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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 05.09.2018
Vážený pane inženýre,
statutárnímu městu Brno, městské části Brno-střed (dále jen „MČ BS“) byla dne 05.09.2018
doručena prostřednictvím elektronické adresy podatelny Vaše žádost o informace podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„informační zákon“). Protože vyřízení Vaší žádosti nebránil nedostatek údajů dle ust. § 14 odst. 2
informačního zákona, byla Vaše žádost přijata a posouzena.
V žádosti jste požadoval podnět MČ BS týkající se požadavků na změnu dopravního značení
na ul. Rezkově.
K Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme dopis adresovaný Odboru dopravy MMB a též přílohu č. 1
usnesení RMČ/2017/132/21 týkající se mj. ul. Rezkova.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 4a odst. 1 informačního
zákona v elektronické podobě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
pověřená vedením Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed
Přílohy:
- žádost o projednání, stanovení a realizaci dopravního značení ze dne 03.05.2017 (2 strany)
- příloha č. 1 usnesení RMČ/2017/132/21 (3 strany)
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P íloha . 1 – Požadavky M
dopravního zna ení – duben 2017

Brno-st ed na projednání, stanovení a realizaci

Tu kova, stání pro obsluhu MŠ a Divadla Polárka
Na ulici Tu kov sídlí na .o. 36 MŠ z izovaná M Brno-st ed a na .o. 34 Divadlo Polárka,
provozované Kulturním a vzd lávacím st ediskem „U T í kohout “, p ísp vkovou organizací
M Brno-st ed („KVS“).
Prosíme o zm nu dopravního zna ení na ulici Tu kov v úseku Zahradníkova–Hrn í ská,
zahrnující:
1. Vyzna ení/zp esn ní zákazu zastavení v nárožích k ižovatky se Zahradníkovu, na
navazujícím míst pro p echázení a u p ilehlého prostoru na nádoby na t íd ný odpad.
2. Potvrzení místa pro zásobování p ed restaurací Severka, které by m lo sloužit také
zastavení autobusu, dopravujícího d ti do Divadla Polárka.
3. Zajišt ní pr jezdnosti ulice pro tento autobus i autobusy obsluhující Univerzitu
obrany.
4. Vyzna ení 3 obrátkových stání p ed .o. 34–36 jako „Parkovišt s parkovacím
kotou em“ s dodatkovou tabulkou: „3 místa | PO–PÁ 7–18h | MAX. 15 min.“ Tato
stání budou sloužit doprovodu d tí do MŠ Tu kova 36 i obsluze MŠ a okolních
objekt .
Návrh byl projednán s editelem KVS, Mgr. Tomášem Pav íkem.
Veletržní 2, stání pro obsluhu bytového domu
Prosíme
o
vyzna ení
2
obrátkových
(kotou ových) stání na ulici Veletržní pro
obsluhu bytového domu Veletržní 2. Obsluhu
tohoto domu není možné zajistit odjinud.
Stání prosíme ozna it dopravní zna kou
„Parkovišt
s parkovacím
kotou em“
s
dodatkovou tabulkou: „2 místa | PO–NE 8–19h |
MAX. 20 min.“.

Rezkova, zklidn ní a legalizace parkování
Ulice Rezkova v Masarykov tvrti je slepá komunikace, kon í u Wilsonova lesa. Mnoho
idi zde nedodržuje nejvyšší dovolenou rychlost 50 km/h, která navíc neodpovídá významu
a charakteru této komunikace.

Prosíme pro to o zklidn ní dopravy na této ulici, a to:
1. Vyzna ením zóny 30 (p ípadn obytné zóny).
2. Vyzna ením parkovacích pruh st ídav po jedné a druhé stran komunikace, ímž
dojde jednak k legalizaci parkování, jednak k vytvo ení sm rových vychýlení jízdního
pásu.
3. Ošet ení rozhledových pom r na p irozených místech pro p echázení, tj. propojení
chodníku propojujícího ul. Barvi ova – Rezkova – Bohuslava Martin (mezi .o. 14 a
16, resp. 25 a 25a) u schodišt z ulice Kaplanovy (mezi .o.
4. P ípadn osazením zpomalovacích polštá .

Údolní, snížení obruby na míst pro p echázení
Prosím o snížení obruby na míst pro p echázení na ulici Údolní formou drobné opravy.

Gorkého, výjezd z podzemního parkovišt FF MU
V nedávné dob vznikl na ulici Gorkého výjezd z podzemního parkovišt Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity.
Výjezd je ve sm ru od Obilného trhu (viz druhý obrázek) zcela skryt za rohem budovy.
Pro zajišt ní bezpe nosti provozu (a zejména pro d ti na chodníku) požadujeme za nezbytné
zvýrazn ní tohoto místa k ížení jak pro idi e, tak pro chodce.

