Rada ÚMČ Brno-Líšeň

Zápis z jednání Komise dopravy
č. 7/2021
ze dne 14. června 2021
Přítomní členové:
Pavel Mokrý, Matěj Chrněla, Vladimír Benda,
Ing. Vladimír Zavřel, Mgr. Adam Kučerovský

Hosté:
Ing. Zbyněk Krejčiřík - líšeňský občan
JUDr. PhDr. Martin Příborský, EMLE - II. místostarosta ÚMČ Brno-Líšeň
Ivan Kús - pozemní komunikace ÚMČ Brno-Líšeň

Program:
-

zahájení Komise dopravy
projednání bodů předložených členy Komise dopravy a ÚMČ Brno-Líšeň
diskuze

Předseda Komise dopravy RMC Brno-Líšeň konstatuje, že v 17.00 hodin je přítomno pět členů komise
(Oldřich Peprla řádně omluven). Komise je tedy usnášeníschopná a jejíjednání může začít.

Úvodu červnového zasedání Komise dopravy RMČ se zúčastnil Ing. Zbyněk Krejčiřík, který
seznámil členy dopravní komise s upraveným návrhem připravovaného Územního plánu, a to
konkrétně s rozvojovou lokalitou Li 21 - Chmelnice. Ten podle Krejčiříka změnil pojetí dané
lokality ze zeleně na plochu k bydlení s funkčním a prostorovým využitím B/r/2, které
umožňuje tzv. rezidenční výstavbu, přičemž výška budovy v lokalitě Li 21 může dosáhnout až
17 metrů. Komisi dopravy RMČ především zajímalo, jak by se možná výstavba dotkla již tak
přetížené dopravní situace v přilehlém okolí. Podle Krejčiříka by se dopravní zátěž dotkla
především ulice Chmelnice. O tom se ostatně píše i v dokumentu, který charakterizuje výše
zmíněnou lokalitu: „Většina území bude dopravně napojena na ulici Chmelnice, pouze
pozemky přiléhající k ulici Novolíšeňské budou na ni napojeny. Vhodné by bylo zajistit pěší
prostupnost územím mezi výše uvedenými ulicemi“. Ve skutečnosti to znamená, jak se lidé v
okolí domnívají, že by doprava v úzkých uličkách Staré Líšně dříve či později zkolabovala. A
o parkování ani nemluvě, když v současnosti stojí auta mnohdy i na chodnících, o čemž Komise
dopravy RMČ jednala na svých zasedáních už nesčetněkrát.

USNESENÍ: Komise dopravy RMČ DOPORUČUJE Radě ÚMČ Brno-Líšeň,
preferovat v rozvojové lokalitě Li 21 plochu zeleně dle ÚP z roku 2020
PRO: 4
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Ivan Kůs z ÚMČ Brno-Líšeň informoval členy Komise dopravy RMČ o zahájení několika
stavebních pracích, které by měli dělníci stihnout převážně v letních měsících. Zásadní je
například rekonstrukce povrchu v ulici Bednaříkova, která si v době realizace vyžádá omezení
parkování. Do konce letošního roku by podle Kůse měla být hotová kanalizace ve Staré Líšni
(silnice do Mariánského údolí).

KOMISE BERE NA VĚDOMÍ
Místostarosta Martin Příborský prezentoval Komisi dopravy RMČ „Žádost o zrušení
dopravního značení, stížnost na úřední postup schválení dopravního značení“. Žádost i stížnost
adresovali UMČ Brno-Líšeň občané z ulice Kotulánova, kde dne 3.5.2021 bylo provedeno
dopravní značení, které „upřednostňuje pouze jeden soukromý zájem a to vstup na pozemek
přes veřejné parkovací místo, tento pozemek je přístupný i z jiného místa prostřednictvím
přilehlého domu parcela 1933/Wintrova 15, stejného majitele, tento vchod je naprosto
minimálně používaný do objektu parcely 1934, tyto dvě území jsou ve skutečnosti propojené a
patří jednomu majiteli,“ uvádí se v žádosti/stížnosti, v níž dále stojí, že „ve zmíněném místě
ulice došlo k naprostému zhoršení už tak napjaté situaci nedostatku parkovacích míst, aktuálně
pouze 3 místa na 6 přilehlých domů“. Místostarosta Příborský proto žádost/stížnost předložil
Komisi dopravy RMČ, která jako poradní orgán může do věci vnést svůj odborný názor. V
diskuzi většiny členů dopravní komise nakonec převládl názor, že žluté šrafování v podobě
VDZ dává smysl, byť to jiní občané v ulici nesou s nevolí.

USNESENÍ: Komise dopravy RMČ SOUHLASÍ s VDZ v ulici Kotulánova
PROM
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Matěj Chrněla upozornil na vyvrácenou dopravní značku u MŠ Trnkova a připomněl, že po
překopech silnic by bylo potřeba obnovit VDZ, především pak přechodů pro chodce.

KOMISE BERE NA VĚDOMÍ

Předseda Komise dopravy RMČ na závěr jednání předložil návrh termínů schůzí dopravní
komise na II. pololetí 2021. Konaly by se v pondělí 20. září. 18. října, 15. listopadu a 13.
prosince vždy od 17.00 hodin.
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
V čase 18.00 hodin ukončil předseda Komise dopravy RMČ červnovou schůzi s tím, že se další jednání uskuteční
až po letních prázdninách, a to v pondělí 20. září 2021 v tradičním termínu od 17.00 hodin.

Zapsal Pavel Mokrý
Ověřil Matěj Chrněla

