Rada ÚMČ Brno-Líšeň

Zápis z jednání Dopravní komise RMČ, ze dne 9.5.2012
Přítomní členové: Lupečka Oldřich, Benda Vladimír, Fux Karel, Mazel Vladislav,
Mgr.Freiberg Milloš,
Nepřítomní členové : Svoboda Libor, Ing.Kolečkář Vlastislav, Merta Jan
Přítomní hosté: Sedláček Jozef,
Program:

-

Projednání některých starších kauz z minulých zápisů DK
Projednání dalších bodů, vyplývajících z podnětů hostů a členů dopravní komise.

•

Komise projednala písemný poznatek paní Podolské. Komise doporučuje na ulici Podhorní
osadit značku „Cyklisto, veď kolo", a to oboustranně.

•

Pan Mazel informoval pana Rosola z Odboru dopravy MMB o situaci na ul. Podhorní, a to
vyřešení dopravy v oblasti pod křížkem. Uvedeno v minulém zápise DK. Pan Kůs má napsat
oficiální krátký dopis, který bude adresován panu Rosoloví, s tím o co MČ část žádá.

•

Pan Mazel informoval o opravě obrubníků kolem komunikace na ul Mifkova. V souvislosti
s touto rekonstrukcí místostarosta Sedláček informoval o záměru stáhnutí provozu na
uvedené ulici ze čtyř do dvou jízdních pruhů s tím, že levé volné pruhy budou označeny jako
cyklostezky. Komise hlasovala pro zachování současné situace s výsledkem 5 přítomných pro.

•

Komise doporučuje, aby v dolní části ul. Mifkova, byla vytvořena šikmá stání pro vozidla a
cyklostezka byla vedena po souběžném chodníku s komunikací s výsledkem 5 přítomných
pro.
( Bohužel výše projednané dva body jsou dnes již bezpředmětné, jelikož ve velmi krátké době
po zasedání komise, byly cyklostezky vytvořeny v levých pruzích komunikace. A velmi časně
po uvedení komunikace do stávajícího stavu, jsem se začal setkávat s prvními zápornými
ohlasy občanů. Pokud někdo víte o kladných odezvách, prosím o jejich tlumočení na příští
schůzi DK.)

•

Místostarosta Sedláček seznámil komisi, že směna pozemku na ul. Trnková s rodinou
Belcredi a Dopravním muzeem je na dobré cestě.

•

Na návrh místostarosty Sedláčka, hlasovala komise o osazení informačním radarem - měření
rychlosti vozidel na ulici Trnkova, a to s výsledkem 5-i hlasů pro.

•

Pan Benda upozornil na problematické parkování autobusů na konečné zastávce ul. Jírova.
Místostarosta Sedláček se vyjádřil ve smyslu, že problém je v řešení.

•

Komise upozorňuje na špatný stav vpusti kanálu na parkovišti před poliklinikou na ul.
Horníkova.

•

Komise dále upozorňuje na chybějící zábradlí před školou na ulici Šimáčkova, kde hrozí
nebezpečí úrazu vycházejícím dětem ze školy.

•

Termín příští schůze DK dne 26.6.2012 v 17,00 hod. na malé zasedačce radnice MČ
Líšeň.

Zápis zapsal Oldřich Lupečka
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