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Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
v platném znění. Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb.,o obcích v
platném znění.

Zpráva na 12. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-střed konaného dne 06.05.2020

Petice za zřízení trolejbusové zastávky
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Příloha č. 1 - Petice za zřízení trolejbusové zastávky
Příloha č. 2 - Odpověď na petici

Materiál předkládá:

Rada MČ - Rada městské části

Materiál zpracoval:

Pavlíčková Zuzana, Mgr. - právník

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo městské části Brno-střed
bere na vědomí
petici za zřízení trolejbusové zastávky, která tvoří přílohu
č. 1 tohoto materiálu a
bere na vědomí
odpověď na petici, která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu.

Důvodová zpráva:
Zastupitelstvu městské části Brno-střed (dále jen „ZMČ BS“) je
v příloze č. 1 tohoto materiálu předložena petice za zřízení
trolejbusové zastávky, která byla Úřadu městské části Brnostřed doručena dne 29.11.2019. V této petici petenti žádali o
zřízení trolejbusové zastávky na ulici Úvoz.
Rada městské části Brno-střed (dále jen „RMČ BS“) dne
03.02.2020 svým usnesením RMČ/2020/55/02 vzala na vědomí
petici, která je přílohou č. 1 tohoto materiálu, a vyjádření
Dopravního podniku města Brna v této věci, s tím, že žádá
Odbor dopravy Magistrátu města Brna o přípravu realizace
zastávky MHD mezi Mendlovým náměstím a ulicí Tvrdého ve
variantě 2, tj. před domy Úvoz č.p. 17–19.
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ZMČ BS je předložena také odpověď na výše uvedenou petici,
která tvoří přílohu č. 2 tohoto materiálu. Odpověď na petici
byla schválena na 57. schůzi RMČ dne 24.02.2020 usnesením č.
RMČ/2020/57/74. Tato odpověď byla dne 27.02.2020 doručena
podateli, který petici ÚMČ BS doručil.
Stanoviska dotčených orgánů:
15. Komise
výsledkem:

dopravy

RMČ

BS

projednala

dne

21.01.2020

s

Usnesení č. 3/15/2020:
Komise dopravy RMČ BS na svém 15. zasedání, konaném dne 21. 1.
2020, bere na vědomí petici za zřízení trolejbusové zastávky a
bere na vědomí vyjádření Dopravního podniku města Brna v této
věci a doporučuje RMČ BS žádat OD MMB o přípravu realizaci
zastávky MHD mezi Mendlovým náměstím a ulicí Tvrdého ve
variantě 2, tj. před domy Úvoz č.p. 17–19.
Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 zdržel se, usnesení bylo přijato.
Mises
pro

Bořecký

Fencl

Flamiková

Kurtis

Chvátal

Lepka

Marciniszyn

Marhan

Štefánek

Vrubel

pro

pro

pro

pro

nepřítomen

pro

pro

omluven

pro

pro

55. RMČ BS projednala dne 03.02.2020 s výsledkem:
Usnesení RMČ/2020/55/02 Návrh na zřízení zastávky MHD Tvrdého
RMČ BS na 55. schůzi, konané dne 03.02.2020,
bere na vědomí
petici za zřízení trolejbusové zastávky dle přílohy č. 5
tohoto materiálu,
bere na vědomí
vyjádření Dopravního podniku města Brna v této věci (přílohy
č. 1 až 4 tohoto materiálu),
žádá
Odbor dopravy MMB o přípravu realizace zastávky MHD mezi
Mendlovým náměstím a ulicí Tvrdého ve variantě 2, tj. před
domy Úvoz č.p. 17–19 a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro dopravu a bydlení
informovat Odbor dopravy MMB o přijatém usnesení.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
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Bořecký

Dumbrovská

Jílková

Komárek

Kotěra

Landa

Mandát

Mencl

omluven

pro

pro

pro

pro

omluve
n

pro

pro

Oulehlo
vá
pro

Schwab

Vaníček

omluven

pro

57. RMČ BS projednala dne 24.02.2020 s výsledkem:
Usnesení
zastávky

RMČ/2020/57/74

Petice

za

zřízení

trolejbusové

RMČ BS
schvaluje
odpověď na petici, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
pověřuje
vedoucí Odboru právního a organizačního ÚMČ BS podpisem
odpovědi na petici, která tvoří přílohu č. 1 tohoto materiálu,
a
ukládá
Odboru právnímu a
petice s odpovědí.

organizačnímu

ÚMČ BS

seznámit

podatele

Termín: 02.03.2020
Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel
Usnesení bylo přijato.
Bořecký
pro

Dumbrovská
pro

Vytvořeno 28.04.2020 08:12:39

Jílková
pro

Komárek
pro

Kotěra
pro

Landa
pro

Mandát
pro

Mencl
pro

Oulehlová
pro

Schwab
pro
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Vaníček
omluven

