
  
SEKRETARIÁT STAROSTY A TAJEMNÍKA ÚŘADU MĚSTSKÉ ČÁSTI,  

ODERSKÁ 4, 625 00 BRNO 
 
 

Informace z usnesení 60. Rady MČ Brno-Starý Lískovec ze dne 4.11.2020 
 
 

1. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 10 na ulici Kurská č. o. 4, Brno 
2. Společný nájem k bytu č.10, Kurská č. o. 4, Brno 
3. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 29 na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno 
4. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 6 na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 17, Brno 
5. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 6 na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno 
6. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
7. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
8. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
20. Žádost o vyjádření k umístění nabíjecích stanic 
21. Návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů 
22. Souhlas ke kácení dřevin na pozemcích veřejné zeleně 
23. Umístění nádob na bioodpady na veřejných prostranstvích 
24. Žádost SVČ Lužánky – pracoviště LINKA, Kosmonautů 4, o schválení výsadby hrušní do 

přírodní zahrady 
25. Parkoviště Mikuláškovo nám. 5 a 6 – místní úprava provozu 
26. Parkoviště Oderská 1-3 – místní úprava provozu 
27. Vnitroblok Vltavská 2-8 x Mikuláškovo nám. 10-13, místní úprava provozu 
28. Ul. Kosmonautů 1-15, požadavek na stavební úpravu – sklopení obrubníků 
29. Návrh obecně závazných vyhlášek o spádovosti základních a mateřských škol v MČ 

Brno – Starý Lískovec 



1. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 10 na ulici Kurská č. o. 4, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 20 00072 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 10, o velikosti 3+1, v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4, Brno-Starý Lískovec, 
uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 20 00072 smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2020. 
 
2. Společný nájem k bytu č.10, Kurská č. o. 4, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje společný nájem bytu č. 10, v bytovém domě na 
ulici Kurská č. o. 4, Brno-Starý Lískovec. 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec neschvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 10, 
v bytovém domě na ulici Kurská č. o. 4, Brno-Starý Lískovec, mezi Statutárním městem 
Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec, xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB informovat nájemce o usnesení do 30.11.2020. 
 
3. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 29 na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 20 00076 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 29, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 5, Brno-Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 20 00076 smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2020. 
 
4. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 6 na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 17, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 20 00074 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 6, o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Ul. Kosmonautů č. o. 17, Brno-Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a xxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 20 00074 smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2020. 
 
5. Dohoda o zániku nájmu bytu k bytu č. 6 na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s Dohodou č. 09 9 400 20 00070 o zániku nájmu bytu 
k bytu č. 6, o velikosti 2+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 1, Brno-Starý 
Lískovec, uzavřenou mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB předložit Dohodu o zániku nájmu bytu č. 09 9 400 20 00070 smluvním stranám 
k podpisu do 30.11.2020. 
 
 
 



6. Postoupení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje postoupení smlouvy o nájmu bytu mezi nájemci: 
xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 40, v bytovém domě na ulici Ul. 
Kosmonautů č.o. 23, Brno, mezi Statutárním městem Brnem, Městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxxxxxx, na dobu určitou 2 let, stanovené nájemné. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2020.  
 
7. Uzavření smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí souhlas Statutárního města Brna, Bytového 
odboru Magistrátu města Brna s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem bytu č. 34 o vel. 
1+kk, v domě zvláštního určení na Ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno s panem xxxxxxxxxxxxxxx. 
Schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu k bytu č. 34 o vel. 1+kk, v domě zvláštního určení  
na Ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno na dobu určitou, 1 rok, stanovené nájemné ve výši 61,54 
Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ  
za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení nájemného od 01.07. příslušného 
kalendářního roku, dle Pravidel pronájmu bytů v domech v majetku statutárního města Brna, 
schválených na Z7/29. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 20.06.2017, Z7/41. zasedání 
dne 04.09.2018 a Z8/18. zasedání dne 16.06.2020, účinných od 01.07.2020,  
mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí  Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxx s tím, 
že pokud bude hrazen nájem, nebude docházet k porušování dobrých mravů v domě a bude-
li trvat potřeba bydlení v bytě zvláštního určení, pak Bytový odbor MMB souhlasí s 
prodloužením nájemní smlouvy. 
Ukládá OSBB předložit uvedenou smlouvu smluvním stranám k podpisu do 30.11.2020.   
  
8. Způsob pronájmu uvolněných běžných obecních bytů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s tím, aby byt: ulice Sevastopolská č. o. 1, byt č. 6,  
velikost 2+kk byl pronajat dle článku 2 odst. 3a Pravidel - pronájem běžného obecního bytu 
zveřejněním  
na úřední desce s předchozím uzavřením darovací smlouvy. 
 
9. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 24 o velikosti 1+kk v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno-Starý 
Lískovec na dobu určitou, 2roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2020.   
 
10. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 5, o velikosti 1+kk v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 23, Brno-Starý 
Lískovec na dobu určitou, 2roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka 



se každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok 
s účinností navýšení nájemného od 01.07. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2020.   
 
11. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 20 o velikosti 1+kk v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno-Starý 
Lískovec na dobu určitou, 2roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka 
se každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok 
s účinností navýšení nájemného od 01.07. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2020.   
 
12. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 4 o velikosti 2+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č. o. 19, Brno-Starý 
Lískovec na dobu určitou, 2roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka 
se každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok 
s účinností navýšení nájemného od 01.07. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxx a Bc. Adélou 
xxxxxxxxxxxxxx. Dále zde bude postupováno dle usnesení č. 22/46  
ze dne 03.06.2020. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2020.   
 
13. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 35 o velikosti 1+kk, v bytovém domě na Ulici Kosmonautů č. o. 17, Brno-Starý 
Lískovec na dobu určitou, 2roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka  
se každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok 
s účinností navýšení nájemného od 01.07. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2020.   
 
14. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu bytu  
k bytu 34 o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Kosmonautů č. o. 17 Brno-Starý Lískovec 
na dobu určitou, 2roky, stanovené nájemné 61,54 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka  
se každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok 
s účinností navýšení nájemného od 01.07. příslušného kalendářního roku, mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2020.   
 



15. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 29 o velikosti 1+kk v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno-Starý 
Lískovec na dobu určitou, 2roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2020.   
  
16. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 9 o velikosti 1+kk, v bytovém domě na ulici Sevastopolská č. o. 3, Brno-Starý 
Lískovec na dobu určitou, 2roky, stanovené nájemné, mezi Statutárním městem Brnem, 
městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2020.   
 

17. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxx 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 26 o velikosti 1+kk v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno-Starý Lískovec 
na dobu určitou, 2roky, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý 
Lískovec a xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx. V souladu s čl. 3 aktuálního znění Pravidel pronájmu 
bytů v domech v majetku statutárního města Brna je stanovena výše nájemného pro rok 
2020 částkou 92,51 Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně upravuje o míru inflace 
vyhlášenou ČSÚ za předchozí kalendářní rok s účinností navýšení nájemného od 01.07. 
příslušného kalendářního roku. 
Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 26 o velikosti 1+kk v bytovém 
domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno-Starý Lískovec na dobu určitou, 2roky, mezi 
Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxx a 
xxxxxxxxxxxxx.  
Předmětný Dodatek tvoří autorizovanou přílohu tohoto bodu jednání. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2020.   
 
18. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 25 o velikosti 3+1 v bytovém domě na ulici Dunajská č. o. 41, Brno-Starý Lískovec na 
dobu určitou, 2roky, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a xxxxxxxxxxxxxxxx. V souladu s čl. 3 aktuálního znění Pravidel pronájmu bytů v domech 
v majetku statutárního města Brna je stanovena výše nájemného pro rok 2020 částkou 92,51 
Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za 
předchozí kalendářní rok s účinností navýšení nájemného od 01.07. příslušného 
kalendářního roku. 
Schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 25 o velikosti 3+1 v bytovém domě 
na ulici Dunajská č. o. 41, Brno-Starý Lískovec na dobu určitou, 2roky, mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxxxxx.  
Předmětný Dodatek tvoří autorizovanou přílohu tohoto bodu jednání. 



Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2020.   
 
19. Prodloužení smlouvy o nájmu bytu – xxxxxxxxxxxxxxxx 
 

Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu  
k bytu č. 27, o velikosti 2+kk v bytovém domě na ulici Labská č. o. 31, Brno-Starý Lískovec na 
dobu určitou, 2roky, mezi Statutárním městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec  
a xxxxxxxxxxxxx. V souladu s čl. 3 aktuálního znění Pravidel pronájmu bytů v domech 
v majetku statutárního města Brna je stanovena výše nájemného pro rok 2020 částkou 92,51 
Kč/m2/měsíc s tím, že tato částka se každoročně upravuje o míru inflace vyhlášenou ČSÚ za 
předchozí kalendářní rok s účinností navýšení nájemného od 01.07. příslušného 
kalendářního roku. 
Schvaluje Dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu bytu k bytu č. 27, o velikosti 2+kk v bytovém 
domě na ulici Labská č. o. 31, Brno-Starý Lískovec na dobu určitou, 2roky, mezi Statutárním 
městem Brnem, městskou částí Brno-Starý Lískovec a xxxxxxxxxxxxxx. Předmětný Dodatek 
tvoří autorizovanou přílohu tohoto bodu jednání. 
Ukládá OSBB předložit uvedený dodatek smluvním stranám k podpisu do 30.11.2020.   
 
20. Žádost o vyjádření k umístění nabíjecích stanic 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec odkládá tento bod z pořadu jednání. 
Ukládá OVŠ požádat společnost Teplárny Brno a.s. o zaslání situačního plánu se zakreslením 
přesného umístění instalace nabíjecí stanice na ulici Osová 681/12, parcela č.2775 k.ú. Starý 
Lískovec a poté materiál opět předložit Radě MČ Brno – Starý Lískovec k projednání. 
 
21. Návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu lhůt obsluhy odpadkových košů pro 
období od 5. 11. 2020 do 31. 3. 2021, spočívající ve snížení počtu obsluh na 1x za 10 dní, 
resp. 1x za 14 dní u vytypovaných odpadkových košů dle autorizované přílohy bodu toho 
jednání. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit smluvní stranu s tímto 
usnesením do 5. 11. 2020. 
 
22. Souhlas ke kácení dřevin na pozemcích veřejné zeleně 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí se skácením 1 ks javoru jasanolistého, rostoucího  
na pozemku veřejné zeleně p. č. 2794/1 k. ú. Starý Lískovec, ul. Mikuláškovo nám. 14 – 15, 
dle Znaleckého posudku č. 52-3 528/20 a 1 ks břízy bradavičnaté, rostoucího na pozemku 
veřejné zeleně p. č. 2256/1, ul. Vltavská 21, dle Znaleckého posudku č. 223/20/2020.    
    
23. Umístění nádob na bioodpady na veřejných prostranstvích 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec bere na vědomí záměr statutárního města Brna o umístění 
nádob na bioodpady, ve znění dopisu OŽP MMB č. j. MMB/0440974/2020/DS ze dne 16. 10. 
2020.  



Schvaluje seznam stanovišť, ve znění autorizované přílohy č. 2 bodu tohoto jednání, pro 
nádoby na bioodpady na veřejných prostranstvích MČ Brno-Starý Lískovec. 
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením OŽP 
MMB do 6. 11. 2020.  
 
24. Žádost SVČ Lužánky – pracoviště LINKA, Kosmonautů 4, o schválení výsadby hrušní do 
přírodní zahrady 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s výsadbou 2 ks hrušní, dle specifikace v žádosti SVČ 
Lužánky, Lidická 50, 658 12 Brno – pracoviště LINKA, Kosmonautů 4, 625 00 Brno, ze dne  
26. 10. 2020, v areálu přírodní zahrady ulice Kosmonautů 4, pozemek p. č. 2468 k. ú. Starý 
Lískovec, za podmínek provedení výsadby a následné trvalé údržby na náklady žadatele, 
dodržení Standardu péče o přírodu a krajinu – Výsadba stromů SPPK A02 001:2013  
a umístění na stanoviště mimo trasy a ochranná pásma inženýrských sítí.  
Ukládá Odboru všeobecnému ÚMČ Brno-Starý Lískovec seznámit s tímto usnesením žadatele 
do 13. 11. 2020.   
 

25. Parkoviště Mikuláškovo nám. 5 a 6 – místní úprava provozu 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec neschvaluje návrh na úpravu dopravního značení, 
výměnu dopravního značení na parkovišti Mikuláškovo nám. 5 a 6 tak, aby zde bylo povoleno 
parkovat pouze osobním automobilům. 
Ukládá OVš informovat žadatele o přijatém usnesení. 
 

26. Parkoviště Oderská 1-3 – místní úprava provozu 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec stahuje tento bod z programu jednání. 
Ukládá OVŠ návrh na úpravu dopravního značení na ulici Oderská na parkovišti před domy 
Oderská 1 – 3 přepracovat dle instrukcí pana starosty a poté znovu předložit Radě MČ Brno – 
Starý Lískovec k projednání. 
 
27. Vnitroblok Vltavská 2-8 x Mikuláškovo nám. 10-13, místní úprava provozu 
 

Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na úpravu dopravního značení a to 
tak,  

- aby při vjezdu do vnitrobloku Vltavská 2-8 x Mikuláškovo nám. 10-13 byla umístěna 
dopravní značka Obytná zóna a ve vnitrobloku byla vytvořena plocha pro parkování 
z důvodu obsluhy provozoven, 

- nebo byla pouze omezena rychlost vjíždějících vozidel do vnitrobloku na max. 20 
km/h. 

Ukládá OVš odeslat návrh Odboru dopravy MMB ke stanovení DZ a následnému zajištění 
realizace. V případě první varianty, žádá o odeslání návrhu PD k odsouhlasení městské části 
Brno-Starý Lískovec. 
 
28. Ul. Kosmonautů 1-15, požadavek na stavební úpravu – sklopení obrubníků 
 
Rada městské části Brno-Starý Lískovec schvaluje návrh na bezbariérovou stavební úpravu 
chodníků na ulici Kosmonautů mezi domy 1 a 15, a to tak, aby zde byla vytvořena alespoň 



místa pro přecházení, když ne přechod pro chodce, o který MČ Brno-Starý Lískovec žádala 
svým usnesením č. 24/33 RMČ ze dne 18.12.2019 (na OD MMB odesláno dne 19.12.2019).  
Ukládá OVŠ postoupit tento návrh Odboru dopravy MMB, ke stanovení dopravního značení 
v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb. o pravidlech silničního provozu na pozemních 
komunikacích. 
  

29. Návrh obecně závazných vyhlášek o spádovosti základních a mateřských škol v MČ 
Brno – Starý Lískovec 
 
Rada MČ Brno-Starý Lískovec souhlasí s předloženým zněním obecně závazné vyhlášky  
č. 1/2020 a její přílohy, kterou se stanoví spádové obvody mateřských škol a dále 
s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky č. 2/2020 a její přílohy, kterou se stanoví 
spádové obvody základních škol.  
Pověřuje OSŠK sdělit toto usnesení MMB OSŠK nejpozději do 30.11.2020 
 

  


