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Úvod:

Posouzení sfudie je provedeno nazék|adě objednávky SVJ domu Plovdivská 5. Studie byla
vypracovárra rcz,ák|adě objednatele ÚuČ Brno - ŽabovŤesky, Horova 28,6|6 00 Brno ,
z drivodu plánované vfstavby BD Plovdivská7 * místo stavající \n5?měníkové stanice
Teplaren B*o. Zhotovitelem studie jsou Brněnské komunikace a.s. stŤedisko 1400 - Úwar
dopravního inženyrství, se sídlem Renneskáti. |a,639 00 Brno

Podkladv:

l Pnivo dni zptáva ,, Doprarmí sfudie - Plovdivská 7 _ 201-6,, , vyptacoval BKOM a.s.
stŤ.1400 ing. Antonín Havlíček vedoucí a projektanti [ng. JaroslavNešpor, Miroslav
ZemanDis. a vedoucí projektrr ing. Petr Bedá v prosinci20|6

r v kresě.1-Var. 1_,,PŤehledovásituace.., vměŤ. l:750_vypracovalBKOMMiroslav
ZemanDis. a vedoucí projektu ing. Petr Bedari v prosinci20|6

l Situačďvykres organizace statické dopravy,č.V.2_Yar 1vměfitku 1:750-lrypracovď
BKOM Miroslav ZemanDis. a vedoucí projektu ing. Petr Bedrári v prosinci2016

l Informac e z 62. ZasedániRady městské časti Brno iabovtesky konané 2|. Íijna20l6-
zadáníneávislé sfudie dopravy v lokalitě

r Pruzkum staveniště provedl projektant S.ledna 2017

l Pruvo dni zptáva z dokumentace pro tizemní hzeru stavby: ,o Novostavba bytového domu
Brno - ŽabovŤesky, Plovdivská7, p.ě.2372l|,,, kÍerou vypracovď v ffjnu 2015 Atelier
ELAM, Pekďská 6,602 00 Brno ing. arch. Mojmír Hudec

Posouzení ptrldie:

Posouzení je směŤovarro a vypracovarro postupně k jednotlivinn kapitolám, které pŤedložená
studie obsahuje. Ke kaŽdé kapitole jsou pŤipojeny poarrímky, doplřky a pŤipomínky. Pro
plnost rekapituluji obsah pŤedložené studie:

l. Zadani sfudie a cíle kolu
2. Popis avpezení zemí,souěasny stav
3. V;fpočet parkovacích míst pro bytové domy
4. vfpočet potŤeby parkovacich míst pro MŠ Beruška, MŠ aZŠ Wďdorfská
5. Vjpočet parkovacích míst pro novostavbu Plovdivská ě.7
6. Posouzení dopravy v rizemí pŤed a po reďizaci novostavby Plovdivská 7
7. Modelovf pŤíklad obslužnosti veŤejnfch institucí v době staveništního záboru

komunikace pro BD Plovdivská 7
8. Návrh dopravního Ťešení statické dopravy v izemí
9. Závěr



kl. Zadání studie. a cíle rfikolu

v aadáni postrádám požadavek k vyěíslení , nebo uvedení ploch, kde z drivodti nedostatku
oficielďch parkovacích míst rezidenti parkují . ostatní cíle plynoucí ze zadění'jsou v souladu
k vytvoŤení anal1izy doptavy dynamické i klidové.

eadavatel nepožadoval specilíkovat kriticktÚ místa a plochy neofrcielních
( zak zan ch st ní), ani jejich Počty, tilkající se doprauy klidové i dynamickě

|<2. Ponis a wmezení růzemí. současnÝ stav

V kapitole je dobŤe provedeno sčítríní stávajících BD, ga ží a parkovacích míst . Vše je
zapracováno do pŤehledné situace daného tlu;emí včetně vykreslení jeho hranic.
Je obecně konstatovén rozpor ze zákonem č. 36l 12000 Sb.o provozu na pozemních
komunikacích a to v prostoru KiŽovatek, stiání na chodnících a tím sďŽení rozhledo,,ych
poměru.

. v této kapitole v popisu st vajícího stavu chybí uivady klidové a dynamické doprauy
není aníněna absence klidové doprauy u budov veŤejn!,ch - MŠ BertŇka, MŠ a ZŠ
Waldorfskd , ani odkaz na další kapitola
chybí zejména utlínka, nebo odkaz na dynamickou dopravu zejména v ranních
a odpoledních hodinúch v době začdtku uyučowůní a provotr,u MŠ a ZŠ ( dopravní
aÍ,těže na uL Plovdivskú)

k3. YÝpočet narkovacíph míst nro BI)

Vfpočet indexu dosfupnosti Ad je proveden profesionálně, včetně pŤedpokladu 2,5 obyv .lbyt.
Určení subsystému MHD včetně docházkoqich vzdálenostíje proveden v souladu s ČsN
736110. RovněŽ vjpočet pofieby parkovagich stfuií v jednotlivych ulicích je v poŤádku,
včetně uvedení deficitu starrí.

Chybí počty vozidel v jednotliu!,ch ulicích pro vozidla pŤepravující osoby pohybově
postižené dle uyhldšlry 3982009 sb.
Segregace u!,počtu pro BD a veíejné městskě instituce lze, ale z věr by měl b!,t
jeden: v uL Plovdivské je celkouj, deJicit 8l+4(b 121mkt!

k4' VÝpgčpt notň9bv n?rkovacích míst nro MŠ Beruška. MŠ a ZŠ Waldorfská

Vypočtená parko vacimísta jsou místa" které by měly obě veŤejné městské instituce mít již od
počátku j ej ich provozu!

Vypočten deftcit 40 milst nemúže blt pokryt ani kr tkodobj,m parkov ním na uL
Plovdivské, Ze které je pÍev žně n stup do objektit a tím se doprava jak dynamick i
klidovd v době špiěek denně dostttvd do kolapsu! Neposlední pťíčinnou tohoto stavu
je i skutečnost, že uL Plovdivskd je jednoprahov obottstněrn MK v š. j,7m,

fuknění ff. c! ! !
S ohledem na šížha a intenzitu ve špiěktůch je celj, sek uL Plovdivské vzhledem
k chodcúm, pfev žně škol kúm z hlediska bezpeěnosti dopraw neberpečnj! !



lr5. VÝnoč9t noÚŤebv o.arkovqcjch.míst pro novostavbu BD Plov.divslgí 7

Vypočet potŤeby je proveden správně. Vysledek 34 míst je pokryt parkovárrím v I. a II. PP!
Další 3 st ní na povrchu jsou potžebn , múže jich tam b!,t i více včetně obratiště!
obratiště je natno doplnit, jeho absence velmi ztfrí dynamickou dopravu v ulicl! t

kf' Fosou3ení {opraw.v.}fiFPpí nňed a po realizaci qovost.avbv Plov{ivskri 7

Kapitola se zabyvá zqména posorrzením intenzit dopravy v profilu ulice ZríhŤebské - coŽ je
profil v napojovacím bodu celého rizemí. Intenzita je v profiIu 2 100 vozi del za24.hod.,
pentogram vyhotovil zpracovatel studie v roce 2015. Uvádí se zv;išení intenzity dopravy
qfstavbou BD Plovdivká 7 o 5 oÁ , cožje cca 100 vozidel.

Není zohledněn min. 5% zu šení intenzity doprauy v roce 2016 oproti dajitm
z Pentogramft pro r. 2075. Intenzita v proJilu se tedy u!ší min. o I0%o což je 2 3I0
vozidel za 24hod.
čekací prostor pro ujezd do uj,tahu BD nemúže b t v prolilu uL Plovdivské, nové
zatížení dynamické doprauy!

' Souhlasím s provedením prúzkumu intenzit v kžižovatce Kr lovopolskti _
Zúhíebsktt, včetně všech pfipojovacích ramcn!

klJVÍodelornú pffklad pbslužnosti vgŤein.Ých instittrcí v dgbě ?íboru ko+unikace
pro BD Plovdivqká 7.

Zad vací dokumentace pro dopravní studii je dokumentuce pro zemní Ťízení
Modelou!, pťíklad je proveditelnj,, ale musí b!,t souě stí dokumentace pro stavební
povolení To je jeden z dťtvodťt proč nemúže b t sloučeně zemní a stavební
Ťízení! ! ! !.
Zmínka o n hradním parkov ní pro instiÍuce je směvn , protože MŠ ant zŠ žnane
parkov ní nem ( což s m projektant uv dí uyše)

k8.Náyrh .dopravního Ěešení statickÉ donraw,Y rÉzemí

Rekapitulaqe: st vající statickó doprava v souěasné době je 382 parkovacích mist na
povrchu i v garážícfu Z toho 12 pro imobilní občany. Normouj, uj,poěa poÍŤeby je 1298 tt,Íst,
z toho 29 pro imobilní občany. Defrcit parkovacích míst je tedy 916 mkt, z toho 17 pro
imobilní oběany.
Sch dné, ale zarredbatelné Ťešení je zavederu zÓny s dopravním omezením,, ZÓNA 30.o,
ktení alespori vylepší dynamickou dopravu v rizemí. Vylepšení klidové dopravy o 48
parkovacích míst je samozŤejmě dobré pro ul. ZríhŤebská aPoznaĎská, kterfch se ripravy
pŤeváŽtě tÝkEi.

n vrh se ve své podstatě neÚj,k uL Plovdivské kde u!,stavbou BD dojde ještě k větším
problěmťtmJak v dopravě klidové tak dynamické



n vrh kr tkodobého parkovdní ve špičk ch s parkovacím kotouěem, neuyíeší
parkov ní rezidentní, naopak ho zhorší a ještě uyvolti potťebu časti Městské policie
k prov dění kontroly (srovnateln!, ěinek by uyvolala čast Městské policie
v uveden!,ch dob ch v pracovních dnech pžímo na místě)
s ndvrhem podélného st ní na obou strondch uL ZtÍhťebské nejsem ztotožněn
s ohledem na nutné potžeby. Lepší je jednostranné a kolmé stÓní,- více parkovacích
st ní
zžízení parkovacího domu je íešení spr vn!,m směrem, ale proč ho nerealizovat již
na mÍstě navrhovaného BD Plovdivskú 7 ?

l<9. Zívér

K závěrečné kapitole nemrím z pohledu oponenta žádné vÍhÍady. V1ipočet byl proveden dle
plafiré nonny ČsN 736I|0/Z|. Prokrízanf vypočtenf deficit parkovacích míst je na první
pohled vidět pŤi návštěvě v lokality zejménapo lJ.* hod. !Ýslednou disproporcí 916
parkovacích míst by se měla intenzivně zabyvat MC Brno * ZabovÍesky. PrognÓzy a plany
jsou zpracovárry pro vfhledové období Statutárním městem Brnem ( na pŤ... Plán udržitelné
městské mobility města Brnď., zpracované v květnu 20|5 společností AF-CITYPLAN s.r.o.)

Je k zamyšlení, že v jedné organizaci, zťízené městem není souěinnost titvarú!
Vizstanovisko BKOM pod ztt. 3100-Nov- 347/15 ze dne 7.7. 2015 , kde se sprdvní
tvar uyjadíuje k DaR o DSP k u!,stavbě BD Plovdivskú 7, když obdržel pouze

dokumentaci pro DaR, ke které tvar dopravního inženilrství uypracoval tuto studiL
(pou mka oponenta: toto uyj díení sice již pozbylo platnosti, ale nové stanovisko by
mělo obsahovat i další podmínky realizace)
Rovněž je s podiveil, že vitbec došlo k tÚplatnému pŤevodu městskěho majetku
v centr lní čósti lokality na soukrom!, subjekt Pitdy Brno S.|,o. , když by bylo potíeba
tíeba uyťešit akutní potíeby občanit v lokalitě?


