
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

KOMISE MĚSTSKÉ ČÁSTI Č. 13
Nová Ulice

Č. 73 / 2021 14. 12. 2021 / 17:30 hod.

I. PREZENCE

Přítomni: Mgr. Radka Piskačová, Vojtěch Sýkora, Bedřich Mareček, Zdena Tomková, Pavel Sirotňák,
Jana Lipovská, Alena Götzová

Omluveni: Ing. Jaroslav Kuchař, Zdeněk Žák, Ing. Martin Jirotka, Mgr. Luděk Krystýn

Hosté: MPO - p. Michalec, PČR - p. Řezníčková, Ing. Otakar Bačák - náměstek primátora 

II. PROJEDNÁVANÉ ZÁLEŽITOSTI

01 Schválení programu schůze

odeslaná pošta
doručená pošta
požadavky KMČ
různé

02 Vystoupení zástupců MPO, PČR

Řešení dopravní situace na křižovatce Brněnská - auta projíždějí na červenou, navíc vsokou rychlostí. Prosíme
o častější dohled nad dopravní situací a měření rychlosti. 

03 Vystoupení hostů

04 Kontrola stávajících požadavků a minulých zápisů

04.1 Veřejné osvětlení - Hraniční ul. (5, 7, 9, 11)

Požadavek ohledně veřejného osvětlení na Hraniční ul. (5,7,9,11), které vede mezi domy zeleným pásem. Jsou
zde vzrostlé stromy, VO není téměř vidět, světlo nedopadá na stranu chodníku u domů. Žádost jsme podali v
listopadu. Odpověď MMOL - ODUR: situaci společně s TSMO, a.s. prověříme na místě a v případě
oprávněného požadavku zařadíme do plánu oprav pro rok 2022. Jen upozorňujeme, že se nejedná o novou
situaci. V této lokalitě nedošlo k žádným změnám v počtu svítidel, či ke změně prostorového uspořádání, ale
stávající VO bylo vyprojektováno a zkolaudováno podle platných stavebních norem a v této podobě funguje již
více než 40 let. 

04.2 přechod pro chodce na ul. I.P. Pavlova  (naproti domu Jalta)

Požadavek ohledně přechodu pro chodce na ul. I.P. Pavlova naproti domu Jalta (instalace retardérů případně
další opatření k zajištění bezpečnosti chodců). Odpověď MMOL - ODUR: požadavku bude ze strany odboru
dopravy a územního rozvoje vyhověno. ODUR zpracuje projekt úpravy dopravního značení, předpokládaná



realizace v letních měsících 2022. 

05 Projednávané záležitosti

05.1 oprava schodiště u tramvajové zastávky Nová Ulice

Dotazy ze strany občanů ohledně opravy schodiště na konečné tramvajové zastávce Nová Ulice. Na schodišti
jsou umístěny cedule s nápisem ,,Vstup na vlastní nebezpečí". Cedule budou odstraněny po provedení
kolaudace, která proběhla dnes 14.12.2021.

05.2 doprava na ulici Pionýrská

Žádost o řešení dopravní situace na ulici Pionýrská - velký počet projíždějících aut, parkování po obou stranách
ulice. Vznesen požadavek zda by bylo možné komunikaci rozšířit, případně zavést jednosměrnou dopravu
(zavedení zóny 30)

05.3 Estetizace - kontrola provedených prací a schválení akcí za rok 2021

Estetizace - kontrola provedených prací a schválení akcí za rok 2021. Jednalo se o rekonstrukci schodiště na
konečné tramvajové zastávce. Náklady na betonové schodiště činily 293.000,- + oprava opěrné zdi schodiště
96.100,- Kč. Dále v rámci estetizace byly odstraněny klepače na Vojanově ulici (4.150,- Kč) - tento požadavek
byl vznesen majetkoprávním odborem.

06 Vyjádření komise k žádostem od odborů MMOl

07 Nové požadavky

1 dopravní situace na ulici Pionýrská

-	Žádost o řešení dopravní situace na ulici Pionýrská - velký počet projíždějících aut, parkování po obou
stranách ulice. Vznesen požadavek zda by bylo možné komunikaci rozšířit, případně zavést jednosměrnou
dopravu (zavedení zóny 30)

08 Obecné informace

08.1 změna jízdních řádů k 12.12.2021

Změna jízdních řádů k 12.12.2021 - tramvajový provoz u linky U dochází ve dnech pracovního klidu k posunu
spojů z Nové Ulice o 1 minutu

08.2 Přání občanům do nového roku 2022

Občanům do nového roku 2022 přejeme hodně zdraví a plno úspěchů v osobním i pracovním životě.

08.3 Příští jednání komise v lednu

Příští jednání komise proběhne dne 11.1.2022 v 17:30 hod. v areálu Jalta.



III. OVĚŘENÍ ZÁPISU č. 73 / 2021

Zapsal/a:
Zdena Tomková

Ověřil/a:
Mgr. Radka Piskačová


