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Na základě zákona t06/t999 o svobodném přístupu k informacím vás žádam o ĺnformace:
Jak jste pokročiliv omezenídopravy na ulici Podsedky ve směru na Moravany?
Jaké kroky jste učinili, aby došlo k omezení průjezdnosti a k ochraně pěších a cyklistů V tomto úseku nazvaném

Bohunická cesta.

Co opravňuje pana místostarostu, aby obesílal vlastníky ''Vchodů'', aby mu poskytli informace nad rámec jeho

pravomocí _ kteří obyvatelé nemají místo trvalého bydliště v městské části Brno Bohunice a dotazuje se jich, kdy tyto

osoby odjÍždí pryč. Viz zdůvodnění - parkovánívozidel s SPZ, které nejsou ''brněnské'' (lépe řečeno Jihomoravské), Z

jakého důvodu se na to dotazuje?
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Městská část Brno_Bohunice má připravený projekt dopravního značenĺ na omezenĺprůjezdu na ul' Podsedky v Úseku za Leskávou áo Moravan a opačným směrem' MČBrno-Bohunice po dohodě s obcí Moravany usiluje o dosaŽení stavu V obousměrech: Zákaz vjezdu všech motorových vozĺdel s dodatkovou tabulkou Mĺmovozidla S povolením MČ Bohunice nebo ôoce Moravany' V nedávné době proběhlo
oslovenĺ vlastníků Účelové komunikace, jejichŽ souhlas je nutný pro omezení vjezdu
na tuto Účelovou komunikaci. ZaÍím se nepodařilo zĺskaĺ sounlásý vŠech oslovéných
vlastníků.

Jako představitel radnice ve funkci místostarosty zvolený pro volebnĺ obdobĺ 2014-
2018 má pan Hrdlička mimo jiné povinnost starai se o věôi 

'veřejné, 
souvisejĺcí s jeho

výkonem funkce. Jak je jistě všeobecně známo, parkování v katästru Bohuniie jevěcí veřejnou, a tudíŽ spadá i do kompetence'vedení radnice, respektive i dopůsobnosti funkce .místostarosty. Nejedná Se tedy jen o ÚdrŽbu či opravyparkovacích ploch, ale i o moŽnosti'maiimálního vyuŽiií ;ó;icn xapáciia optimalizaceparkovacĺch mĺst. Zpozice vedenĺ města Brna je po'vedení'raonióe'MČ-ď';:
Bohunjce požadován9, ?by se vyjádřilo k připravôvané reorganizaci parkovánĺ veStatutárním městě - Brně, pod pracovním názvem nrzioEľĺTŇĹ PÁŔŘôvnŃĹ
Vzhledem ktomu, Že vedení radnice.nemá kdispozici statistické relevantní údaje,provádí pąn místostarosta průzkum této sĺtuace ohledně vytĺŽenostiparkování. Žádost o sdělení informací ze strany předsedů či vedenĺ společenství
vlastníků či bytových druŽstev byla na základě dóbrovolnosti a nenýly vyŽadovány
žádné osobní Údaje, ani data, V rozporu se zákonem na ochranu osobnicn uoa1ĺ' 
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