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Zápis ze setkání s veřejností

Setkání s veřejností k příležitosti představení soutěžního zadání se konalo 25.10.2022 v 17:00 hodin v kulturním středisku Omega na Musilově ulici. Veřejné setkání pořádala Kancelář architekta města Brna v rámci přípravy urbanisticko-architektonické soutěže na úpravu náměstí Republiky. Cílem druhého setkání s veřejností bylo seznámení místních obyvatel nejen s návrhem zadání k připravované architektonické soutěži,
ale také prezentace závěrů předchozího setkání s veřejností a online ankety.
Akce se konala v hlavním sále kulturního střediska Omega Musilova 2 za přítomnosti občanů, zástupců MČ,
KAM, zástupce Brněnských vodáren a kanalizací a odborníka dendrologa, který zpracovával dendrologický
posudek stromů na náměstí Republiky (online).
Zástupce Kanceláře architekta města Brna Mgr. Michal Doležel informoval v úvodu o cíli setkání a seznámil
účastníky s průběhem a organizací akce. Následně přednesl několik vět na úvod starosta městské části
Brno-sever Mgr. Martin Maleček a ředitel KAM prof. Ing. arch. Michal Sedláček.
Poté Ing. arch. Tomáš Pavlíček uvedl téma prezentací zahrnující ve stručnosti popis architektonických soutěží, seznámil občany se základními limity využití území a s hlavními záměry v této lokalitě nebo její bezprostřední blízkosti. Dále představil místním občanům podklady a analýzu místa, se kterými KAM pracovala
při vypracování zadání. V rámci výstupu představil krajinářský architekt Ing. Ondřej Nečaský závěry ze zpracovaného dendrologického průzkumu. Mgr. et Mgr. Šárka Reichmannová seznámila přítomné se závěry
z předchozích setkání s veřejností. Na závěr Ing. arch. Tomáš Pavlíček vyjmenoval hlavní body soutěžního
zadání a představil několik referenčních příkladů realizací vzešlých ze soutěží o návrh.
Po prezentaci následovala diskuze s občany, kteří se mohli ptát přítomného starosty Mgr. Martina Malečka,
zástupců KAM, zástupce Brněnských vodáren a kanalizací a dendrologa Davida Hory na otázky týkající se
soutěžního zadání.
Podněty, které zazněly v diskuzi, byly zaznamenány na flipchart. Přepis podnětů je přílohou Zápisu.
V 19:00 hodin Mgr. Michal Doležel ukončil diskuzi a poděkoval přítomným za účast.
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2 Příloha č. 1 – přepis podnětů z participace 25. 10. 2022
1. Hodnotící kritéria – maximální zachování zeleně
2. Porota – přizvaní experti (dendrologie, vliv změny klimatu)
3. Zaslepení stávající kanalizace, aby stále vyživovala alej – BVK – nelze využít
4. Zamezit ztrátám původních obrubníků + zachování kašny
5. Propojení na Novou Dukelskou až k řece Svitavě
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