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Urbanistická studie vznikla na základě článku II bodu 2.e Zřizovací
listiny Kanceláře architekta města Brna, příspěvkové organizace, dle kterého
je předmětem činnosti vyhledávat a iniciovat řešení klíčových témat a
projektů souvisejících s fyzickým rozvojem města a kvalitou života ve městě.

Tuřanské náměstí
Předmětem této studie je návrh koncepce celkové úpravy podoby hlavního centrálního veřejného prostranství městské části Brno-Tuřany.
Tuřanské náměstí je jedním z příkladů centrálního veřejného prostranství ve venkovské zástavbě, které je nadměrně zatíženo osobní a nákladní automobilovou
dopravou, která tvoří značnou bariéru a značně znehodnocuje pobytový a společenský charakter původní návsi. Dnešní podoba tohoto prostoru je výsledkem
živelného neregulovaného rozvoje území jak v místním, tak i v širším celoměstském měřítku, který je rovněž faktorem dopravy do značné míry ovlivněn.
Na Tuřanském náměstí se v průběhu historie zformovaly dílčí prostory, které jsme se v rámci analýz řešeného území pokusili identifikovat, posílit jejich
přednosti a eliminovat největší slabiny a problémy. Výsledkem je vytvoření soustavy veřejných prostranství různého charakteru, které dokážou fungovat
samostatně, ale zároveň neoslabují celkové působení prostoru náměstí.
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Tuřanské

Tuřanské náměstí patří k veřejným protranstvím, která jsou
jednoznačně vymezena, jejich uspořádání však neodpovídá významu
a důležitosti místa. Pro návrh bylo zásadní přehodnotit stávající dopravní
řešení, dotvořit fyzické vymezení prostoru a nalezení vhodné podoby parku
tak, aby nezůstal jen prázdným místem.
Celý prostor na severozápad od komunikace II/380 je řešen v jedné
výškové úrovni jako obytná zóna, kde je pěší provoz a automobilový provoz
na stejné úrovni.
Dostavbou neúplného bloku v severovýchodní části náměstí budou
pevně vymezeny dílčí prostory náměstí, jejichž pojetí bude odpovídat danému
místu. Půdorysný tvar dostavby respektuje historickou stopu diagonální trasy.
Navíc zde vzniknou nové plochy pro chybějící služby (např. zdravotnictví,
bydlení, obchodní parter, a další). Objekt předpokládáme dvoupodlažní
s podkrovím, příp. s ustoupeným podlažím. Nároží mohou být akcentována.
Prostor před úřadem městské části je jednoznačně spojen s kompozicí
třířadé aleje. Význam aleje navíc posilujeme dosázením čtvrté řady
stromů a koridor pro automobilovou dopravu je přemístěn severněji tak,
aby v hlavní ose čtyřřadé aleje, která je orientována na hlavní vstup úřadu
městské části, byl vyhrazen pro pěší. Tím se aleji vrátil její původní význam.
V severozápadní části je alej ukončena vodním prvkem, který tvoří stávající
studna s pumpou.
Nová piazzetta s dětským hřištěm a vodním prvkem přiléhá
k dostavbě bloku a parku. Prostor je po obvodu jasně vymezen stromořadím.
Piazzetta vytváří přechodovou část mezi „kamennou“ částí náměstí
a parkovou částí.
Plocha parku není přerušována automobilovým provozem
a přirozeně přechází ve zpevněnou část náměstí. Stromový porost je očistěn
od nevyhovujících stromů a keřů. Hlavním cílem je vytvoření volné travnaté
plochy s volně umístěnými stromy. Travnatá plocha je ve dvou místech
protnuta pěšími koridory a po celém obvodu je vytvořena pěší promenáda
s pavilonem, vodním prvkem a památníkem (sochou), které jsou umístěny
na křížení s pěšími koridory. Park je od automobilové dopravy oddělen nízkým
živým plotem (cca 90 cm).
legenda:
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1.2
Doprava

Koncepce

Tuřanské náměstí je pomyslně rozděleno do čtyř základních prostorů:
alej, piazzetta, park a cesta, které mají svůj charakter a navzájem se prolínají.
Alej - místo pro společenská setkávání
Prostranství je jasně definováno pomocí čtyřřadé aleje orientované
jihovýchodním směrem k budově úřadu městské části.
Prostranství navrhujeme vymezit z jihu dostavbou rohové parcely
při respektování historicky dané stopy zástavby.
Piazzetta - místo pro hry
Druhé prostranství je vymezeno podél historické trasy,
která propojovala ulici Špirkovu s ulicí Sokolnickou a vytváří předprostor
před západním průčelím dostavěného bloku a zároveň vykonává funkci
plynulého přechodu do parku.

P

Park - místo pro relaxaci a rekreaci
Stávající park tvoří žádoucí filtr mezi zástavbou rodinných domů
na náměstí v jihozápadní části a frekventovanou komunikací podél
jihovýchodní hrany náměstí. Chybí zde však místo pro dlouhobější trávení
času obyvatel Tuřan.
Plocha parku je pojata jako čistá trávníková plocha („louka“)
s porostem ze stávajících stromů a vyčištěná od nežádoucích keřových
porostů ať už podél parku, tak i uvnitř parku. Park protínají dvě pěší
trasy na spojnici ulic Špirkova a Sokolnická. Další pěší trasu tvoří okružní
promenáda po obvodu parku, která poskytuje různé aktivity (pavilon,
vodní prvek, pomník).

STAV

NÁVRH

Veřejná prostranství

Cesta - místní komunikace
Největší bariéru v území tvoří již zmiňovaná komunikace
II/380 podél jihovýchodní hrany náměstí. Návrh počítá s existencí
připravovaného obchvatu Tuřan, který sníží intenzitu projíždějících vozidel.
Nicméně komunikace nadále zůstává významnou spojnicí Tuřan s Brnem,
Chrlicemi a Slatinou.
Abychom redukovali účinek dopravního charakteru komunikace,
navrhujeme dosadbu aleje o chybějící stromy, vytváříme nové místo
pro přecházení pěších a koncentrujeme zastávky blíže k přirozenému centru
dění.
Diagonální dopravní zkratku přes náměstí navrhujeme zrušit a celý
prostor tak zklidnit a propojit pro lidi.

ALEJ

P
PIAZZETTA

PARK

PARK

STAV
Kancelář architekta města Brna
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1.3

Etapizace

Řešené území je rozdělěno do dílčích etap tak, aby záměr byl
realizovatelný postupně po jednotlivých částech a celkové náklady na úpravy
náměstí tak byly rovnoměrně rozprostřeny.
Navrhujeme rozdělit celkovou realizaci území do šesti etap, které
umožní realizaci jednotlivých etap nezávisle na sobě.
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V etapě II dochází reorganizaci prostoru před úřadem městské
části. Třířadá alej je doplněna o další čtvrtou řadu stromů. Komunikace je
přesunuta severním směrem, aby vznikl významnější předprostor
před centrálním blokem. Součástí etapy je i úprava ulice Hasičské.
Ve etapě III dochází k drobné úpravě geometrie komunikace tak,
aby byly pojížděné plochy redukovány na minimum. Zásadním je úprava
vyústění komunikace na vozovku II/380. Tato křižovatka je v daném kontextu
v současnosti předimenzovaná, a proto ji navrhujeme zúžit na minimální
normové hodnoty.

Pra

Hasičská

Hlavním počinem v etapě I je zrušení diagonální vozovky propojující
ulici Špirkovu s komunikací II/380 vedoucí přes Tuřanské náměstí. Jsme si
vědomi historického významu diagonální osy, a tak zůstává zachována,
ale pouze pro pěší. Tímto zásahem se rozšiřuje plocha parku, který je navíc
bezbariérově propojen s „alejí“ před úřadem městské části.
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V etapě IV předpokládáme rekonstrukci komunikace II/380
a přilehlých ploch. K největším úpravám dochází před centrálním blokem,
kde vzniká nová zastávka MHD a v důsledku toho je trasa stávající
komunikace mírně odsunuta na východ. Druhá zastávka je odsunuta severněji
a její navázání musí být koordinováno s novým řešením křižovatky HanáckáŠpirkova-Pratecká.
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Etapy V a VI jsou spojeny s novou výstavbou v území.
Dostavba bloku v etapě V pevně vymezuje nová veřejná prostranství
v severní části Tuřanského náměstí. Stávající zeleň bude zachována
do okamžiku výstavby V. etapy.
Dostavby nároží, které jsou předmětem etapy VI, uzavírají v
současnosti nejasně definovanou blokovou zástavbu v jihovýchodní části
Tuřanského náměstí.
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1.4
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Dopravní řešení

V návrhu se počítá s tím, že bude zrealizován obchvat Tuřan,
který by centrální části městské části ulevil od nákladní dopravy a intenzita
automobilové dopravy by se již více nezvyšovala. To by znamenalo,
že by se ze stávající komunikace II/380, vedoucí přes Tuřanské náměstí,
mohla stát řadová místní komunikace s běžným dopravním provozem.
Nepředpokládáme sice výrazný úbytek individuální automobilové
dopravy, ale na druhou stranu by eliminace většiny nákladní dopravy
znamenala výraznou změnu v celkovém působení veřejného prostranství.
Komunikace II/380 se stane vozovkou procházející náměstím,
ne nepřekročitelnou bariérou oddělující východní část náměstí s významnými
budovami občanské vybavenosti od západní části náměstí.
Nové uspořádání veřejných prostranství severozápadně
od komunikace II/380 značně mění celkové dopravní řešení Tuřanského
náměstí, které má za cíl oživení a kultivaci prostoru náměstí na jedné straně
s hlavním reprezentativním prostorem městské části, na straně druhé
s místem pro aktivní i pasivní odpočinek.
Největším zásahem do stávajícího dopravního řešení je
zrušení diagonální „zkratky“ mezi ulicí Špirkovou a komunikací II/380
pro automobilovou dopravu. Celý prostor severozápadně od komunikace
II/380 je navržen v režimu obytná zóna. Zklidněná komunikace
pro automobilovou dopravu a komunikace pro pěší jsou v jedné úrovni.
Parkování je umožněno pouze na vyhrazených místech.
Zastávky MHD jsou přemístěny jižněji do prostoru náměstí.
Pro lepší pěší prostupnost je navrženo nové místo pro přecházení
ve střední části náměstí.
legenda:
Cyklistická doprava bude v režimu obytnéstávající
zóny umožněna.
objekt
V úseku ulice Hasičské bude průjezd pro cyklistickou dopravu možný v obou
navržené, plánované objekty
směrech (cykloobousměrka).
území
Parkování v prostoru náměstí je převážněřešené
řešeno
podélnými stáními,
pouze v prostoru piazzetty je navrženo kolmé parkování.
V
řešeném území je
dotčené území
navrženo celkem 83 stání, tj. o 6 míst méně oproti stávajícímu stavu.
komunikace II/380
Parkování nových objektů bude řešeno na vlastním pozemku.
komunikace
místní
Odstavná stání pro obyvatele dostavby bloku budou
umístění
do podzemních
garáží pod objektem.
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Alej
Prostor před úřadem městské části v současnosti dělí na dvě přibližně
stejně velké plochy komunikace vedená na osu hlavního vstupu do budovy.
Zásadní proměnu tedy představuje přemístění komunikace severněji,
kdy na osu vstupu orientujeme chodník pro pěší a zároveň vytváříme
předprostor před novým centrálním blokem.
Stávající kompozici třířadé aleje považujeme za velkou hodnotu,
kterou chceme v návrhu podpořit dosázením čtvrté řady stromů
a zdůrazněním orientace aleje směrem k budově úřadu pásy zeleně.
Jednotlivé pásy jsou přerušeny klidovými zálivy s lavičkami, které jsou
vydlážděny zatravňovací dlažbou. Osu na hlavní vstup na západním konci
zvýrazňujeme místem se studnou, která se na místě dnes nachází a vytváří
zde autentický vodní prvek. Naproti studny umísťujeme podium-lavici.
Prostor podél fasády centrálního bloku je nadimenzován v dostatečné
šíří, aby zde bylo možné umístit např. posezení nebo stánek.
Komunikace pro automobilovou dopravu a pro pěší jsou v jedné
výškové úrovni. Od ostatních zpevněných ploch je odlišena pouze v
dlažbě. Parkovací zálivy podélných stání jsou provedeny vsakovací dlažbou.
Nároží křižovatek jsou ohraničena zahrazovacími sloupky.
Zásobování přilehlých objektů je možné řešit buď vyhrazenými
parkovacími stáními nebo vjezdem na chodník.
Odvodnění bude řešeno za použití retenčních a vsakovacích prvků.
V maximální míře budou zachovány stávající stromy a v zelených
pásech budou vysázeny okrasné trvalky a tráva.
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Piazzetta
Dostavbou bloku dochází k vymezení nového pobytového místa piazzetty. Místo, které v současnosti funguje jako zkratka pro automobilovou
dopravu je nově automobilové dopravě zcela uzavřeno a tím vzniká
prostranství určené pro hry a bezpečný vstup do parku. Jedná se o plochu,
která vytváří plynulý přechod mezi „kamennou“ a parkovou částí náměstí.
Prostranství je navrženo primárně jako předprostor dostavby bloku
a rozšiřuje její parter. Piazzetta je trojúhelníkového půdorysu, ze dvou stran
vymezena stromořadím a ze třetí strany parkem.
Piazzetta nemá zůstat jen prázdným dlážděným místem. Její součástí
je mlatová plocha s herními prvky, vodní prvek (vodotrysky) a mobiliář
po obvodu.
Stání na stávajícím parkovišti nejsou zrušena bez náhrady.
Namísto stávajících míst vznikají nová parkovací stání po obvodu celého
náměstí.

Tuřanské náměstí - urbanistická studie
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Cesta
Jak již bylo zmiňováno, komunikace II/380 v současnosti vytváří těžko
prostupnou bariéru v území. V případě realizace obchvatu návrh počítá se
značným úbytkem nákladní dopravy. Komunikace by se tak mohla stát běžnou
městskou komunikací.
Navrhujeme dosadbu aleje v místech, kde stromy chybí.
Přítomnost stromů podél komunikace citelně zlepšuje obyvatelnost veřejného
prostranství a zmírňuje negativní působení dopravně frekventované ulice.
Zastávky MHD přemísťujeme do prostoru před budovu Úřadu
městské části tak, aby byly více v těžišti náměstí. To má za následek mírný
posun geometrie komunikace II/380 jihovýchodním směrem. Zastávky MHD
jsou navrženy jako zastávkové zálivy, které zachovávají plynulost provozu.
Negativním dopadem zastávkových zálivů je nutnost odstranění několika
vzrostlých stromů, které ale nahrazujeme novými.
Vedení chodníků zachováváme ve stávajících stopách a pouze
kultivujeme prostor zelených pásů.
Prostor před vstupem do Úřadu městské části je předlážděn,
vybaven mobiliářem a zkultivován.
Podél komunikace bude doplněno šest nových parkovacích míst.
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Park
V současné době lze parkovou část náměstí vnímat jako samostatný
ostrov obklopený vozovkami ze všech stran. Bezpečné příčné pěší propojení
do severní části náměstí chybí. To má za následek skutečnost, že park není
využíván takovým způsobem, jak by si zasloužil.
Další tíživý problém spatřujeme v celkovém stavu parkové zeleně.
Při pohledu do minulosti je patrné, že v místě původního rybníčku byla
jen volná travnatá plocha, kterou lemoval chodník se stromořadím.
Postupem času byla tato plocha nekoncepčně osázena dalšími stromy a keři.
Výsledkem koncepčních úprav parku by měla být volná travnatá
plocha se stromovým porostem. Pouze parkovací stání okolo parku
a frekventovaná komunikace podél jihovýchodní hrany parku budou
odstíněny nízkým keřovým porostem živých plotů, které budou vysoké
max. 90 cm. Díky zrušení diagonální zkratky pro automobilovou dopravu
by mohla být hrana parku v severní části je dotažena až bloku domů na
náměstí a celý prostor náměstí se tak může propojit v jeden celek přístupný
veřejnosti, aniž by bylo potřeba překonávat vozovku. Prostor parku
budou křižovat dvě dlážděné pěší trasy. Jedna ve stopě stávající zkratky
pro automobilovou dopravu, druhá prodloužená trasa, která ústí do ulice
Sokolnické. Po obvodu celého parku prochází pěší mlatová promenáda.
Na křížení promenády s dlážděnými chodníky vytváříme drobná pobytová
místa (s vodním prvkem, se sochou, s pavilonem).
Na základě provedeného dendrologického průzkumu
(Ing. Renata Žižlavská, 11/2014) byly v návrhu odstraněny pouze stromy
určené k pokácení. Dále navrhujeme odstranit keřové porosty uvnitř parku,
které brání v prostupnosti parku.

1

SCHÉMA - vodní prvky
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1.5

Řez alejí před Úřadem městské části Brno-Tuřany

Stávající stav, 1:300

chodník vozovka
3,5 m
3,0 m

"Alej před Úřadem městské části"

vozovka
7,0 m

vjezd
10,0 m

Návrh, 1:300

chodník
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"Alej před Úřadem městské části"

vozovka
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1.6

Řez parkem Legionářů

jízdní pás
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Stávající stav, 1:300
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jízdní pás
3,75 m

zeleň

chodník
2,5 m

Návrh, 1:300

zeleň

P

Tuřanské náměstí - urbanistická studie
22

červenec 2018

Kancelář architekta města Brna
www.kambrno.cz

1.7

Podklad pro změnu územního plánu

V souvislosti s navrhovanými úpravami v území dochází ke kolizi
se stávajícím platným územním plánem z roku 1994.
Platný územní plán v současnosti neumožňuje dostavbu bloku
na Tuřanském náměstí. Navrhované řešení, které je podkladem pro změnu
územního plánu, předpokládá rozšíření smíšené plochy obchodu a služeb.

legenda:
řešené území
dotčené území
BO

plochy všeobecného bydlení (BO) - stabilizované

BC

plochy čistého bydlení (BC) - stabilizované

BC

plocha bydlení (BC) - návrhové

O

plocha pro veřejnou vybavenost (O) - stabilizovaná

OV

plocha pro veřejnou vybavenost veřejná správa (OV) - stabilizovaná

OS

plocha pro veřejnou vybavenost školství (OS) - stabilizovaná

OH

plocha pro veřejnou vybavenost hasiči (OH) - stabilizovaná

SO

smíšené plochy obchodu a služeb (SO) - stabilizovaná

SO

smíšená plocha obchodu a služeb (SO) - návrhová

ZO

plochy ostatní městské zeleně - (ZO) - stabilizované

ZO

plochy ostatní městské zeleně - (ZO) - návrhové
plocha krajinné zeleně
plochy komunikací a prostranství místního významu
stromořadí
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1.8

Technická infrastruktura - vodní hospodářství a plyn

V návrhu úprav náměstí je vedení stávajících sítí technické
infrastruktury v maximální míře respektováno. Nová vedení budou umístěna
koncepčně tak, aby bylo možné v budoucnu počítat jak se snadnou výměnou
či možnou výsadbou nové zeleně.

Špir

kov

a

řešeno samostatnou studií

Vodovod

„Brno-Tuřany II/380, studie řešení
soustavy křižovatek"

Hasičská

Navržené řešení nevyvolává nutnost žádné přeložky vodovodu.
Pro napájení nových vodních prvků bude zapotřebí vybudovat nové vodovodní
přípojky.
Kanalizace
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Kanalizace odvodňující zpevněné plochy není detailněji řešena,
uvažujeme napojení nově umístěných vpustí na stávající kanalizační řad
a maximální možné využití zařízení pro zpomalování odtoku (retence)
a vsakování.
Stávající odbočky uličních vpustí odvodňujících vozovku diagonální
„zkratky“ budou zrušeny.
Navržené řešení nevyvolává nutnost žádných přeložek vedení
STL plynovodu.
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legenda:
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řešené území
dotčené území
stávající STL plynovod
přípojka STL plynovodu
stávající kanalizace splašková
přípojka splaškové kanalizace
stávající kanalizace dešťová
rušená kanalizace dešťová

St

říž

přeložená kanalizace dešťová

přípojka vodovodu
25
50
zatrubněný Tuřanský potok

Tuřanské náměstí - urbanistická studie
24

červenec 2018

100 m

Soko
lnick

0 5 10

a

á

stávající vodovod

ov

Kancelář architekta města Brna
www.kambrno.cz

1.9

Špir

kov

a

řešeno samostatnou studií
„Brno-Tuřany II/380, studie řešení
soustavy křižovatek"

Technická infrastruktura - energetika

Do budoucna je rovněž nezbytné koordinovat průběh prací
a v případě nových vedení ukládat sítě technické infrastruktury v maximální
možné míře do společných koridorů, při respektování ochranných pásem
v souladu s požadavky správců jednotlivých sítí a ČSN 73 6005, a umožnit
v souladu s celkovou prostorovou koncepcí území i bezkolizní výsadbu
nové zeleně.
Elektro a sdělovací vedení

Hasičská

Úpravami Tuřanského náměstí dojde k nutným přeložkám kabelového
podzemního vedení VN, NN a elektronických komunikací. Bude nezbytné řešit
stávající kioskovou trafostanici jako vestavbu do nového objektu dostavby
bloku.
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Změnou koncepce Tuřanského náměstí bude dotčeno i vedení
veřejného osvětlení, a to nejen přeložkami podzemního kabelového vedení,
ale i rozmístěním nových osvětlovacích bodů. Navrhujeme osvětlení nového
náměstí pomocí parkových stožárů a svítidel. V parkové části osvětlit pouze
diagonální trasy, které budou v uzlových bodech pobytových míst doplněny
nízkými sloupkovými svítidly.

stí

TS

cukrárna
Mlsná
náměstí

ÚMČ Brno-Tuřany

Tuřanské

Česká
pošta

základní
škola

zlatnictví

legenda:
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stávající podzemní kabelové vedení silnoproudu (NN)
rušené podzemní kabelové vedení silnoproudu (NN)
přeložené podzemní kabelové vedení silnoproudu (NN)
stávající podzemní kabelové vedení silnoproudu (VO)
rušené podzemní kabelové vedení silnoproudu (VO)
přeložené podzemní kabelové vedení silnoproudu (VO)
stávající sítě elektronických komunkací

St

říž

rušené sítě elektronických komunkací

ov

a

Soko
lnick

á

přeložené sítě elektronických komunkací

Kancelář architekta města Brna
www.kambrno.cz

0 5 10

25

50

100 m
Tuřanské náměstí - urbanistická studie
červenec 2018 25

2. ROZBOR STÁVAJÍCÍHO STAVU ÚZEMÍ

2.1

Širší vztahy a historie

Městská část Brno Tuřany se nachází na jihovýchodním okraji města
Brna a je tvořena čtyřmi, dříve samostatnými, obcemi Tuřany, Holásky,
Brněnské Ivanovice a Dvorska.
Podél jihovýchodní hran náměstí probíhá významná dopravní trasa
(II/380), která severně od náměstí ústí do komplikované dopravní křižovatky
(návrh na řešení křižovatky řešen samostatnou studií „Brno-Tuřany II/380,
studie řešení soustavy křižovatek“). Na náměstí samotném a v blízkém
okolí je situována základní občanská a komerční vybavenost. Území je
obslouženo městskou hromadnou dopravou. Severně od náměstí probíhá
významná cyklostezka.
Původní obec vznikla na důležité křižovatce cest. Jádro obce
se zformovalo v raném středověku pravděpodobně kolem původního
románského kostela Panny Marie. Původní mimořádně rozlehlá náves,
která respektovala průběh Tuřanského potoka, vzniká patrně až v gotice.
Za pozornost stojí vztah kostela k návsi, který se ocitl mimo náves.
Lze předpokládat, že původní náves byla dříve ještě rozlehlejší (až po ulici
Špirkovu) a kostel byl její součástí. V 17. století bylo ve vsi vytvořeno
jedno z významných moravských poutních míst. Dominantou se stala
jezuitská rezidence, raně barokní přestavěný kostel Panny Marie a kaple
sv. Anny. Začátkem 20. století již měla obec zčásti průmyslový charakter.
Roku 1919 byla obec Tuřany připojena k Brnu. V současnosti je městská
část venkovského charakteru značně ovlivněna blízkostí průmyslových zón
(Černovické terasy, Tovární) a provozem mezinárodního letiště Brno-Tuřany.
Tuřanské náměstí tvoří původní náves, která byla vymezena tradiční
vesnickou zástavbou a na které se nacházel rybník a obecní zahrada.
Skupina domů v severní části náměstí se začala formovat již počátkem
19. století a postupným rozrůstáním zredukovala plochu původní návsi.
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Císařský otisk stabilní katastru

Ortofotomapa z roku 1953

Preferovaná
I varianta řešení soustavy
křižovatek Hanácká-Špirkova-Pratecká
(Ing. Šerek,LEGENDA
úprava HBH Projekt
spol. s r. o.) řeší bezkolizní dopravu
VOZOVKA
bez širšího dopadu na
podobu
přilehlého veřejného
prostranství.
7

Plánovaný obchvat kolem Tuřan
pro místní obyvatele znamená značné
ulehčení od frekventované dopravy
a hluku.
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2.2

Veřejná vybavenost

Tuřanské náměstí je důležitým přirozeným centrem městské
části. V prostoru náměstí se nachází úřad městské části Brno-Tuřany,
kostel Zvěstování Panny Marie (v poloze mimo náměstí), pošta a objekty
komerční vybavenosti (pekárna, železářství, cukrárna, potraviny, restaurace
a další). Ve značné části domů lemujících náměstí se mimo uvedenou
vybavenost nachází také sídla firem.
Dalším menším centrem vybavenosti městské části je prostor v okolí
ulice Podlipné, který je s náměstím propojen ulicí Hasičskou a vytváří tak
potenciál intenzivnější vazeb.
Dalším kulturním centrem městské části je objekt Sokolovny, který je
umístěn cca 400 m severním směrem od náměstí.
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Úřad městské části Brno-Tuřany sídlí
v budově bývalého kláštera.

Kostel Zvěstování Panny Marie je
významnou dominantnou městské
části, která se propisuje do celkového
panoramatu Tuřan.

Místo posezení je odsunuto
do blízkosti parku. Zákazník však musí
nejdříve překonat komunikaci.

Předprostor objektů vybavenosti
před úřadem městské části
nekomunikuje s „uličním“ prostorem
náměstí. Namísto toho posiluje
dominantní postavení tranzitní
komunikace II/380 pomocí dělícího
zeleného pásu.
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Doprava
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Doprava na Tuřanském náměstí a v jeho okolí je bezesporu
nejtíživějším problémem. Intenzita dopravy ve značné míře zatěžuje
centrální prostor městské části a vytváří výraznou bariéru v území. Negativní
dopad má zejména nákladní doprava používá průjezd přes Tuřany často
jako zkratku. Výrazným ulehčením by měl být nejen plánovaný obchvat
Tuřan, který by měl převážnou část tranzitní dopravy převést mimo hranici
zastavěného území Tuřan, ale také plánovaná přestavba existujícího
obchvatu Chrlic (ulice Roviny), který po přestavbě podjezdu bude průjezdný
i pro nákladní automobily.
S problematikou tranzitní dopravy v území úzce souvisí i problematika
soustavy křřižovatek Hanácká-Špirkova-Pratecká. Její současná podoba
je z dlouhodobého hlediska neudržitelná a svým uspořádáním vytváří
nedůstojné předpolí významné dominantě území kostelu Zvěstování Panny
Marie. Samostatně zpracovávaná studie („Brno-Tuřany II/380, studie řešení
soustavy křižovatek“, HBH Projekt spol. s r.o.) by měla problematiku
bezpečnosti provozu v místě křižovatky řešit. Nicméně výsledné řešení
křižovatky by se mělo zabývat nejen bezkolizním a bezpečným dopravním
řešením, ale i odpovídajícím způsobem pojetím veřejného prostranství
v kontextu charakteru okolní zástavby venkovského typu.
Dalším problémem je diagonální komunikace v prodloužení ulice
Hasičské, která vede sice ve stopě historické cesty, ale v současnosti slouží
zejména jako zkratka mezi ulicemi Revoluční a Sokolnickou. Navíc viditelně
rozděluje celý prostor náměstí na dva menší prostory a vytváří mezi nimi
nežádoucí bariéru.
Parkování na Tuřanském náměstí je situováno převážně
do severovýchodní části území, kde se nachází kapacitní parkoviště
při výjezdu z ulice Hasičské a další parkovací místa jsou rozprostřena
na přilehlých zpevněných plochách.
Jako protipól působí komunikace v jihozápadní části území, která má
spíše charakter obytné ulice s vyhrazenými podélnými stáními podél
komunikace, které slouží zejména pro rezidenty.
Náměstí je dopravně obslouženo autobusovou dopravou IDS
JMK, která má zastávky umístěny jednak před úřadem městské části,
jednak na diagonální spojnici s ulicí Špirkovou.
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Současná podoba dopravního provozu
na Tuřanském náměstí ukazuje
nutnou potřebu realizace obchvatu.

Parkování na Tuřanském náměstí
zabírá cennou plochu, která by mohla
sloužit jinému využití.

V kontrastu s komunikací II/380
má komunikace podél jihozápadní
části náměstí příjemný charakter
obytné ulice.

Pohled do diagonální „zkratky“
přes Tuřanské náměstí.
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2.4

Pěší

Nejintenzivnější pěší vazby jsou bezpochyby v blízkosti zastávek
MHD a objektů občanské vybavenosti. Prostor pro pěší představují převážně
pouze chodníky podél průčelí domů. Větší plochu pro pěší představuje
park, který je od zbytku náměstí značně oddělen živým plotem a od severní
části náměstí navíc odříznut vozovkou. Součástí parku je mlatová plocha,
která byla původně koncipována jako místo konání společenských událostí,
v současnosti je ale nevyužívaná.
Zbytkové plochy kolem zpevněných ploch jsou často křižovány
prošlapanými stezkami, kterými si chodci zkracuji cestu.
Před objekty občanské vybavenosti chybí přiměřený rozptylový
prostor, který by upozornil na významnost instituce.
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Prostor před úřadem Městské části.
Vjezd nebo vstup?

Prostoru před kostelem chybí
dostatečná rozptylová plocha.

Vyšlapané stezky značí chybějící
pěší vazby.

Mlatová plocha v parku nenabízí
žádnou aktivitu, která by do prostoru
parku přivedla život.
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2.5

Krajinná infrastruktura

Tuřanské náměstí bylo v minulosti klasickým příkladem vesnické
návsi s rybníkem. Kolem rybníka existovala obecní zahrada, která sloužila
obyvatelům Tuřan. Postupem času zmizel rybník i zahrady a na jejich místě
vznikl park bez jasnější koncepce. Proti automobilovému provozu je park
chráněn vysokou hradbou neprostupného živého plotu. I přesto představuje
parková část náměstí významnou plochu zeleně.
Pro parkovou část náměstí byl zpracován dendrologický průzkum,
který určil hodnotu dřevin a vymezil dřeviny vhodné k odstranění.
Zároveň stanovil, že jsou zásahy do vegetace parku potřebné.
Z urbanistického hlediska je hodnotné zachované torzo třířadé
lipové aleje orientované k bývalému klášteru (dnes úřad městské části).
Stromy se dnes nacházejí ve stísněných zelených ostrůvcích. Část stromů
je již ve špatném stavu, probíhá ale postupná dosadba v původní stopě.
Frekventovaná komunikace podél jihovýchodní hrany náměstí
je rovněž lemována neúplnou alejí. Podél severozápadní hrany náměstí
je nedávno vysázené stromořadí.
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„Brno-Tuřany II/380, studie řešení
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Stav stromového porostu v
parku Legionářů nabízí pestrou
druhovou skladbu bez jakékoliv
jasnější koncepce.

Živý plot oddělující park
od komunikace vytváří zbytečnou
pohledovou bariéru.

Pohled třířadou lipovou alejí směrem
k úřadu městské části vytváří
v severní části náměstí hodnotnou
kompozici.

Nekoncepční výsadba jehličnatých
dřevin v severní části náměstí
slouží především jako izolační
zeleň, která brání přímému pohledu
do otevřeného bloku.
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2.6

Technická infrastruktura - vodní hospodářství a plyn

Pro celkovou přehlednost jsme rozdělili schéma vedení sítí technické
infrastruktury do dvou výkresů.
Jedním z limitů v území je existence Tuřanského potoka, který je
v současnosti zatrubněn a který prochází přibližně v podélné ose náměstí.
Stávající vedení STL plynovodu, vodovodu a kanalizace, ze kterých se
jednotilvými přípojkami napojují jednotlivé nemovitosti, jsou z větší části
vedena logicky ve sdružených koridorech po obvodu náměstí.
Za zmínku stojí objekt obecní studny, která se nachází
v severozápadní části náměstí.
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2.7
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Technická infrastruktura - energetika

Ze situačního schématu je patrné, že veškerá podzemní kabelová
vedení (VN, NN, VO, SEK) jsou vedena v podstatě bezkolizně po obvodu
náměstí. Limitem při navrhování je existující kiosková trafostanice
za stávajícím objektem pekárny, která si v případě nové výstavby vyžádá
přeložení, nebo integrována do nového objektu.
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2.8

Majetkoprávní vztahy

Vetšina pozemků řešených veřejných prostranství je ve vlastnictví
Statutárního města Brna. Výjimku tvoří pozemky pozemních komunikací,
které jsou ve vlastnictví státu.
Objekt stávající pošty a pekárny je rovněž ve vlastnictví města
Brna. Zbylé dva objekty „špalíčku“ jsou v majetku soukromého subjektu,
s tím, že objekt na jižním okraji „špalíčku“ částečně přesahuje na pozemky
města Brna.
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„Brno-Tuřany II/380, studie řešení
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Limity využití území

Hlavní limity využití v řešeném území dle aktuálních územně
analytických podkladů z roku 2016 jsou patrné z legendy situačního
schématu.
Ze schématu je patrné, že Tuřanské náměstí patří k významným
centrálním prostranstvím na území města Brna.
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2.10 Problémový výkres
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Současná podoba náměstí vyvolává důležitou otázku, kde je centrum
Tuřan. Řada aktivit a pořádaných akcí se mimo samotné Tuřanské náměstí
koná mimo přirozené centrum (ul. Podlipná, ul. Revoluční, Sokolovna, ...).
Největším problémem v území je frekventovaná komunikace II.
třídy, která vede podél jihovýchodní hrany náměstí a odděluje významné
objekty občanské vybavenosti (ÚMČ Tuřany, kostel Zvěstování Panny Marie)
od zbytku náměstí.
V souvislosti s rušnou komunikací vyvstává i problém křižovatky
Špirkova-Hanácká-Pratecká. Důsledkem neplynulého provozu v místě
křižovatky je časté používání diagonální komunikace na prodloužení
ul. Hasičské velkou většinou řidičů jako zkratky. To velice negativně ovlivňuje
prostranství náměstí a rozděluje celé území na plochu parku a plochu
„parkoviště“ před úřadem městské části.
Dalším negativním prvkem v území je soustava čtyř domů v severní
části náměstí, které jsou orientované k frekventované komunikaci II. třídy,
směrem na západ jsou do náměstí obráceny neestetickým oplocením dvorů.
To vyvolává pocit potřeby dotvoření nedokončeného bloku.
V celé ploše náměstí pak existuje celá řada drobnějších
problematických míst, které jsou patrné ze schématu.
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bariéra silnice II. třídy zatížená silným provozem
zklidněná komunikace, diagonální zkratka ulice Špirkovy s ulicí Hanáckou
pohledově exponovaná část neúplného bloku
bariéra živého plotu
nevyužívaná zpevněná plocha
nevhodně umístěná zastávka MHD
rozlehlá křižovatka

ká

ec

or

Dv

nedostatečný předprostor kostela
vyšlapané pěšiny mimo chodníky
špatný technický a neestetický stav nejfrekventovanější oblasti pro pěší
vozovky, chodníky ve špatném technickém stavu
plochy nekoncepční výsadby stromů a sadových úprav
poškozené stromy
kolize chodců s dopravou
bariéra pro imobilní - velký spád, rigol
objekt ve špatném stavebně technickém stavu
St

říž
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přetížená komplikovaná úrovňová křižovatka
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kontejnery - nekoncepční umístění

ov

á

vizuální smog - reklamy
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Vyhodnocení problémového výkresu

Veřejná prostranství - pěší provoz
-- stav ploch pro pěší v severní části náměstí neodpovídající významu
náměstí
-- chybějící pěší propojení, jejich trasování patrné z vyšlapaných
stezek v zeleni
-- havarijní stav některých částí chodníků
-- nevyužívaná mlatová plocha v parku

Stavby a vybavenost
-- stavebně-technicky nevyhovující stav objekt pekárny a obtížná
dostupnost komečních ploch ve zvýšeném přízemí.
-- neestetické oplocení soustavy čtyř domů obráceného do náměstí
-- nekapacitní a neadekvátní předprostor před kostelem Zvěstování
Panny Marie
-- reklama (vizuální smog)
-- nevzhledná místa na kontejnery

Záměry
-- studie úpravy soustavy křižovatek „Brno Tuřany II/380,
studie řešení soustavy křižovatek“, HBH projekt spol. s r. o.,
prosinec 2017
-- komunikační obchvat Tuřan, BKOM a.s., červenec 2007
-- rekonstrukce železničních podjezdů v oblasti ulice Roviny a Obilní
v městské části Brno-Chrlice

Doprava a parkování
-- frekventovaná komunikace II. třídy (II/380)
-- diagonální komunikace jako objízdná trasa před křižovatkou
Špirkova-Hanácká-Pratecká
-- nedodržování rychlosti v dopravně zklidněné části náměstí
-- rozlehlost křižovatek ze zklidněných komunikací ústících
do frekventované komunikace II. třídy
-- rozlehlé nekoncepční plochy pro parkování

Zeleň a krajina
-----
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fyziologicky staré, poškozené stromy
nevhodně vysazené, nevzhledné nálety stromů a keřů
vysoká pohledová bariéra živého plotu
absence dokumentu jenž by popsal hodnotu stávající vegetace
i v severní části náměstí a alejí po obvodu náměstí
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2.11 Platný územní plán
Město Brno má platný územní plán z roku 1994.
Regulační podmínky pro plochy stavební a pro plochy nestavební
jsou vyznačeny v hlavních výkresech Urbanistické koncepce a Plánu využití
ploch a obsahy jednotlivých funkčních typů jsou uvedené v obecně závazné
vyhlášce statutárního města Brna č. 2/2004 o závazných částech Územního
plánu města Brna, ve znění platných obecně závazných vyhlášek a opatření
obecné povahy statutárního města Brna.

řešeno samostatnou studií
„Brno-Tuřany II/380, studie řešení
soustavy křižovatek"

legenda:
řešené území
dotčené území
BO

plochy všeobecného bydlení (BO) - stabilizované

BC

plochy čistého bydlení (BC) - stabilizované

BC

plocha bydlení (BC) - návrhové

O

plocha pro veřejnou vybavenost (O) - stabilizovaná

OV

plocha pro veřejnou vybavenost veřejná správa (OV) - stabilizovaná

OS

plocha pro veřejnou vybavenost školství (OS) - stabilizovaná

OH

plocha pro veřejnou vybavenost hasiči (OH) - stabilizovaná

SO

smíšené plochy obchodu a služeb (SO) - stabilizovaná

ZO

plochy ostatní městské zeleně - (ZO) - stabilizované

Z

plochy městské zeleně - (Z) - stabilizované
plocha krajinné zeleně
plochy komunikací a prostranství místního významu
stávající sběrné komunikace se 2 nebo 3 jízdními pruhy
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3. PŘÍLOHY

3.1

Přepis poznámek z besedy konané dne 3. 2. 2016
TUŘANSKÉ NÁMĚSTÍ
SRDCE TUŘAN

Diskusní večer zaměřený na získání informací o představách obyvatel
městské části o vzhledu Tuřanského náměstí. Tento podklad slouží studentům
Fakulty architektury pro zpracování studií budoucí podoby náměstí.
Diskusního večera se zúčastnilo 36 lidí.
POZITIVA
-- dříve byla v místě pekárny MŠ, doktor = místo pro setkávání lidí
-- × parkoviště – dříve krámky + bývala hospoda, masna
-- využití prostoru nádvoří radnice
-- + mlatová cesta
Na co jsme pyšní?
-- hody a vostatky (je to více, než poutní místo)
-- hasiči (ale o hasičku se přišlo kvůli restitucím)
-- pro náctileté býval park centrem pro scházení
-- kdyby byla kašna, dřevěné šachy → dalo by se někam jít
-- využít Tuřanský potok
-- večerka (myšleno na Podlipné, je super), ale kámen úrazu je
osazenstvo (výtržníci před večerkou)
-- letiště, protože nejsou bytovky, nejsou nastěhováni tisíce až
desetitisíce lidí => identita v lidech zůstává
NEGATIVA
-- život = Sokolovna (nikoliv náměstí)
-- obava večer jít do parku (problém jsou keře šeříků)
-- není využití pro děti
-- průchod z parku na Sokolnickou, není přechod
-- cukrárna – není zahrádka, musí se dovnitř, ale nevleze se tam
kočárek
-- obava z dopravy (děti utečou na silnici)
-- noví občané tápou kam jít → centrum zde není. Není důvod jít
do parku.
-- akce nevychází z jednoho místa! Vždy je to od jiného směru,
a to je matoucí.
-- kde se mají scházet ostatní?
-- vše je situované k silnici (bankomat, pošta) => nedá se tam
sednout
-- občanská vybavenost (chybí klubovny), (kde se nyní schází?
Na faře.)
-- letiště, přetnutí Tuřan silnicí (bariéra) → několik historických center
-- obehnané silnicemi (park) i „statky“
-- spojení od obecního úřadu dolů (3 řady stromů) – poutě tam byly
(zrušit spojku) dát pro chodce
-- parkoviště, kontejnery na odpad (nepořádek)
-- lidé se uzavírají, dopravní tah na Hodonín
-- namísto lesa letiště
-- suché podmínky pro stromy => problém, aby se udržely
-- živý plot nemůže být u silnice
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lavičky daleko od sebe
nově – problém s bezdomovci
náctiletí – nemají kam jít → pochybné existence
není cíl, kam se vydat (Holásecká jezera)
přejít není pohodlné pro chodce ke kostelu
ztráta identity – kvůli zrušení poutí
změna politické garnitury
Holašťáci si nenakoupí v Tuřanech
parkoviště řeže území
není komunitní centrum – provizoria
letiště → je v Tuřanech málo lidí, kteří se nepotkávají
zrušení kina

NÁPADY
-- zpevněná plocha v parku pro možnost tancování na hody, vostatky,
Betlém
-- kde mají Tuřany centrum?
-- směry: Růžová → MČ Lípa Svobody (nepotkává maminku),
funguje hřiště na Revoluční (ale nedá se koupit pití)
-- vodní prvek
-- dětské hřiště
-- lidová škola v budově pekárny
-- neslučovat centra (Nenovice, Holásky)
-- posunout zastávku, aby byly více v kontaktu s parkem
-- kino
-- osvětlení parku
-- vytvořit nové centrum za palírnou
-- sportovní aktivity
-- příště pozvat pana faráře
-- wifi (ale bez hesla!)
INFORMACE
-- historicky bylo náměstí užitkové, hospody byly
-- hody a vostatky jsou v zimě
-- kostel = život (občerstvovny kolem)
-- změna ve Slatině, kde to žije (lavičky, maminky)
-- mateřské centrum Tuřánek – nejsou prostory (setkávací místo
u kostela na zahradě)
-- historie: Tuřany ztratily elementární centrum. Tuřany = poutní
místo
-- v 60. letech centrum na Hasičské/Špirkově
-- centrum u Železářství (místo setkávání)
-- rozdíl mezi vnímáním starousedlíků vs. Novousedlíků
-- zastánci i lesoparku
-- 7. 5. hasičská pouť
-- 4 místní části – tradice, své centrum
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Zápis z představení záměru veřejnosti dne 9. 5. 2018
Pozitiva představeného návrhu
-- Park – není přepůlený silnicí
-- Odvedení tranzitu
-- Soustředění služeb do centra – dnes složitá doprava
-- Prostor pro kulturní akce – nebylo by v uzavřeném prostoru
-- Zachování stromů + doplnění nových
-- Zájem o Tuřany
-- Dostavba oživí i park
-- Příklad Slatina – spojený park + náměstí (služby, bezpečné hřiště
se zelení
-- Je dobré, že se to paralelně tvoří, vše trvá dlouho
-- Vodní prvky, shlukují se tam lidi – Slatina, Šlapanice
-- Dostavba bloku
-- Zastávky v zálivech

Podněty k představenému návrhu
-- Odpočinkové zóny i pro důchodce
-- Uprostřed parku nádrž – hřiště s vodním prvkem,
prostor pro podium, může zůstat silnice, možnost omezení
parkování např. 2 hod.
-- Prověřit možnost služeb v nové výstavbě
-- Hasičská – poptávka cykloobousměrka
-- Tunel místo „zkratky“
-- Funkce parku
-- Hodně vodních prvků
-- Dosadba aleje Sokolnická/Hanácká – důsledná
-- Podzemní parkoviště – dopravní obslužnost budov,
parkování pod ní

Negativa představeného návrhu
-- Obava parkování při nové výstavbě – nutné podzemní
-- Při průjezdu alejí problém s nájezdem na hlavní komunikaci
-- Provozovna – dnes problém s parkováním, ubírají se rohová stání
(celkově problém s obslužností)
-- Trhy nebudou – zkušenost
-- Zúžená komunikace – problém zásobování, nelze zastavit
a umožnit nájezdy do zásobování
-- Zrušit pásy trávníků – dnes suché, nelze udržovat
-- Nevhodně umístěný tříděný odpad
-- Otázka obslužnosti při havarijních událostech
-- Parkovací místa v okolí zástavby nedostatečná, nebudou
stačit pro služby, přemístěná budou využitá obyvateli, pohřby,
bloková čištění,…
-- Chybí spousta služeb (tranzit je skvělý)
-- Důchodci obchod neuživí
-- Budova je předimenzovaná
-- Hrozí, že když nebude obchvat a realizuje se to, doprava zkolabuje
-- Je nutné řešit i souvislosti s křižovatkou před kostelem
-- Přesun zdravotního střediska
-- Dostavba bloku
-- Zastávky v zálivech
-- Zatravňovací dlažba ne
-- Rozdělení náměstí na víc částí
-- Budova ucpe prostor, je velká
-- Přehození ulice/silnice před radnicí
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3.2

Tabulka bilancí
I. ETAPA

II. ETAPA

III. ETAPA

IV. ETAPA

V. ETAPA

VI. ETAPA

CELKEM

9 094

4 082

2 239

5 427

1 889

637

23 368

-

-

-

-

1 672

637

2 309

opěrná zídka u MHD zastávky (bm)

-

-

-

43

-

-

43

paravan pro kontejnery 5x5 m (ks)

1

-

-

-

-

-

-

polyfunkční objekt (m )

-

-

-

-

15 600

-

15 600

rodinné domy (m )

-

-

-

-

-

4 400

4 400

25

-

-

-

-

-

-

socha + podstavec (ks)

1

-

-

-

-

-

1

vodní prvky

3

1

-

-

-

-

3

-

66

-

2 146

-

-

2 212

pojížděná dlažba - betonová (m )

966

1 191

970

629

-

-

3 756

pochozí dlažba - kamenná (m )

335

126

-

93

-

-

554

pochozí dlažba - betonová (m2)

1 388

1 217

445

1 301

213

-

4 564

2

vsakovací dlažba - parking (m )

63

270

333

110

-

-

776

zatravňovací dlažba - alej (m )

21

177

-

-

-

-

198

924

-

7

-

-

-

931

bourané konstrukce (m3)

6

-

-

9

-

-

17

bourané přístřešky MHD (ks)

1

-

-

1

-

-

2

3 577

2 957

1 723

3 641

762

-

12 660

-

-

-

-

6 480

-

6 480

35

1

4

13

23

5

81

24

17

2

20

4

-

67

zatravněné plochy - rušené (m )

5 504

1 122

514

1 750

790

637

10 317

zatravněné plochy - nové (m )

5 400

651

479

1 138

-

-

7 668

-

377

-

36

1

-

414

Plocha řešeného území (m2)
Zastavitelná plocha (m )
2

Nové konstrukce

3

3

pavilon (m3)

Zpevněné plochy
živičný povrch (m2)
2

2

2

mlat (m )
2

Bourané konstrukce

bourané komunikace (m2)
demolice budov (m )
3

Sadové úpravy
kácení stromů (ks)
výsadba stromů (ks)
2

2

okrasná výsadba - keře, trvalky (m2)
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Přeložky inženýrských sítí
rušené VN (bm)

-

103

-

-

-

-

103

nové VN (bm)

-

70

-

-

-

-

70

rušené NN (bm)

-

125

-

22

-

-

147

115

73

-

29

-

-

217

rušená trafostanice (ks)

-

-

-

-

1

-

1

nová trafostanice (ks)

-

-

-

-

1

-

1

rušené SEK (bm)

-

-

-

162

-

-

162

nové SEK (bm)

111

83

-

205

-

-

399

rušené VO (bm)

220

69

-

64

-

-

353

nové VO (bm)

298

115

-

76

-

-

489

8

9

4

7

-

-

28

13

13

5

7

-

-

38

vodovodní přípojky (bm)

116

10

-

14

-

-

121

přípojky kanalizace (bm)

30

-

-

28

-

-

58

přípojky STL plynovodu (bm)

40

-

-

24

-

-

64

126

-

17

25

-

-

168

-

-

-

36

-

-

36

stávající stav (ks)

12

34

15

1

27

-

89

návrh (ks)

30

22

24

7

-

-

83

nové NN (bm)

rušené stožáry VO (ks)
nové stožáry VO (ks)

rušená dešťová kanalizace (bm)
nová dešťová kanalizace (bm)
Počet parkovacích stání

Kancelář architekta města Brna
www.kambrno.cz

Tuřanské náměstí - urbanistická studie
červenec 2018 49

