
Vyhodnocení požadavků a připomínek občanů z veřejného projednání projektů „Regenerace sídliště Máj“ dne  26.2.2009  
 

Úsek Máj 05 
 

Č. Autor: Požadavek, připomínka, Vyhodnocení projektanta: Stanovisko příslušných odborů: 

1. MUDr Zdeňka 
Kravarová 
Medicentrum  
Dr.Bureše 9/9 
26.2.2009   

Nesouhlasí s příčným stáním v ulici Dr.Bureše okolo 
vchodů 9,11,13,15 

Tento bod jsme prověřili z hlediska všech technických aspektů, které 
se k danému problému vztahují (hluková studie, zvážení možnosti 
zvýšení emisí v blízkosti provozovny atd.) prověřené technické údaje 
nenegují navržené technické řešení. Dalším posuzovaným atributem 
je z části subjektivní a z části objektivní zhodnocení pozitivních a 
negativních přínosů jak z hlediska provozovny tak i širšího okolí. Nově 
navržené a doplněné parkovací stání pro invalidy bude jistě v režimu 
poslední změny přínosem pro mobilitu občanů se sníženou 
schopnosti pohybu. Zvýšenímpočtu parkovacích míst v těsné blízkosti 
zdravotního zařízení umožníme snažší mobilitu návštěvníků 
zdravotního zařízení. Přiblížení se parkovacích stání k plášti objektu a 
oknům přízemí objektu bude vyváženo nejen ve vztahu k širšímu okolí 
ale jak pevně věříme i z části ve vztahu k zdravotnímu zařízení 
samotnému. 

ODaSH:  požadujeme ponechání 
nově navržených podélných 
parkovacích stání podél objektů Dr. 
Bureše 9, 11, 13, 15 
 
IO: bylo zapracováno do projektu 

  Žádá vyznačená parkovací stání pro invalidy v těsné 
blízkosti zdravotnického zařízení 

Požadavku v celém rozsahu vyhovujeme a doplnili jsme návrh o dvě 
parkovací stání pro namísto jednoho stávajícího. 

 

2. Václav Kojan 
N.Frýda 7 

Žádá kolmá stání jen po jedné starně ulice N.Frýda Rovněž tuto námitku jsme zvážili ze všech technických aspektů a 
musíme konstatovat, že po zvážení všech dosažených informací jak z 
hlediska užších tak i širších vstahů je žádoucí provést parkování 
oboustranné 
 

 

  Žádá v ulici N.Frýda vynechat jedno parkovací stání 
poblíž popelnic a zjednodušit tak komunikaci pro pěší. 

Požadavku vyhovujeme  

  Přechody mezi parkovacími místy umístit proti sobě nelze vyhovět, chodníky jsou v soukromém vlastnictví a odpovídají 
umístění jednotlivých vchodů do objektů, které nejsou proti sobě 

ODaSH: u objektu N. Frýda 1 
protáhnout chodník až ke 
komunikaci, tak aby navazoval na 
protější chodník, který vede od 
objektu N. Frýda 2 
 
 



IO: jedná se o přístupy k jednotlivým 
objektům, které jsou v soukromém 
vlastnictví. Nelze realizovat 

   Žádá nesázet mezi parkovací místa stromy Původní stromy byly v těsné blízkosti fasád. Z důvodů zateplování 
byly některé pokáceny a některé jsou navrženy k pokácení v rámci 
této akce, protože nevyhovují z hlediska odboru ochrany životního 
prostředí a podle návrhu zahradního architekta. Nově navržené 
stromy mezi parkovacími místy jsou situovány v trojsponu vždy u 
chodníku vybíhajícího mezi parkovací místa z výše uvedených 
důvodů. Požadavku nevyhovujeme 

 

  Žádá zachovat stávající parkoviště v ulici Dr.Bureše Požadavku vyhovujeme. Stávající parkoviště je zachováno, je pouze 
změněn směr parkování podél samotné ulice Dr.Bureše. V části 
stávajícího rozlehlého parkoviště, kde územní studie počítá s 
parkováním, je nově navrženo parkování podobné původnímu s 
vjezdem z ulice Dr.Bureše. V části stávajícího parkoviště je stávající 
parkoviště ponecháno beze změny včetně vjezdu z ulice Rošického. 
Obě části budou vzájemně průjezdné. 

 

  Žádá nedělat kolmá stání podél bloku se zdravotním 
střediskem (shodně jako MUDr Zdeňka Kravarová). 
Obává se komplikovaného řešení parkovacích míst do 
kopce 

Parkování bude odpovídat platným normám, viz výše uvedená reakce 
na připomínku paní MUDr. Zdeňky Kravarové 

ODaSH:  požadujeme ponechání 
nově navržených podélných 
parkovacích stání podél objektů Dr. 
Bureše 9, 11, 13, 15 
 
IO: bylo zapracováno do projektu 

3. Miroslav 
Janda 
N.Frýda 7 
2.3.2009 

Žádá umístění kamery k ohlídání kontejneřiště u vchodu 
č.1 

Rozmisťování kamerového systému po městě je prováděno v 
chronologickém systému, který se řídí dle jednotlivých žádostí a jejich 
posuzování z hlediska důležitosti. 

 

4. RNDr Helena 
Majzlíková 
N.Frýda 2 
2.3.2009 

Nesouhlasí s umístěním multifunkčního objektu mezi ulicí 
N.Frýda a M.Horákovou 

V  územním řízení pro akci Regenerace sídliště Máj tento objekt není 
umísťován, ale pro lepší porozumění jsme objekt z výkresů odstranili 

 



  Nesouhlasí s vybudováním mlatových chodníků mezi 
objekty N.Frýda 2,4,6 a stávajícím objektem nadzemních 
garáží a vybudováním mobiliáře (lavičky, odpadkové 
koše, stoly) v této oblasti 

Navrhujeme mlatové chodníky v rámci regenerace území za účelem 
obohatit venkovní pobyt občanů v klidovém prostředí 

 

  Společenství upozorňuje, že navrhované chodníky ze 
zámkové dlažby včetně ozelenění (tráva, keře, stromy) 
na východní straně domu jsou již několik let vybudované 
a funkční a není nutno je znovu budovat. Je však nutné 
opravit osvětlení a odtok vody z chodníku  před domem 
N. Frýda 2, kde se v důsledku nefunkční drenáže tvoří i 
při malých deštích velké louže 

Odtok vody z chodníku před objektem č.2 bude řešen v rámci 
předláždění veškerých chodníků. 

OSVS: mlatové chodníky jsou 
z hlediska následné údržby 
problematičtější; jsou ale navrženy 
v akceptovatelném objemu. 
Nedoporučujeme umístění laviček 
podél chodníku pod okna domů 
N.Frýda 2-10. 
 
IO: bylo zapracováno do projektu 

5. Občanské 
sdružení 
SÍDLIŠTĚ 
MÁJ 
K.Chocholy 
13 
26.2.2009 

Nesouhlasí s umístěním multifunkčních objektů V  územním řízení pro akci Regenerace sídliště Máj tento objekt není 
umísťován, ale pro lepší porozumění jsme objekt z výkresů odstranili 

 

  Požaduje přerušení územního řízení Vzhledem k možnému akceptování téměř všech připomínek a k 
průběhu řízení o umístění stavby není v současné době nutné řízení 
přerušovat. Všechny připomínky vztahující se k tomuto území jsou 
řešitelné i v dalších fázích povolovacího procesu. 

 

6. Zdeněk 
Mrázek 
Samospráva  
Dr.Beneše 1-
9 
26.2.2009 

Nesouhlasí s umístěním multifunkčního objektu naproti 
zdravotnímu středisku a podél chodníku od ulice 
M.Horákové k prodejně Pramen  a dalších 

V územním řízení pro akci Regenerace sídliště Máj tento objekt není 
umísťován, ale pro lepší porozumění jsme objekt z výkresů odstranili. 

 

  Navrhuje v prostoru  podél chodníku od ulice M.Horákové 
k prodejně Pramen vybudovat dětské hřiště 

Tři nová hřiště pro nejmenší děti jsou projektována v blízkosti a hřiště 
pro větší děti je zamýšleno v oblasti úseku 01a. Dané místo naše 
projektová dokumentace neřeší. 

 



  Žádá zachovat stávající parkoviště v ulici Dr.Bureše Požadavku vyhovujeme. Stávající parkoviště je zachováno, je pouze 
změněn směr parkování podél samotné ulice Dr.Bureše. V části 
stávajícího rozlehlého parkoviště, kde územní studie počítá s 
parkováním, je nově navrženo parkování podobné původnímu s 
vjezdem z ulice Dr.Bureše. V části stávajícího parkoviště je stávající 
parkoviště ponecháno beze změny včetně vjezdu z ulice Rošického. 
Obě části budou vzájemně průjezdné. 

 

  V dodatku žádá o zařazení odvodnění několika míst všechna budou vzata v potaz, jedná se o podrobnější úpravu nad 
rámec projektové dokumentace pro územní řízení 

 

  V dodatku doporučuje řešení dopravy v celé lokalitě Máj prioritou každé z uvedených lokalit sídliště Máj je vzájemná vazba 
dopravního řešení s maximálním ohledem na zjednodušení a 
plynulost dopravy, počet parkovacích stání a bezpečný pohyb pěších i 
vozidel. 

 

7. Ing. Milan 
Prášil 
K.Štěcha 9 
4.3.2009 

Žádá zachovat stávající parkoviště v ulici Dr.Bureše Požadavku vyhovujeme. Stávající parkoviště je zachováno, je pouze 
změněn směr parkování podél samotné ulice Dr.Bureše. V části 
stávajícího rozlehlého parkoviště, kde územní studie počítá s 
parkováním, je nově navrženo parkování podobné původnímu s 
vjezdem z ulice Dr.Bureše. V části stávajícího parkoviště je stávající 
parkoviště ponecháno beze změny včetně vjezdu z ulice Rošického. 
Obě části budou vzájemně průjezdné.. 

 

  Nesouhlasí s umístěním multifunkčního objektu naproti 
zdravotnímu středisku a podél chodníku od ulice 
M.Horákové k prodejně Pramen  a dalších. 

V územním řízení pro akci Regenerace sídliště Máj tento objekt není 
umísťován, ale pro lepší porozumění jsme objekt z výkresů odstranili. 

 

  Žádá o zrušení navrhovaného prodloužení parkoviště 
mezi nádvořím mateřské školky objektem  K.Štěcha 7 

Tento podnět byl rovněž prošetřen ze všech možných technických 
aspektů. Z přihlédnutím na stávající režim a funkci využití území se 
domníváme, že vzhledem k podnětům z užších i širších vazeb je toto 
území vhodné provozovat jako navržené parkoviště. 

ODaSH: bude nutno dořešit trasu 
chodců přes prostor parkoviště ve 
směru východ – západ a dále 
možnost průchodu pěších 
z parkoviště a přilehlých chodníků 
na druhou stranu ulice K. Štěcha 
 
IO: bylo zapracováno do projektu 

  Žádá o obnovení hřiště ve výše zmíněném prostoru Po důkladném zvážení prostorovém využití míst pro vznik tří nových 
dětských hřišť v úseku 05 je nutno říci, že obnovení hřiště v prostoru 
Vámi požadovaném je z pohledu všech nám známých požadavků na 
organizaci a náplň využití území nejméně  vhodné. 

 



  Žádá jiné využití prostoru  podél chodníku od ulice 
M.Horákové k prodejně Pramen (shodně se Zdenkem 
Mrázem) a totiž odpočinkovou zónu 

Dané místo naše projektová dokumentace neřeší -, územní studie zde 
zamýšlela polyfunkční objekt. 

OÚPA: 
Vzhledem ke skutečnosti, že o 
multifunkční objekt není ze strany  
investorů zájem a proti jeho realizaci 
byla sepsána petice občanů, OÚPA 
doporučuje od záměru výstavby 
polyfunkčního domu odstoupit. 
Úkolem regenerace je revitalizovat 
komplexně celé sídliště. Daný 
prostor se nachází v poměrně 
frekventovaném místě a po 
demontování stánků je ve špatném 
stavu, kdy nenabízí žádnou funkční 
náplň. Na základě výše uvedeného  
 
OÚPA doporučuje předmětnou 
plochu vyřešit v projektu 
Regenerace sídliště Máj-část 05.  
Plocha by měla být řešena bez 
nadzemních objektů (např. jako 
odpočinková plocha) 
 
IO: bylo zapracováno do projektu 

  Žádá zanést do projektové dokumentace napojení 
křižovatky M.Horákové a Rošického dle již vyhotoveného 
projektu (shodně jako je zaneseno v projektové 
dokumentaci úseku 06). 

Podle možností zaneseme do výkresů úseku 05 pro stavební 
povolení. 

 

  Barevné řešení objektů Barevné řešení objektů neřešíme, nejsou předmětem zadání  

  Doporučuje řešení dopravy v celé lokalitě Máj – prioritou 
každé z uvedených lokalit sídliště 

Máj je vzájemná vazba dopravníhho řešení s maximálním ohledem na 
zjednodušení a plynulost dopravy, počet parkovacích stání a 
bezpečný pohyb pěších i vozidel. 

 

8. Radek 
Vinkler 
SVD 
Netolická 
1181/12 
4.3.2009 

Žádá nekácet stromy • Požadavku je vyhověno od samého počátku. Projednali 
jsme kácení stromů dle důvodů uvedených ve zprávě. 
Nejedná se zjednodušeně řečeno o “nevhodnou  skladbu”.  
Ve zprávě je např. Uvedeno:  

Stromy často vysazovány příliš blízko k fasádám domů – zastínění 
bytů, obtížný přístup k domu při údržbě nebo opravě fasády. Část 

 



stromů vykazuje nevhodně nízko založenou korunu, vzniká tak: 
nedostatečná podchozí výška nebo snížení přehlednosti prostoru 
nebo komplikace při údržbě zeleně …. Dále jde o stromy vysazené 
svépomocně obyvateli sídliště, často se jedná o smrky a borovice 
těsně u fasády, jež se budou muset postupně vykácet, dále náletové 
dřeviny - výskyt vzrostlých stromů z náletů: topolu osiky, bezu 
černého apod. 

  Žádá umístění kamer obecně. Rozmisťování kamerového systému po městě je prováděno v 
chronologickém systému, který se řídí dle jednotlivých žádostí a jejich 
posuzování z hlediska důležitosti. 

 

  Žádá řešit hluk Pro PD stavebního povolení je vypracována hluková studie, ze které 
vyplývá, že nově navržené úpravy jsou v souladu s platnými předpisy 

 

  Zmiňuje objekty pro popelnice jsou v soukromém vlastnictví, proto je PD nechává nedotknuté.  

  Žádá řešit otázku psů Zde se nejedná o umístění stavby, ale o mobiliář, který bude řešen 
dle možnosti v dalších stupních projektové dokumentace 

 

9. Karel Franěk 
K.Štěcha 8 
 

Žádá zachovat stávající parkoviště v ulici Dr.Bureše. Požadavku vyhovujeme. Stávající parkoviště je zachováno, je pouze 
změněn směr parkování podél samotné ulice Dr.Bureše. V části 
stávajícího rozlehlého parkoviště, kde územní studie počítá s 
parkováním, je nově navrženo parkování podobné původnímu s 
vjezdem z ulice Dr.Bureše. V části stávajícího parkoviště je stávající 
parkoviště ponecháno beze změny včetně vjezdu z ulice Rošického. 
Obě části budou vzájemně průjezdné 

 

  Dotaz, který se týká odstranění betonových bloků u 
objektu K.Štěcha 2 

Zde se nejedná o projektování nových staveb ani o demolice ale o 
prosté uklizení panelů zbylých po stavbě sídliště 

OSVS: bude provedena kontrola na 
místě, příp. odstraněno 
 
 
 

10. Stanislav 
Gryc 
K.Štěcha 24 

Žádá zachovat stávající parkoviště v ulici Dr.Bureše Požadavku vyhovujeme. Stávající parkoviště je zachováno, je pouze 
změněn směr parkování. V části stávajícího rozlehlého parkoviště, 
kde územní studie počítá s parkováním, je nově navrženo parkování 
podobné původnímu s vjezdem z ulice Dr.Bureše. V části stávajícího 
parkoviště je stávající parkoviště ponecháno beze změny. Obě části 
budou vzájemně průjezdné 

 



11. MUDr 
Závorová 
Medicentrum 
Dr.Bureše 9/1 
6.3.2009 

Žádá v projektu označit umístění Polikliniky Medicentrum 
Máj. 

Požadavku jsme vyhověli  

  Minimalizovat kácení Kácení jsme minimalizovali, je v souladu se stanoviskem OOŽP  

  Nepřipustit příčné parkování V prostoru u polikliniky jsme ho nahradili podélným stáním ODaSH:  požadujeme ponechání 
nově navržených podélných 
parkovacích stání podél objektů Dr. 
Bureše 9, 11, 13, 15 
 
IO: bylo zapracováno do projektu 

12. MUDr 
Kravarová 
Medicentrum 
Dr.Bureše 9/1 
6.3.2009 

Žádá v projektu označit umístění Polikliniky Medicentrum 
Máj. 

Požadavku jsme vyhověli  

  Žádá volný průjezd pro sanitní vozy V projektu jsme tento volný průjezd dle dohody realizovali  

 
 

 


