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Město Slavkov u Brna
Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

Poř. číslo

OB 104

Připomínka
Na základě výzvy ze dne 8.12.2017 k vyjádření k prezentaci analytické části „Územní studie nadřazené
dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“ Vám sdělujeme
následující. Z dokumentace je zřejmé, že téměř ve všech variantách se počítá se zrušením nájezdu
i sjezdu uzavřením z dálnice D1 v obci Holubice označení jako zrušení MUK Holubice. Nové napojení na
dálnici D1 je plánováno u obce Tvarožná. S tímto řešením nesouhlasíme. Město Slavkov u Brna tento
negativní postoj dalo již na vědomí Jihomoravskému kraji před léty. V programu rozvoje obce máme
zapracovaný bod, že tento návrh město bude sledovat a případně proti zrušení MÚK Holubice vydá
negativní stanovisko. Zrušením tohoto napojení by došlo ke snížení obslužnosti města a celého
regionu, který je dále dostupný ze silnice I/50. Například při cestování do okresního města Vyškov by
došlo k dopravnímu závleku.
Město Slavkov u Brna tedy nesouhlasí se zrušením MÚK Holubice.
Vyhodnocení připomínky
Dopisem ze dne 08.12.2018, pod čj. JMK 174683/2017, nabídl Jihomoravský kraj samosprávným
orgánům obcí možnost vyjádřit se k analytické části „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě
v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“. Důvodem žádosti bylo ověřit úplnost
informací o řešeném území a relevantnost navržených variant z pohledu samospráv, jejichž území je
řešením dotčeno.
Město Slavkov u Brna nepožaduje doplnění analytické části o další varianty.
Projektant odpovídá dle § 159 odst. 1 stavebního zákona za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované územní studie, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů
a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány
územního plánování a dotčenými orgány. Při zpracovávání návrhové části územní studie bude vycházet
z jejího zadání, prostuduje připomínku města Slavkov u Brna a vyhodnotí její relevantnost při
zpracování dopravního modelování, hlukové a rozptylové studie.

