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MAGISTRAT MESTA BRNA
601 67 BRNO, Kounicova 67

Odbor územního plánování a rozvoje
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Naše značka
OÚPR/23279/06/Jaš

Vyřizuje/linka

Brno dne
2006-06-13

Úprava směrné části Regulačního plánu MČ Brno- Medlánky, při ulici Hradecké
Výstavbou mimoúrovňové křižovatky (MUK) Hradecká - Purkyňova dojde v místě
obslužné komunikace napojené do oka této křižovatky k dotčení stávajících parkovacích míst
v soukromém vlastnictví firmy VERONEX a.s .. Firma VERONEX a.s. uvažuje s výstavbou
nového parkoviště v jižní části areálu, mezi hlavní administrativní budovou a obslužnou
komunikací podél ulice Hradecké. Dle Regulačního plánu MČ Bmo-Medlánky je předmětná
plocha součástí funkční plochy SV (smíšené plochy výroby a služeb) s částečným překryvem
funkce zeleně. Situování parkovacích stání v ploše SV je akceptovatelné s tím, že po okraji
parkoviště bude ponechána zeleň. To znamená, že dojde k úpravě rozsahu překryvné funkce
zeleně.

Na základě souhlasu Rady MČ Brno- Medlánky ze dne 24. 4. 2006 odbor územního
plánování a rozvoje MMB provedl úpravu směrné části platného RP MČ Brno - Medlánky,
spočívající v úpravě rozsahu překryvné funkce zeleně.
Tato úprava byla provedena dle ustanovení § 31 odst. 3 stavebního zákona a v souladu
s článkem 7 odst. (2) obecně závazné vyhlášky č. 8/2002 o závazných částech RP MČ BrnoMedlánky.
V seznamu provedených úprav směrné části RP MČ Brno - Medlánky je tato úprava
vedena pod označením:
SRP 03/06 MČ Brno - Medlánky, k.ú. Medlánky, ul. Hradecká
úprava rozsahu překryvné funkce zeleně
AGISTRÁT MĚSTA BRNA
a je vyznačena v přiložené kopii výřezu RP MČ Brno - Medlánky.
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