun. Jedná se
o cyklostezku podél Svitavy, která je součástí sítě evropských cyklostezek EuroVelo 9. Město chce
tímto krokem zajistit bezkolizní křížení oblíbené cyklistické trasy s frekventovanou čtyřpruhovou komunikací Hladíkova, propojí
se tak ze severu vedená stezka od
Křenové a stezka jižním směrem
až k ulici Černovické, a to pomocí
nově vybudovaného úseku v podjezdu pod silničním a železničním
mostem v korytu řeky Svitavy.
Součástí investice je také úprava
chodníků a přilehlých ploch včetně
veřejného osvětlení. Realizace potrvá podle předpokladu 21 měsíců.
 Poplatek za odpad: Převod je
pohodlnější. Magistrát města Brna
doporučuje Brňanům, aby poplatek za komunální odpad platili bankovním převodem na účet města číslo156304/5400. Je to nejkomfortnější způsob platby, protože se
lidé vyhnou zbytečným frontám na
pokladnách. Výše místního poplatku na poplatníka a kalendářní rok
2015 činí 670 korun, splatnost je
nejpozději do 31. května. Jako variabilní symbol se uvádí rodné číslo poplatníka. Poplatek lze uhradit
za všechny členy domácnosti jednou platbou pod variabilním symbolem plátce a následně zaslat
správci poplatku oznámení společného zástupce, v němž plátce uvede identiﬁkační údaje poplatníků,
za které platbu odvedl.
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ohybu na čerstvém vzduchu
není nikdy dost. Příležitostí
k němu letos přibude v Jundrově, na Lesné, v Králově Poli
a v Novém Lískovci díky zmodernizovaným hřištím, která využijí
děti i dospělí.

P

Obyvatelé Jundrova koncem léta uvítají zregenerované sportoviště v severní
části čtvrti, při ulici Pod Holednou.
Z původního velkého hřiště vznikne moderní multifunkční prostor o rozměrech 15 x 30 metrů s vysokým oplocením a přilehlým hledištěm. Doplní
ho branky a basketbalové koše, přibude také část s dvěma ﬁtness stanicemi.
Malé hřiště získá nový povrch, herní
prvky, pískoviště a oplocení. Na úpravy město vynaloží sedm milionů korun
s využitím 5,5milionové dotace z Evropské unie.
Na Lesné se v půli dubna rozběhnou
práce na revitalizaci odpočinkového
prostranství při ulici Vyhlídka. Změní
se v příjemné zákoutí s nabídkou širo-

kého spektra aktivit pro děti i dospělé –
najdou zde klecové sportoviště pro míčové hry, plochu pro parkour a ﬁtness,
in-line dráhu pro děti a teenagery, lanovku a zákoutí s grilem.
I současné dětské hřiště se dočká vylepšení: štěrkový dopadový povrch zde
překryje měkká litá guma a díky tomu
už malým bruslařům jedoucím na přilehlé dráze nebudou překážet v cestě
napadané kamínky. I pro tento projekt
chce město využít dotace z evropských
fondů, a to ve výši 5,3 milionu korun.
Dokončení se předpokládá v srpnu letošního roku.

Šplhouni se vyřádí
na lanech i na stěně
Další radost ze hry, ale i klidné posezení slibuje parčík na ulici Kartouzské,
pod areálem Veterinární a farmaceutické univerzity. Jde o úzký pás zeleně rozšířený v jižní části při ulici Domažlické.
Práce na jeho revitalizaci se již rozběhly
a do poloviny července zde vznikne moderní sportovně-rekreační areál.
V části poblíž domu s pečovatelskou službou je navrženo větší odpočívadlo s lavicemi osazenými proti sobě,
aby posloužilo potřebám seniorů. Mladší generace zase více využijí areál hřišť.
Na velkém hřišti pro míčové sporty si
zájemci zahrají basketbal, volejbal či nohejbal, ale plocha poslouží i na ﬂorbal nebo
malou kopanou. Ve střední části vznikne

Parčík na Kartouzské právě prochází proměnou. Foto: Z. Kolařík

pro odrostlejší děti sportoviště vybavené
lanovým programem a nízkou horizontální
cvičnou šplhací stěnou. Hřiště pro nejmenší zaujme své návštěvníky hopsadly, houpačkami a dalším vybavením.
Celý areál hřišť oddělí od okolí systém zídek, plotů, plůtků a zábran s popínavými rostlinami. Předpokládané náklady činí 11,9 milionu korun, z nich až
78 % pokryje dotace z evropských fondů, zbytek uhradí město a městská část.

A Nový Lískovec připravuje rozšíření sportoviště v parku Pod Plachtami. V první etapě vybuduje dvě hřiště
s travnatým povrchem, softbalové a fotbalové, obě volně přístupná veřejnosti.
Práce odstartují v květnu, ﬁnále „obstará“ travní semínko a příroda. První
utkání se na nových plochách odehrají na jaře příštího roku. Městská část na
projekt vynaloží 1,9 milionu korun, 7,9
milionu uhradí evropské fondy.
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tále více spokojených cyklistů chce na svých stezkách i silnicích vidět město
Brno. Popularizace jízdního kola
jako přirozeného a rovnocenného
dopravního prostředku a podpora cyklistické dopravy je jedním
z cílů dopravní politiky města.
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Ten je formulován v Generelu cyklistické dopravy ve městě Brně, základním
materiálu pro rozvoj cyklistické dopravy, zpracovaném v roce 2010.
Brno podporuje cyklistickou dopravu
naplňováním generelu, ale také rozpracováním cílů a opatření Národní strategie rozvoje cyklistické dopravy ČR do

svých koncepčních a rozvojových materiálů.
V oblasti cyklistické dopravy se v současnosti v souladu se zpracovanou a projednanou studií návrhu cykloopatření pro
období 2014 s výhledem na další roky
připravují a realizují jak liniová, tak plošná opatření, která by měla vést k postupnému zpřístupňování území cyklistům.

Co usnadní cyklistům život
Opatření pro vyznavače jízdy na kole
v Brně lze dělit na liniová, plošná a ostatní.
Liniová opatření zahrnují samostatné stezky pro cyklisty (eventuálně společné i pro chodce), vyhrazené pruhy pro cyklisty (případně v kombinaci
s autobusy nebo taxi) a cyklopiktogramové koridory.
Jsou realizována na důležitých městských radiálách a ostatních hlavních
tazích (např. na ulicích Úvoz, Kounicova, Zborovská, připravují se i na Novolíšeňské a Olomoucké).
Mezi plošná opatření počítáme protisměrné cyklopruhy a cyklopiktogra-

mové koridory, zóny 30 (s omezenou
rychlostí) a nahrazování stávajících zákazových svislých dopravních značek
značkami dovolujícími vjezd či průjezd
cyklistům.
Díky těmto opatřením se zlepšuje
plošná prostupnost území a následně se
pak zvyšuje bezpečnost všech účastníků
silničního provozu.
Nyní jsou prověřovány a realizovány cykloobousměrky v centru města –
jedná se o zhruba 20 ulic vzdálených
od středu města asi 500 metrů. Následně by mělo být prověřeno dalších asi
63 ulic vzdálených od centra zhruba
1500 metrů.
Z ostatních opatření připomeňme
cykloboxy, kde cyklisté čekají v řadicím pruhu před křižovatkou na červenou zcela vpředu před ostatními vozidly a na zelenou se rozjíždějí do
křižovatky jako první. Objevují se i cyklostojany.
V různých stupních prověřování či
přípravy je systém B+R (bike and ride)
na záchytných parkovištích, parkova-

cí věže pro cyklisty a systém sdílení kol
(bikesharing).
Pro zvýšení bezpečnosti při pohybu jezdců na kolech jsou prováděny i samostatné menší stavební akce (např. přejezdy pro
cyklisty).

Na kole do Vídně
V roce 2013 se Brno stalo řádným členem
Asociace měst pro cyklisty a je členem dobrovolného svazku obcí Cyklistická stezka
Brno–Vídeň, kde přispívá částkou cca 1,5
milionu korun ročně na podporu výstavby
trasy Brno–Vídeň na území jižní Moravy.
Pro rok 2015 je prioritou projednávané napojení areálu Černovické terasy v trase ulice Olomoucké a následně
i po ulici Těžební, kde bude cyklotrasa
pokračovat po stávající stezce pro pěší
a cyklisty na ulici Vlastimila Pecha.
Samospráva města rovněž požádala
Odbor dopravy Magistrátu města Brna,
aby změnil organizaci dopravy v městské památkové rezervaci a umožnil cyklistům vjezd do zdejší pěší zóny (kromě
ulice České).
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trategický rozvoj je dlouhodobý a systematický
proces. Nahlédněte spolu s námi pod pokličku brněnského strategického plánování, připomeňte si realizované projekty
a seznamte se s projekty, které se
teprve připravují.“ Těmito slovy
láká zájemce nová výstava v Urban centru na Mečové 5, která potrvá od 10. dubna do konce května.
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Výstava „Od Strategie k projektům – jak
se vize mění v realitu“ provede návštěvníky třemi strategickými dokumenty Brna.
Seznámí je nejprve s hlavním a nejznámějším dokumentem, kterým je Strategie
pro Brno. Ta nastavila základní směry rozvoje města, které jsou stále platné i nosné.
Strategie pro Brno se stala hlavním vodít-

kem toho, kam se má Brno ve střednědobém horizontu, tedy do roku 2020, ubírat.
Určila směry jeho rozvoje, avšak podrobnější postupy, jak vytyčených cílů dosáhnout, detailně popsaly navazující strategie.
Brno jako město znalostní ekonomiky proto není výsledkem nahodilé souhry
okolností, zásluhu na tom má například
Regionální inovační strategie, díky které
se daří vizi centra vědy, výzkumu a inovací systematicky realizovat.
S příchodem nového programového
období Evropské unie 2014–2020 je nutné sladit rozvoj celé aglomerace Brna.
Proto je třetím představeným dokumentem Integrovaná strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti, která má připravit koordinované ﬁnancování projektů
z nových programů EU.
U každé strategie se zájemci seznámí
s její historií, cíli a očekáváními. Krátce
budou představeny i příklady projektů, jež
díky strategiím spatřily světlo světa nebo
se k realizaci chystají. Kde je to možné, je
přidána i informace o nákladech.

Co se chystá?
Pokračuje se v přípravě Kreativního centra, které má za cíl podporovat tvůrčí lidi

a přispět k obnově zajímavé, i když zatím
spíše neatraktivní části města.
V oblasti rozvoje veřejné dopravy je
naplánováno prodloužení tramvajových
tratí a opatření v oblasti dopravní telematiky neboli řízení dopravy.
Znovu se otevírá myšlenka projektu
REURIS – revitalizace Staré Ponávky, jehož cílem je přetvoření tohoto téměř zapomenutého vodního toku v „modro-zelenou osu“, plnohodnotně začleněnou do
života města.
Výstava připomene i hotové či nyní
dokončované projekty. V oblasti kvality života se jedná například o nový park
Hvězdička na ulici Hvězdové či právě budovaný bytový dům na Francouzské, který nabídne nejen azylové a prostupné bydlení, ale i zázemí pro mateřské centrum
a středisko denních služeb.

Dalším uskutečněným projektem je
ICRC – Mezinárodní centrum klinického výzkumu při Fakultní nemocnici
u sv. Anny. A úspěšnou realizací je také
interaktivní VIDA centrum na výstavišti popularizující vědu a techniku. Inovační vouchery zase propojují vědecké týmy
s podnikatelskou sférou a umožňují tak
ﬁrmám zlepšovat jejich produkty.
A pak jsou zde méně viditelné, ale
úspěšné projekty, které stojí za zmínku,
například Brno Expat Centre, kde pomáhají odborníkům ze zahraničí, kteří do jihomoravské metropole přijedou
za prací.
Ambicí výstavy je ukázat, že projekty
nevznikají nahodile a že strategické plánování se vyplácí a má smysl.
Připraveno ve spolupráci s týmem
Kanceláře strategie města MMB

Věda – inovace, byznys
i vzdělávání

Důležité

Z oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání
a inovací zmiňme např. Středoevropský
technologický institut CEITEC, špičkové vědecké centrum zaměřené na oblasti
věd o živé přírodě a pokročilých materiálů a technologií.

Výstava počítá i s doprovodným programem, který strategické plánování přiblíží formou přednášky a otevřené diskuse pro
veřejnost. Více čtěte na webu
www.urbancentrum.brno.cz.
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