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MĚSTSKÁ ČÁST 

BRNO-STŘED 

bod jednání číslo 11  

 

 

Zpráva na 26. schůzi Rady městské části Brno-střed konanou dne 03.06.2019  

 

Návrh na zavedení parkování v části ulice Vsetínská 

 

Obsah materiálu: Důvodová zpráva 

 Vyjádření 

Příloha č. 1 - foto z místního šetření 

Příloha č. 2 - situace 

Příloha č. 3 - vyjádření BKOM  

 

Předkladatel:  Mandát Jan, Mgr. - uvolněný člen pro oblast 

dopravy a bydlení 

 

Zpracoval:  Drybčáková Michaela, Ing., Bc. - asistentka 

uvolněného člena ZMČ  

 

 

Návrh na usnesení: 

 

Rada městské části Brno-střed 

 

žádá  

o přípravu a realizaci parkování na chodníku v části ulice Vsetínská, dle 

přiložené situace a  

 

ukládá 

sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro dopravu a bydlení informovat Odbor 

dopravy MMB a žadatele o přijatém usnesení. 

  

Termín: 03.07.2019 

 

Důvodová zpráva:  
 

Stanoviska dotčených orgánů: 

7. Komise dopravy RMČ BS projednala dne 21.05.2019 s výsledkem: 

 

Usnesení č. 8/7/2019: 

Komise dopravy RMČ na svém 7. zasedání, konaném dne 21.5.2019, doporučuje RMČ 

BS žádat OD MMB o přípravu a realizaci parkování na chodníku v části ulice 

Vsetínská, dle přiložené situace. 

 

Hlasování:  11 pro,  0 proti,  0 zdržel se, usnesení bylo přijato. 

 
Mises Bořecký Fencl Flamiková Kurtis Chvátal Lepka Marciniszyn Marhan Štefánek Vrubel 

pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro pro 
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Společenství vlastníků jednotek Renneská 3343 požádalo ÚMČ BS, aby z důvodu 

zhoršené dopravní obslužnosti po zpoplatnění parkoviště před prodejnou 

Bauhaus na ulici Strážní upravil dopravní značení na ulici Vsetínské tak, aby 

došlo k otočení jednosměrné ulice mezi domy č. 14 a 18. 

 

Během místního šetření 14. dubna 2019, jehož se zúčastnil radní pro dopravu 

MČ BS Mgr. Jan Mandát, spolu s dopravním konzultantem Ing. Janem Tichým, 

vyplynul následně požadavek na zavedení podélného parkování v úseku ulice 

Vsetínská, a to přibližně před domy Vsetínská 521/8 až 526/18. 

 

Zavedením podélného parkování na „chodníku“ ulice Vsetínská p.č. 42/1, KÚ 

Štýřice (610186) by reflektovalo stejné užívání uličního prostoru ve vedlejší 

části ulice Vsetínská. Průchod pro pěší bude zachován po chodníku podél řady 

domů, který je tak využíván již dnes. Dle vyjádření BKOM (příloha č. 3) je 

skladba vrstev vozovky tohoto „chodníku“ dostatečně únosná pro pojíždění a 

stání vozidel do 3,5 t celkové hmotnosti. 
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Vyjádření: 

  

  

Odbor právní a organizační - Plechlová Jana, Mgr. (27.05.2019 15:36) 

Bez výhrad 

  

  

Radní  - Mandát Jan, Mgr. (27.05.2019 11:30) 

Bez výhrad 

  

  

 



Příloha č. 1 – foto z místního šetření 
 

 
Pohled na komunikaci, „chodník“ pro parkování a chodník podél domu 

 

 
Pohled na komunikaci, „chodník“ pro parkování a chodník podél domu 

  



 
Příloha č. 2 –  situace 

 



Příloha č. 3
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