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Úprava směrné části Regulačního plánu Městské památkové rezervace
(RP MPR) na pozemku parc. č. 1081, k. ú. Staré Brno, ulice Pellicova

Věc:

Požádala jste nás o úpravu směrné části RP Městské památkové rezervace na pozemku parc. č . 1081
k. ú. Staré Brno, jehož jste vlastníkem. Úprava spočívá ve zrušení překryvné funkce zeleně na tomto
pozemku, který se nachází v ploše bydlení čisté - stabilizované (BC - stab). Úprava se provádí na
základě Vašeho záměru zastavět tento pozemek, který je prolukou v ulici Pellicova mezi domy s
orientačními čísly 5b a 5d.
Na základě usnesení Rady MČ Brno- střed, která na svém 52. zasedání RMČ BS konaném dne
16. 07. 2008 úpravu směrné části projednala a odsouhlasila, Odbor územního plánování a rozvoje
MMB provedl úpravu směrné části schváleného RP MPR na předmětném pozemku.
Nový objekt musí navázat svojí stavební čárou na zástavbu na sousední parcele č . 1078 (Pellicova
d), proto je překryvná funkce zeleně na části Vašeho pozemku, která nebude zastavěna, zachována.
1
Je zde žádoucí maximální možné uplatnění
zeleně v rámci zpevněných ploch.
V seznamu provedených úprav směrné části RP je tato úprava na OÚPR MMB vedena pod
označením:

SRP 5/08

MČ Brno - střed, k. ú. Staré Brno, parc. č. 1081, ulice Pellicova

zrušení překryvné funkce zeleně v ploše BC - stah
a je vyznačena v přiložených výkresech RP MPR (původní a nový stav).
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