Tisková zpráva

Další parkovací dům v Brně postaví společnost Brněnské komunikace a.s.
V Brně, 18. 5. 2020
Stavba, jejímž investorem je společnost Brněnské komunikace a.s., potrvá 12 měsíců a zajistí 110
parkovacích míst. Parkovací dům bude postaven na ploše nynějšího parkoviště se závorami na ulici
Polní.
Ulice Polní se nachází v zastavěné části jižní oblasti širšího centra města Brna v katastrálním území
Štýřice. Lokalita stavby parkovacího domu je místními komunikacemi napojena na víceproudou
komunikaci městského okruhu I/42 vedoucího po ulici Poříčí a dále po ulici Heršpická na rychlostní
komunikaci I/52. Nový parkovací dům splní funkci parkování v režimu P+R.
„Do Brna dojíždí svými auty hodně lidí nejen za prací, ale také za třeba kulturou. Je proto velmi
pozitivní, že zde bude postaven další parkovací dům. Rovněž je příjemné, že návrh jeho stavby
respektuje současnou zastavěnost území a přináší zkvalitnění dopravní obslužnosti města Brna “, řekla
Markéta Vaňková, primátorka města Brna.
„Vlastní objekt parkovacího domu je navržen v obdélníkovém půdorysu. Konstrukční výška
jednotlivého podlaží je 2,9 m, celková výška, která odpovídá výšce okolní zástavby, pak 12,4 m. Jde o
prefabrikovaný železobetonový otevřený skelet se 4 nadzemními podlažími“, vysvětlil Petr Kratochvíl,
předseda představenstva společnosti Brněnské komunikace a.s. a radní pro oblast dopravy. „Nyní byl
zahájen administrativní proces převzetí staveniště zhotovitelem, současné parkoviště bude fungovat
ještě do konce května. Poté zde již zahájíme stavbu samotnou“, doplnil Petr Kratochvíl.
V přízemí parkovacího domu je uvažováno s místy pro parkování osob se sníženou pohyblivostí a
dvěma místy pro osoby doprovázející dítě v kočárku. Parkování vozidel s pohonem CNG a LPG bude
umožněno na střeše parkovacího domu
V docházkové vzdálenosti se nachází tramvajové zastávky Vojtova a Křídlovická. V případě zastávky
Vojtova je to 150 m a zastávky Křídlovická cca 450 m. Stejné docházkové vzdálenosti jsou i k zastávkám
autobusů. Tramvají číslo 8 a 10 může veřejnost pohodlně dojet k dopravnímu uzlu u hlavního nádraží,
kde je možnost přestupu na další linky MHD. Vzdálenost k tomuto dopravnímu uzlu je 1 500 m.
V parkovacím domě bude pamatováno i na cyklisty. Až 25 jízdních kol zde budou moci zaparkovat u
cyklostojanů. Pro ty, kteří zaparkují auto v parkovacím domě a dále hodlají pokračovat na jízdním kole,
je zde ve vzdálenosti 200 m možné napojení se na páteřní Svrateckou cyklostezku. V neposlední řadě
mohou parkovacího domu využít návštěvníci sportovních či kulturních akcí v hale Rondo.
Zhotovitelem stavby parkovacího domu na Polní ulici je firma Metrostav a.s., výstavba bude zahájena
v květnu 2020, dokončena pak v červenci 2021 (12 měsíců + 2 měsíce kolaudace). Stavební náklady
jsou ve výši 42.500.000 Kč, dotace IROP 20.000.000 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH.
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Společnost Brněnské komunikace a.s. je akciovou společností, jejímž jediným akcionářem je statutární
město Brno.
Mimo jiné činnosti (inženýrská činnost dopravních a pozemních staveb, projekční činnost a
majetkoprávní příprava chystaných staveb, zpracovávání prognóz, plánů a modelů dopravy; zimní a
letní údržba komunikací, správa světelné signalizace na křižovatkách a dopravního značení, dohledová
činnost stavu komunikací a dopravních staveb vč. tunelů; centrální řízení dopravy v Brně) je také
pověřena organizací dopravy v klidu.
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