Obec
sídlo / adresa

Obec Veverské Knínice
Veverské Knínice 260, 664 81 Veverské Knínice

Poř. číslo

OB 123

Připomínka
Obec Veverské Knínice nesouhlasí s tím, aby jakákoli varianta rychlostní silnice 43 byla trasována
Boskovickou brázdou přes katastrální území obce Veverské Knínice tzv. variantou F – bítýšská trasa.
Obec má v chráněné oblasti tzv. Podkomorských lesů na souřadnicích X 49°13´33.222N
a Y16°25´53.097E kvalitní a zároveň jediný zdroj pitné vody, na němž je zcela závislá a tento zdroj nebo
jeho přívod do obce by v každém případě trasa rychlostní komunikace protínala. Je zde tedy důvodná
obava, že by došlo ke znehodnocení tohoto zdroje.
Obec již nyní pociťuje nepříznivé vlivy blízkého motodromu a dálnice D-1 a to zejména jejich hlučnost.
Vybudováním rychlostní komunikace D 43 by vzhledem k tomu, že obec je situována v údolí,
otevřeném směrem k její zamýšlené trase došlo i ke zvýšení již tak nepříjemné hlučnosti, prašnosti
a emisí z výfukových plynů.
Vzhledem k těmto skutečnostem zastupitelstvo obce již při projednávání 2. Návrhu Zásad územního
rozvoje Jihomoravského kraje zasílalo nesouhlasné stanovisko, schválené na veřejném zasedání
zastupitelstva dne 26.4.2011, usnesením č. 13, kdy rozhodlo že nesouhlasí s tím, aby byla zanesena
nebo schválena jakákoli varianta trasování rychlostní komunikace Boskovickou brázdou. Námitky byly
schváleny zastupitelstvem obce Veverské Knínice, již několikrát byly zaslány k různým projednáváním
a peticím a jsou dosud platné.
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.
Obec Veverské Knínice nepožaduje doplnění analytické části o další varianty.
Obec Veverské Knínice upozornila na potenciální střet D43 v úseku Kuřim – D1 bítýšskou stopou
s ochranou zdroje pitné vody v Podkomorských lesích pro obec Veverské Knínice.
Projektant doplní do analytické části zdroj pitné vody pro obec Veverské Knínice včetně jeho přívodu
a včetně jeho případných dopadů.
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 připomínky obce Veverské Knínice a vyhodnotí jejich relevantnost při
zpracování dopravního modelování, hlukové a rozptylové studie.

