
Akutní žádost o odklonění veškerých služebních jízd a vozidel DPMB nad 3.5t  ze Slovanského
náměstí z důvodů plánovaného zesílení provozu linky 44/84 

Z důvodů popsaných v nezodpovězených podnětech:
• Zhoršení životní situace po reknostrukci první poloviny Slovanského náměstí 8. 11. 2018, 8:00 [1]
• Prosba/žádost o zahájení jednání na nápravu životních podmínek na ulici skácelova/slovanské náměstí

po rekonstrukci křižovatky 13. 2. 2019 6:02 [2]
• Žádost o doplnění a úpravu zeleně v ulici Skácelova na pozemku p.č.2899/22 a 2899/10 vk.ú. Královo

Pole 10. 6. 2019 19:44 (+ papírové podání) [3]
• Zadost  o protihlukovou barieru na krizovatce Skacelova a Slovanske namesti  28.  4.  2019,  19:11 (+

papírové podání) [4]
• Podmet ke zmene vedeni autobusovych linek prez Slovanske namesti 22. 4. 2019, 12:43 [5]

Žádáme o odklon všech služebních autobusových jízd a vozidel (samozřejmě kromě regulérní náhradní
dopravy  pro převoz cestujících) z prostoru Slovanského náměstí.
Na Slovanském náměstí,  Husitské a  Skácelově,  jezdí  každé 2 minuty autobus,  a  každých 5 minut
trolejbus.  Toto  činí opakovaně nešetrně rekonstruované (2012 vymýcení husté vegetace, 2019 zúžení
všech  přechodů  a  vjezdů/výjezdů  na  Husitskou  a  Skácelovu)  Slovanské  náměstí  neobyvatelným.
Služební jízdy jsou mimo špičku překvapivě častým elementem, a v takto zničené lokalitě se každý
autobus počítá.
Jelikož  bude  na  dva  roky  uzavřena  tramvajová  linka  č.  1  mezi  Pisárkami  a  Bystrcí,  načež   bylo
rozhodnuto, že proto bude  posílena linka 44/84, aby toto kompenzovala, bude již nyní MHD přeplněné
Slovanské náměstí  ještě neobyvatelnější.  Jako minimální  kompenzace je  možné obyvatelům tohoto
místa ulehčit odkloněním všech služebních linek. Prostor na toto existuje. Nakonec do oblasti je zákaz
vjezdu nad 6.5t a DPMB pro služební jízdy svých výjimek zneužívá.
Prosím mějte na zřeteli, že toto je žádost na ÚMČ Královo Pole, nikoliv na Odbor Dopravy MMB.
Odbor dopravy, pokud vůbec bude tímto zatížen, toto bude pouze schvalovat, nemůže to navrhnout, ani
se k tomu přímo vyjádřit.

S pozdravy a poděkováním,
    Mgr. Vaněk Jiří
    Skácelova 2a
    612 00
    775 39 01 09
    judovana@email.cz

[1] https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round1/stavSlovanak.pdf
[2] https://jvanek.fedorapeople.org/slovanak/round2/stavSlovanak2.pdf
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