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a silničnísítěv jádrovémúzemíoB3
Věc: Připomínkak Územní studii nadřazenédá|niční
Brno
oblasti
metropolitnírozvojové

Y áůenápaní,v áŽený pane,
dne04.12.2017prezentovalprojektantana|yické črástiÚzemní studie nadřazenédálničnía
silničnísítěv jádrovémúzemíoB3 metropolitnírozvojovéoblasti Brno obcíma městským částem.
Při prezentacivýstupůstudie zaznělo v kapitole E.4_Závěr několik závěriv ěásti ýkající se
R43, se ktenýmise nemůžemeztotožniÍa navrhujemejejich úpravu.
Abychom byli přesní'nejprve přikládáme prezentovanýobránekvariantřešení,ve kteréjsou
uvedeny dílčívarianty řešeníR43 značenyA) ažF) pro oblast, kterou namítáme.
B), Severníobchvat Kďimi (označeni
A), optimalizovaná trasa (označení
Německá trasa (označení
F)
(ozračení
E), Bífýšskátrasa (označení
(označení
Bystrcká
trasa
D),
C), Jižníobchvat Kuřimi
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B) je
Ve stuďi je na straněE.25 konstatováno,žeoptimalizovaná trasa (označení
kompatibilní pouze se Severním obchvatem Kuřimi a neníkompatibilní s Jižním obchvatem Kuřimi
(označení
D). Toto ve|mizávahté1.:vneninenínijak podloženoa je jen konstatoviíno.Po dotazuo
kteý byl vznesen na prezentaci, bylo toto tvrzení vysvětleno velmi vágně tim, žs by město Kuřim bylo
ze všech stran obklopeno dálnicemi, čipřivaděči a občanéKuřimi by neměli přístup mimo město.
bylo vymyšlenoad hoc a vnímiímeho jako neseriózní.Nejvíce omezující
Toto zdůvodněrrí
jako
všechny podobnéstavby okolo velkých měst, a nikoliv Jižníobchva|
R43,
ostatně
vždy
bude
ve všechostatníchvariantách.Je tedy ire|evantního vylučovatprávě
realizovat
který by se měl stejně
jen od variarrty optimalizované. Právě důvodůminimá|ních dopadůna občany,je pravděpodobně Jifuí
obchvat Kuřimi nawhoviín v tunelovévariantě a nemůŽetedy nap|ňovatt5rtochmurnévize právě jen u
optimalizované varianty.
Prováněni optimalizované trasy (označeníB), právě jen na Severní obchvat Kuřimi tuto
variantu silně diskredituje a činíji minimálně přijatelnouještěpřed samotnýmhodnocenímvariant'
konstatování,je ňejmé,že pro všechny
V případě,žeby nedošlok tomuto neodůvodněnému
posuzovanévarianty je Jižní obchvat Kuřimi jediným prunikem všechvariant a tím se stiívá
realizovatelnými samostatně.
Zainteresovanéobce severněod Kuřimi, vidí svou prioritu v reďizaci Jižního obchvatu
Kuřimi, tato preferenceje natolik si|ná,žeobce navrhují,aby se Jižní obchvat Kuřimi, takto
samostatněřešil.
dobějejiž schválená
Toto navrhovanéřešenímá mnoho logic(ých konsekvencí.V současné
Kuřimi
nanavazt$ici
obchvatu
rea|izacenavazujícíhoobchvatu obce Čebína'Propojením Jižrího
Čebína.
obchvat obce Čebínase nabizíi rea|izacemimoúrovňovélďižovatky u obce
Mimourovňová křižovatkau obce Čebínaje klíčoým bodem realizaceR43 severněod
Kuřimi a je ňejmé,žeje moŽnéjinavrhnouttak, aby umoárila následnourealizaci jakékoliv
možnostnenínikde ve
kombinace ostatníchtras. Je ažs podivem, žetatoreá|náa samo se nabízející
studii popsána a ani navtžená.
situaci
Prosazeníýše nawženéhoprojektovéhocíleby odb|okovalo celou řadu, v současné
neřešitelných,problémůs celokrajs\ým dopadem.ZáŠllpcivšechzainteresovanýchobcía snad i
ástupci laajštísi velmi dobře uvědomují,jaký dopad by na dalšírozvoj obslužrostitétovýznamné
lokality v kraji, měly odklady řešeníúzkéhohrdla v Kuřimi aždo doby konsenzu arcalizace R43' tj.
optimistickým odhademv obdobípo roce 2030. JiŽteď je stav dopravy na tahu přes Kuřim do Tišnova
neúnosný.
Podobný problémbyl již jednou řešenv obchvatuměsta Znojma a byl, ažna nějakéřešitelné
výešen a realizuje se. Toto je velmi úspěšnýprecedensprávě v Jihomoravském
ryjinrky' úspěšně
kraji, kterému zarea|izaci tohoto nelehkéhoúkolu patří obdiv a poděkování nejen oběanůměsta
Znojl:m'.Pročtedy tento příklad nenásledovat'
Za obce severně od Kuřimi tedy nawhujeme v ÍJzemni studii nadřazenédálničnía silničnísítě
jádrovém
tvpmi oB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno $o úpravy.
v
1) Potvrdit, žeoptimalizovaná trasa (omačeníB) je plně kompatibilnís Jižním'
obchvatem Kuffmi (oanaěeníD) a dále s tím takto pracovat ve všechvariantrách.
2) Navrhnout ke zpracoviíní,k posouzení a k realizaci samostatnýprojekt propojení Jiárího
obchvatu Kuřimi a navazujícíhoobchvatu obce Čebínaarea|izace mimoúrovňové
křiŽovatky u obce Čebínatalq aby bylo možnénásledně reďizovat jakoukoliv variantu
R43.
3) Navrhnout samostatnéprojednánívšechnezbýných krolnlk co nejrychlejší,realizaci
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