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Zpráva na 48. schůzi Rady městské části Brno-střed konanou dne 02.12.2019
Legalizace parkovacích stání v ulici Uhelná
Obsah materiálu:

Důvodová zpráva
Vyjádření
Příloha č. 1 - situace předmětného místa

Předkladatel:

Mandát Jan, Mgr. - uvolněný člen pro oblast
dopravy a bydlení

Zpracoval:

Drybčáková Michaela,
uvolněného člena ZMČ

Ing.,

Bc.

-

asistentka

Návrh na usnesení:
Rada městské části Brno-střed
žádá
Odbor dopravy MMB o přípravu a realizaci zpevněné parkovací plochy v úseku
ulice Uhelná dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a
ukládá
sekretariátu uvolněného člena ZMČ BS pro dopravu a bydlení informovat Odbor
dopravy MMB o přijatém usnesení.
Termín: 02.01.2020
Důvodová zpráva:
Stanoviska dotčených orgánů:
13. Komise dopravy RMČ BS projednala dne 19.11.2019 s výsledkem:
Usnesení č. 7/13/2019:
Komise dopravy RMČ BS na svém 13. zasedání, konaném dne 19. 11.
2019, doporučuje RMČ BS žádat od OD MMB přípravu a realizaci zpevněné
parkovací plochy v úseku ulice Uhelná dle přílohy č. 1 tohoto bodu s
výhradou, že se jedná o dočasné parkování do doby realizace čtvrti Trnitá.
Hlasování: 8 pro, 0 proti, 1 zdržel se, usnesení bylo přijato.
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Ulice Uhelná v Brně je v současné době využívána jako spojka mezi ulicemi
Úzká a Opuštěná. Pás zeminy podél komunikace, na straně odvrácené od
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viaduktu, mezi vjezdem do autobazaru a ulicí Úzká, je v současné době
využíván pro parkování vozidel. Tento stav není vyhovující ani z hlediska
komfortu uživatelů, ani z hlediska správce veřejné zeleně.
Z tohoto důvodu navrhujeme zpevnění již využívané plochy v ulici Uhelná
například pomocí zatravňovacích panelů dle TP 153 – Zpevněná travnatá
parkoviště a legalizaci parkování podél ulice Uhelná v tomto úseku. Navržená
úprava musí respektovat stávající orientaci parkovací plochy, tedy kolmá
stání.
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Vyjádření:
Odbor právní a organizační - Plechlová Jana, Mgr.
Nevyjádřil se
Radní
- Mandát
(22.11.2019 12:02)
Bez výhrad
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Příloha č. 1: Situace předmětného místa

