Magistrát města Brna
Odbor územního plánování a rozvoje
Kounicova 67
601 67 Brno
Věcně shodná připomínka k aktualizaci územního plánu města Brna
a zmocnění zástupce veřejnosti

a. Věcně shodné připomínky
My, níže uvedení a podepsaní občané města Brna uplatňujeme v souladu s § 23 odst. 2 zákona č. 183/2006
Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), tyto připomínky k aktualizaci
územního plánu, kterou v současnosti pořizuje Magistrát města Brna:
(1) požaduji, aby plochy pro železnice v úseku Horní Heršpice – odb. Židenice, přes současné hlavní
nádraží, v současnosti používané pro železniční dopravu, byly uvedeny jako stabilizované plochy drážní
dopravy,
(2) požaduji, aby nedošlo k žádné změně určení u ostatních ploch potřebných pro modernizaci ŽUB podle
návrhu OK NVC s nádražím v centrální poloze,
(3) požaduji, aby, v návaznosti na předchozí body, nedošlo k žádné změně určení u ploch potřebných pro
realizaci „střední“ varianty zapojení VRT od Prahy, viz zmíněný návrh řešení modernizace ŽUB dle OK NvC.
Odůvodnění:
v současné době zpracovává společnost IKPCE Praha pro SŽDC dopracování variant modernizace
železničního uzlu Brno (ŽUB), na které naváže zpracování studie proveditelnosti. Vzhledem ke špatnému
stavu drážní infrastruktury v uzlu a možnosti čerpat prostředky EU na modernizaci uzlu v období 2013 - 2020
je nutné podpořit co nejdřívější realizaci vybrané varianty.
b. Zmocnění zástupce
V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), níže uvedené a podepsané osoby, které uplatňují věcně shodnou připomínku ke konceptu územního
plánu, prohlašují, že zmocňují Radima Cenka, bytem Libušino údolí 156, Brno, narozen 24.8.1972, aby je
zastupoval jako zástupce veřejnosti při pořizování územního plánu a podal námitku na základě věcně
shodné připomínky a aby tato byla projednána podle stavebního zákona.
c. Přijetí zmocnění:
Toto zmocnění přijímám dne ….....................
………………………..………………………..………………………..
Radim Cenek, Libušino údolí 156, Brno, nar. 24.8.1972
d. Seznam občanů Brna, kteří uplatňují tuto věcně shodnou připomínku ke konceptu územního plánu města
Brna a zmocňují zástupce veřejnosti:
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