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Úvod:
Posouzenísfudieje provedenonazék|aděobjednávky SVJ domuPlovdivská 5. Studiebyla
Horova 28,6|6 00 Brno ,
vypracovárrarcz,ák|aděobjednateleÚuČ Brno - ŽabovŤesky,
*
\n5?měníkové
stanice
z drivoduplánovanévfstavby BD Plovdivská7 místostavající
jsou
a.s.
stŤedisko
1400- Úwar
komunikace
Brněnské
TeplarenB*o. Zhotovitelemstudie
se sídlemRenneskáti. |a,639 00 Brno
inženyrství,
dopravního

Podkladv:
l Pnivo dni zptáva,, Doprarmísfudie- Plovdivská 7 _ 201-6,,
, vyptacoval BKOM a.s.
stŤ.1400
ing. AntonínHavlíčekvedoucía projektanti [ng.JaroslavNešpor,Miroslav
ZemanDis. a vedoucíprojektrring. Petr Bedá v prosinci20|6
vměŤ.l:750_vypracovalBKOMMiroslav
r v kresě.1-Var. 1_,,PŤehledovásituace..,
ZemanDis. a vedoucíprojektu ing. Petr Bedari v prosinci20|6
l Situačďvykresorganizacestatickédopravy,č.V.2_Yar1vměfitku 1:750-lrypracovď
BKOM Miroslav ZemanDis. a vedoucíprojektu ing. Petr Bedráriv prosinci2016
l Informace z 62. ZasedániRadyměstskéčastiBrno iabovtesky konané2|. Íijna20l6zadáníneávislésfudiedopravyv lokalitě
provedlprojektantS.ledna 2017
r Pruzkum staveniště
l Pruvo dni zptáva z dokumentacepro tizemníhzeru stavby:,oNovostavbabytovéhodomu
Plovdivská7, p.ě.2372l|,,,kÍerouvypracovď v ffjnu 2015Atelier
Brno - ŽabovŤesky,
ELAM, Pekďská 6,602 00 Brno ing. arch.MojmírHudec
Posouzeníptrldie:
a vypracovarropostupněk jednotlivinnkapitolám,kterépŤedložená
Posouzeníje směŤovarro
Pro
studieobsahuje.Ke kaŽdékapitolejsou pŤipojenypoarrímky,doplřky a pŤipomínky.
pŤedložené
studie:
plnost rekapitulujiobsah
Zadanisfudiea cíle kolu
stav
Popis avpezení zemí,souěasny
V;fpočetparkovacíchmístpro bytovédomy
vfpočet potŤebyparkovacichmístpro MŠ Beruška,MŠ aZŠWďdorfská
Vjpočetparkovacíchmístpro novostavbuPlovdivská ě.7
Posouzenídopravyv rizemípŤeda po reďizaci novostavbyPlovdivská 7
záboru
Modelovf pŤíkladobslužnostiveŤejnfchinstitucív době staveništního
komunikacepro BD Plovdivská 7
statickédopravy v izemí
8. Návrh dopravníhoŤešení
9. Závěr

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

kl. Zadání studie.a cílerfikolu
v aadáni postrádámpožadavekk vyěíslení, nebo uvedeníploch, kde z drivodtinedostatku
oficielďch parkovacíchmístrezidentiparkují. ostatnícíleplynoucíze zadění'jsouv souladu
k vytvoŤeníanal1izydoptavydynamickéi klidové.
eadavatelnepožadovalspecilíkovatkriticktÚ místaa plochy neofrcielních
( zak zan ch st ní),ani jejich Počty,tilkajícíse doprauyklidovéi dynamickě
|<2.Ponis a wmezení růzemí.
současnÝstav
V kapitoleje dobŤeprovedenosčítríní
stávajících
BD, ga žía parkovacíchmíst. Všeje
zapracovánodo pŤehledné
včetněvykresleníjeho hranic.
situace danéhotlu;emí
rozporze zákonem č.36l 12000Sb.oprovozuna pozemních
Je obecněkonstatovén
komunikacícha to v prostoruKiŽovatek, stiánína chodnícícha tímsďŽenírozhledo,,ych
poměru.
. v tétokapitole v popisu st vajícíhostavu chybíuivady klidovéa dynamickédoprauy
neníaníněna absence klidovédoprauy u budov veŤejn!,ch- MŠBertŇka, MŠa ZŠ
Waldorfskd , ani odkaz na dalšíkapitola
chybízejménautlínka, nebo odkaz na dynamickou dopravu zejména v ranních
a odpoledníchhodinúchv době začdtku uyučowůní
a provotr,uMŠa ZŠ( dopravní
na uL Plovdivskú)
aÍ,těže

k3. YÝpočetnarkovacíphmístnro BI)
VfpočetindexudosfupnostiAd je provedenprofesionálně,včetněpŤedpokladu
2,5 obyv.lbyt.
Určenísubsystému
MHD včetnědocházkoqich vzdálenostíjeproveden v souladus ČsN
736110.RovněŽvjpočetpofieby parkovagichstfuiív jednotlivychulicíchje v poŤádku,
včetněuvedenídeficitu starrí.
Chybípočtyvozidel vjednotliu!,ch ulicích pro vozidlapŤepravujícíosobypohybově
postiženédle uyhldšlry3982009 sb.
pro BD a veíejnéměstskěinstituce lze, ale z věr by měl b!,t
Segregaceu!,počtu
jeden: v uL Plovdivskéje celkouj,deJicit 8l+4(b 121mkt!

k4' VÝpgčpt notň9bvn?rkovacích místnro MŠBeruška.MŠa ZŠWaldorfská
Vypočtenáparkovacimístajsou místa"kteréby měly obě veŤejné
městskéinstitucemítjiž od
počátkuj ejich provozu!
Vypočten deftcit 40 milstnemúžeblt pokryt ani kr tkodobj,mparkov ním na uL
Plovdivské,Zekteréje pÍev žněn stup do objektit a tímse dopravajak dynamick i
klidovd v době špiěek denně dostttvddo kolapsu! Neposlednípťíčinnoutohoto stavu
je i skutečnost,žeuL Plovdivskdje jednoprahov obottstněrn MK v š.j,7m,
fuknění ff. c! ! !
je celj, sek uL Plovdivskévzhledem
S ohledem na šížhaa intenzitu ve špiěktůch
k chodcúm,pfev žně škol kúmz hlediska bezpeěnostidopraw neberpečnj!!

lr5. VÝnoč9t noÚŤebvo.arkovqcjch.místpro novostavbuBD Plov.divslgí7
je provedensprávně.Vysledek 34 místje pokryt parkovárrímv I. a II. PP!
VypočetpotŤeby
jich tam b!,ti vícevčetněobratiště!
Další3 st ní na povrchu jsou potžebn , múže
je
jeho
natno
doplnit,
velmi
obratiště
absence
ztfrídynamickou dopravu v ulicl! t

kf' Fosou3ení{opraw.v.}fiFPpínňeda po realizaci qovost.avbvPlov{ivskri 7
- coŽje
Kapitola se zabyvá zqménaposorrzením
intenzitdopravyv profilu ulice ZríhŤebské
profil v napojovacímbodu celéhorizemí.Intenzitaje v profiIu 2 100vozi del za24.hod.,
pentogramvyhotovil zpracovatelstudiev roce 2015.Uvádí se zv;išeníintenzitydopravy
qfstavbouBD Plovdivká 7 o 5 oÁ, cožjecca 100vozidel.
Není zohledněn min. 5% zu šeníintenzity doprauyv roce 2016 oproti dajitm
z Pentogramftpro r. 2075.Intenzita v proJilu se tedyu!ší min. o I0%ocožje 2 3I0
vozidel za 24hod.
čekacíprostor pro ujezddo uj,tahuBD nemúžeb t v prolilu uL Plovdivské,nové
zatíženídynamickédoprauy!
' Souhlasíms provedenímprúzkumu intenzit v kžižovatce
Kr lovopolskti _
Zúhíebsktt,včetněvšechpfipojovacích ramcn!

pffklad pbslužnostivgŤein.Ých
klJVÍodelornú
instittrcív dgbě ?íboru ko+unikace
pro BD Plovdivqká 7.
Zad vacídokumentacepro dopravnístudii je dokumentucepro zemníŤízení
Modelou!,pťíkladje proveditelnj,,ale musíb!,tsouě stí dokumentacepro stavební
povolení Toje jeden z dťtvodťt
pročnemúžeb t sloučeně zemnía stavební
Ťízení!
! ! !.
Zmínka o n hradnímparkov nípro instiÍuceje směvn , protože MŠant zŠžnane
parkov ní nem ( cožs m projektant uv dí uyše)
statickÉdonraw,Y rÉzemí
k8.Náyrh .dopravníhoĚešení
Rekapitulaqe:st vajícístatickó doprava v souěasnédoběje 382parkovacích mist na
povrchu i v garážícfuZ toho 12 pro imobilníobčany.Normouj,uj,poěapoÍŤeby
je 1298tt,Íst,
z toho 29 pro imobilní občany.Defrcit parkovacích místje tedy 916 mkt, z toho 17 pro
imobilní oběany.
je zavederu zÓny s dopravnímomezením,,ZÓNA 30.o,
Sch dné,ale zarredbatelné
Ťešení
kteníalesporivylepšídynamickoudopravuv rizemí.Vylepšeníklidovédopravy o 48
parkovacíchmístje samozŤejmě
dobrépro ul. ZríhŤebská
aPoznaĎská,kterfch se ripravy
pŤeváŽtětÝkEi.
n vrh se ve svépodstatě neÚj,k uL Plovdivskékde u!,stavbouBD dojdeještěk větším
problěmťtmJakv dopravě klidovétak dynamické

n vrh kr tkodobéhoparkovdní ve špičkch s parkovacím kotouěem,neuyíeší
parkov ní rezidentní,naopak ho zhoršía ještěuyvoltipotťebu častiMěstsképolicie
k prov děníkontroly (srovnateln!, ěinek by uyvolala častMěstsképolicie
v uveden!,chdob ch v pracovních dnechpžímona místě)
nejsemztotožněn
s ndvrhem podélného
st ní na obou strondch uL ZtÍhťebské
s ohledemna nutnépotžeby.Lepšíje jednostrannéa kolméstÓní,-víceparkovacích
st ní
parkovacího domuje íešeníspr vn!,msměrem,ale pročho nerealizovatjiž
zžízení
na mÍstěnavrhovanéhoBD Plovdivskú7 ?

l<9.Zívér
vÍhÍady.V1ipočetbyl proveden dle
K závěrečné
kapitolenemrímz pohleduoponentažádné
plafirénonny ČsN 736I|0/Z|. Prokrízanfvypočtenfdeficit parkovacíchmístje na první
pohled vidět pŤi návštěvěv lokality zejménapolJ.* hod. !Ýslednou disproporcí916
parkovacíchmístby se měla intenzivnězabyvat MC Brno * ZabovÍesky.PrognÓzy a plany
jsou zpracovárrypro vfhledovéobdobíStatutárním
městemBrnem ( na pŤ...Plán udržitelné
v květnu 20|5 společností
AF-CITYPLAN s.r.o.)
městskémobility městaBrnď., zpracované
městemnenísouěinnost titvarú!
Je k zamyšlení,ževjednéorganizaci, zťízené
Vizstanovisko BKOM pod ztt. 3100-Nov-347/15ze dne 7.7.2015, kde se sprdvní
tvar uyjadíujek DaR o DSP k u!,stavběBD Plovdivskú 7, kdyžobdrželpouze
dokumentacipro DaR, ke které tvar dopravníhoinženilrstvíuypracovaltuto studiL
(pou mka oponenta:toto uyj díenísice již pozbylo platnosti, ale novéstanovisko by
mělo obsahovati dalšípodmínkyrealizace)
pŤevoduměstskěhomajetku
Rovněžje s podiveil, ževitbec došlok tÚplatnému
v centr lní čóstilokality na soukrom!,subjekt Pitdy Brno S.|,o., kdyžby bylo potíeba
tíebauyťešit
akutnípotíebyobčanitv lokalitě?

