Tisková zpráva
Začíná stavba podzemních garáží – 1. etapy Janáčkova kulturního centra.
Uzavření parkoviště na ulici Besední.
V centru Brna, mezi ulicemi Veselá, Besední a Hotelem International bude zahájena výstavba nových
podzemních garáží v prostoru stávajícího parkoviště se závorovým systémem na ulici Besední. Jde o
tzv. 1. etapu Janáčkova kulturního centra.
Stavba bude zahájena slavnostním poklepem základního kamene 9. února 2015. Před započetím
hlavních stavebních prací budou na části parkoviště provedeny demoliční práce ve vnitrobloku
činžovních domů a bude prováděn hydrogeologický průzkum přímo v místě stavby. Po ukončení
průzkumu v červnu letošního roku bude parkoviště zcela uzavřeno pro výstavbu podzemního
parkovacího domu.
Pro všechny řidiče, kteří si již zvykli parkovat na zmíněném parkovišti, to však znamená změnu.
Parkoviště bude od 2. února do 6. února 2015 úplně uzavřeno pro potřeby oddělení staveniště od
parkoviště. Od 7. února bude do ukončení hydrogeologického průzkumu otevřeno v omezené kapacitě
cca 75 parkovacích míst. Předpokládá se, že tento průzkum bude probíhat do konce června 2015.
Následně po dobu výstavby parkovacího domu bude parkoviště uzavřeno úplně. Stejně tak bude mít
stavba parkovacího domu vliv i na okolní dopravu, zejména na změnu organizace dopravy v ulici
Besední, Solniční a Veselé. O změnách v dopravní situaci bude veřejnost s předstihem informována.
„V centru je však možné zaparkovat i jinde,“ řekl Ing. Luděk Borový, generální ředitel společnosti
Brněnské komunikace, která je investorem stavby podzemních garáží. „V době výstavby parkovacího
domu doporučujeme řidičům parkování vozidel v našem parkovacím domě PINKI PARK na Kopečné
ulici, v parkovacím domě Rozmarýn nebo lze také auto nechat v podzemním parkingu u Janáčkova
divadla.“
Parkovací objekt bude mít tři podzemní a jedno přízemní podlaží. Podzemní podlaží budou sloužit jako
podzemní garáže s kapacitou 191 parkovacích stání pro veřejnost.
Realizace výstavby parkovacího domu bude vzhledem k umístění a rozsahu stavby trvat 25 měsíců. Do
této lhůty není započítána doba provádění průzkumných a archeologických prací. Stavbu 1. etapy
Janáčkova kulturního centra bude na základě veřejné soutěže realizovat společnost „Janáčkovo
centrum Brno“ (sdružení stavebních společností OHL ŽS, a.s., UNISTAV a.s., a STRABAG a.s.).
Investorem je společnost Brněnské komunikace a.s. a cena díla dosáhne 249,68 mil. Kč (bez DPH).
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