
Bezpečné přecházení dětí na ulici Horníkova 

     Jak je všem již známo, v červenci 2014 po ukončení oprav ulice Horníkova zmizel přechod pro 
chodce a již nebyl obnoven. Od té doby usilujeme o prosazení realizace bezpečného přecházení 
našich dětí na radnici MČ Brno-Líšeň, OD MMB, MP a PČR. Zatím bezúspěšně. Od října roku 2014 se 
každoročně snaží Horníček v období zhoršené viditelnosti (v podzimních a zimních měsících, tj. 
většinou od října do konce února) zajišťovat hlídání místa přecházení u ZŠ a MŠ Horníkova z vlastních 
finančních zdrojů.  

     V současné době se v místě přecházení provádí instalace dopravního značení, které dle mého 
názoru bude obzvláště v zimních měsících nedostatečné. Obracím se tedy na Vás, rodiče dětí ze ZŠ a 
MŠ, Brno, Horníkova 1, s dotazem, zda je toto řešení bezpečného přecházení pro Vaše děti 
dostatečné nebo nikoliv? Má spolek Horníček i nadále jako v letech minulých z vlastních zdrojů 
zajišťovat asistenci u místa přecházení, dokud nebude realizováno zvýšené místo pro přecházení? 
 
     Budu ráda, když svůj názor vyjádříte do 25. 10. 2019 vyplněním následující ankety (vyžaduje 
Google přihlášení): https://forms.gle/ApAskiqH7TehVuZZ6 
     Ti, kteří se nemohou přihlásit pro vyplnění ankety, mohou svůj názor zaslat emailem na adresu: 
zshornicek@seznam.cz . 
 
     Zároveň bych chtěla poděkovat všem, kteří naše snažení o zajištění bezpečného přecházení na 
přelomu roku 2017/2018 podpořili svým podpisem v rámci petiční akce, kterou spolek Horníček 
uspořádal. Nasbírali jsme přes 200 podpisů a petiční archy jsme v květnu 2018 předali na MČ Brno-
Líšeň a OD MMB.  
     V červnu 2018 jsme projednávali návrh spol. BKOM a.s. k ul. Horníkova s výborem spolku a dospěli 
jsme k názoru, že navrhované řešení vodorovným značením je nedostatečné. Pouze značením 
bezpečnost dětí nezvýšíme, viz. instalované značení "zóna 30", které respektuje minimum řidičů, 
včetně povoleného parkování pouze na vyznačených parkovacích stání. Značením dále nelze zajistit, 
aby řidiči neparkovali přímo v místě přecházení a nebo v jeho blízkosti. Jediné pro nás přijatelné 
řešení je vybudování zvýšeného místa pro přecházení, které není v rozporu se "zónou 30" a lze jej i v 
této označené zóně vybudovat i přesto, že se jedná o slepou ulici, jak mi bylo argumentováno z MMB. 
     V červenci 2018 jsem obdržela od bývalého místostarosty PhDr. Mgr. M. Freiberga stanovisko MČ 
Brno-Líšeň k výkresové dokumentaci pro ul. Horníkova: „Dle informací, které jsem obdržel po 
zasedání Dopravní komise RMČ Brno-Líšeň, jednoznačně trváme na vybudování zvýšeného místa pro 
přecházení (tedy realizaci prostřednictvím stavební úpravy, místo značení V7b).  
Viz. usnesení komise dopravy: 
Komise dopravy doporučuje trvat na stanovisku zbudování zvýšeného místa pro přecházení na ulici 
Horníkova. 
Pro usnesení:  8                      Proti usnesení:   0                              Zdržel se:   0 “. 
 
     V říjnu 2018 byla na MČ Brno Líšeň panu Freibergovi zaslána oznámenka k pokynu pro realizaci 
stavebních úprav na ul. Horníkova a následující upřesnění od pana Ing. Zavadila ze dne 17. 10. 2018: 
     „Vážený pane místostarosto, na základě předmětného pokynu k zajištění realizace stavební úpravy 
stávajícího místa pro přecházení za účelem dopravního zklidnění, který jak níže uvádíte, jste obdržel, 
bude zahájena příprava předmětné stavební úpravy spočívající ve zpracování příslušné projektové 
dokumentace DÚR a DSP, v  zajištění stanovisek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí, za 
účelem vydání příslušného povolení podle stavebního zákona a pak bude také zahájen postup  pro 
stanovení místní úpravy provozu na předmětné místní komunikaci, pokud to bude vyžadovat 
realizace této stavební úpravy. Doba potřebná na splnění tohoto pokynu je přibližně jeden rok. 
Samozřejmě, že v průběhu této přípravy se bude jednat také se statutárním městem Brno, městkou 
částí Brno-Líšeň. Děkuji za pochopení.“ 
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     Po volbách v říjnu 2019 se bohužel nenašel nikdo, kdo by celou věc převzal a byl by ochoten s námi 
v této věci komunikovat ani na MČ Brno-Líšeň ani na OD MMB.  Na emailový dotaz ze dne 3. 12. 2018 
ani na dotaz odeslaný přes datovou schránku ze dne 15. 4. 2019 do září 2019 nikdo nereagoval.  
     Dne 12. 9. 2019 jsem podala za spolek Horníček stížnost na MČ Brno-Líšeň a MMB.  
 
     Před schůzí spolku Horníčku dne 25. 9. 2019 jsem obdržela zamítavé stanovisko z OD MMB 
k vybudování zvýšeného místa pro přecházení na ulici Horníkova. Dle jejich sdělení „proběhlo dne 19. 
9. 2019 v čase od 7:00 hod. do 8:20 hod. na předmětném místě přecházení na ulici Horníkova fyzické 
sčítání přecházejících osob a projíždějících vozidel. Na místě pro přecházení přešlo 10 osob, z nichž 
bylo pouze 8 žáků ZŠ a projelo 32 vozidel (z toho 27 vozidly přiváželi rodiče děti do školy).  
K maximální bezpečnosti žáků při příchodu do školy doporučuje tedy OD MMB využití velkoplošného 
sídlištního parkoviště s následným odchodem dětí po navazujícím chodníku, ev. navrhují dobudování 
chodníku mezi parkovištěm a předškolním prostorem v místě vyšlapané cestičky“. 
 
     Dle mého názoru lze současné řešení situace vodorovným dopravním značením považovat pouze 
za provizorní a budeme se nadále snažit prosadit vybudování zvýšeného prahu pro přecházení. 

Děkuji za Váš čas. 

                                                                                                                               Mgr. Eva Nosavcovová, Ph.D. 
                                                                                                                               předsedkyně spolku Horníček 
  
V Brně 9. 10. 2019 

 


