
Vážení sousedé,   

tímto bych Vás chtěla informovat o dohodnutém průběhu prací spojených s pokládkou nových 
elektrických rozvodů a chrániček optického kabelu pro vysokorychlostní internet a televizi v ulicích 
Místní, K Bukovinám a U Památníku. 

 
Plánované odstávky elektrické energie: 

25.10.2021 v čase 8,00 - 16,00 hod. 
27.10.2021 v čase 7,00 - 17,00 hod. 
 
Plánované uzavírky ulic: 

I. etapa 04.10.2021 - 24.10.2021 

Dne 04.10.2021 budou zahájeny přípravné a výkopové práce na ulicích U Památníku a Místní. 

Část ulice U Památníku (od křižovatky s ulicí K Bukovinám po křižovatku s ulicí Rekreační) bude v tomto 
období zcela uzavřena pro průjezd automobilů. K jednotlivým nemovitostem bude zajištěn přístup 
pouze pro pěší. Pro parkování automobilů prosím využívejte volná parkovací stání na ulicích 
K Bukovinám, Rekreační, Přehradní a případně odstavné plochy pro návštěvníky ZOO Brno. Objízdná 
trasa bude vytvořena dočasným zobousměrněním části ulice Rekreační (od křižovatky s ulicí 
K Bukovinám po křižovatku s ulicí U Památníku).  

Ulice Místní bude v tomto období uzavřena vždy takovým způsobem, že k bytovým domům a do 
firemního areálu bude zajištěn příjezd po celou dobu, a to buď od ulice Nová nebo od propojky ulic 
U Luhu a Ondrova. Pro pěší bude přístupná z obou směrů. 

Ulice k Bukovinám bude průjezdná bez omezení, a to včetně parkování na této ulici. 

 

II. etapa 25.10.2021 - 14.11.2021 

Dne 25.10.2021 budou zahájeny přípravné a výkopové práce na horní části ulice K Bukovinám. 

Část ulice K Bukovinám (od křižovatky s ulicí U Kaple po křižovatku s ulicí Nová) bude v tomto období 
zcela uzavřena pro průjezd automobilů. K jednotlivým nemovitostem bude zajištěn přístup pouze pro 
pěší. Pro parkování automobilů prosím využívejte volná parkovací stání na ulicích U Památníku, Nová, 
Rekreační, Přehradní a případně odstavné plochy pro návštěvníky ZOO Brno. Objízdná trasa bude 
vytvořena dočasným zobousměrněním ulice Nová. Průjezd automobilů včetně parkování bude ve spodní 
části ulice K Bukovinám (od křižovatky s ulicí U Kaple po křižovatku s ulicí Rekreační) zachován.  

Ulice Místní a ulice U Památníku již bude plně průjezdná, a to včetně možného parkování.  

 

III. etapa 15.11.2021 - 21.11.2021 

Dne 15.11.2021 budou zahájeny přípravné a výkopové práce ve střední části ulice K Bukovinám a 
pokračování prací v horní části ulice K Bukovinám. 

Část ulice K Bukovinám (od křižovatky s ulicí U Památníku po křižovatku s ulicí Nová) bude v tomto 
období zcela uzavřena pro průjezd automobilů. K jednotlivým nemovitostem bude zajištěn přístup 
pouze pro pěší. Pro parkování automobilů prosím využívejte volná parkovací stání na ulicích 



U Památníku, Nová, Rekreační, Přehradní a případně odstavné plochy pro návštěvníky ZOO Brno. 
Objízdná trasa bude vytvořena dočasným zobousměrněním ulice Nová. Průjezd automobilů včetně 
parkování bude ve spodní části ulice K Bukovinám (od křižovatky s ulicí U Památníku po ulici Rekreační) 
zachován. Ulice u Kaple bude slepá, tedy bude zde možné zajet a vyložit děti ve školce. Následně bude 
nutné se otočit a vyjet opětovně ulicí u Kaple na ulici Ondrova. 

Ulice Místní a ulice U Památníku budou plně průjezdné, a to včetně možného parkování.  

 

IV. etapa 21.11.2021 - 30.11.2021 

Ode dne 21.11.2021 budou pokračovat výkopové práce již jen v prostřední části ulice K Bukovinám. 

Část ulice K Bukovinám (od křižovatky s ulicí U Památníku po křižovatku s ulicí U Kaple) bude v tomto 
období zcela uzavřena pro průjezd automobilů. K jednotlivým nemovitostem bude zajištěn přístup 
pouze pro pěší. Pro parkování automobilů prosím využívejte volná parkovací stání v neuzavřených 
částech ulice K Bukovinám, dále v ulicích Nová, U Památníku, Rekreační, Přehradní a případně odstavné 
plochy pro návštěvníky ZOO Brno. Průjezd automobilů včetně parkování bude ve spodní části ulice 
K Bukovinám (od křižovatky s ulicí U Památníku po křižovatku s ulicí Rekreační) zachován, stejně jako 
v horní části (od křižovatky s ulicí U Kaple po křižovatku s ulici Nová).  

 
Dne 30.11. 2021 by měly být veškeré hrubé práce na komunikacích dokončeny a povrchy by měly být 
uvedeny do původního stavu. V měsíci prosinci by měly být prováděny již jen lokální dokončovací práce 
převážně na soukromých pozemcích.  

Výše uvedená etapizace stavby je závislá na spoustě faktorů, které bohužel nelze ovlivnit (počasí, 
nepředvídatelné překážky při provádění výkopových prací). Je tedy možné, že některé termíny mohou 
být mírně upravené, o čemž Vás budeme bezodkladně informovat. 

V případech potřeby neodkladných vjezdů ke svým nemovitostem kontaktujte stavbu dozorující osobu, 
pana Petra Blažka, na tel. 733 716 809. V případě jiných potřebných informací se prosím obracejte na 
vedoucího stavby, pana Ing. Jana Lexmana, tel. 725 536 200, ze společnosti T.O.O. spol. s r.o. Tato 
společnost stavbu samotnou provádí. Prosíme, dbejte pokynů pracovníků stavby a sledujte aktuální 
dopravní značení, které se bude v průběhu provádění prací měnit. 

Předem děkuji za Vaši toleranci, která po omezenou dobu může ubrat část Vaší komfortní zóny. Věřím 
však, že si po dokončení prací všichni uvědomíme, že nám stavba přinesla nejen moderní 
telekomunikační připojení jednotlivých objektů, ale zbaví nás i prověšených starých kabelů na pokraji 
životnosti, které v současné době hyzdí takřka celé Kníničky. V případě, že budete potřebovat s čímkoliv 
pomoci, neváhejte se na mě obrátit.  

 

Lenka Ištvanová  
starostka MČ Brno-Kníničky 
tel. 724 150 602, starosta@brno-kninicky.cz 
 
 


