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A.1. CÍL A ÚČEL ÚZEMNÍ STUDIE 

Cíl a účel Územní studie je popsán v textové části 2. etapy Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém 

území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno (dále také „2. etapa Územní studie“ nebo jen „Územní studie“). 

Tento dodatek 2. etapy Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové 

oblasti Brno (dále také „dodatek Územní studie“ nebo „dodatek ÚS“) hodnotí tzv. Poučenou variantu S.10, jejíž 

dodatečné navržení a hodnocení vyplynulo z kap. F 2. etapy Územní studie (Celkové porovnání variant), kde se 

konstatuje, že „žádná z variant neobsahuje současně všechny potenciálně ideální úseky prověřovaných komunikací a 

že silniční varianty „43“ se z hlediska hluku, rozptylu a obsluhy území jeví jako vhodnější“. Proto byla doporučena ke 

zpracování další silniční varianta, která by obsahovala kombinaci nejvýhodnějších prvků z jednotlivých oblastí. Její 

složení vychází ze stopy doporučené varianty D.3 a nahrazuje některá dílčí řešení nadřazené silniční sítě vhodnějšími.  

Podrobný popis varianty – viz kap. B.3.2.1. dodatku Územní studie. 

A.2. ŘEŠENÉ ÚZEMÍ 

Řešené území je totožné s řešeným územím 2. etapy Územní studie. 

Řešené území ve výsledku zahrnuje celé správní území 111 obcí, má celkovou rozlohu 112 443 ha. 

A.3. PODKLADY 

Podklady využité pro tento dodatek Územní studie jsou totožné s podklady samotné Území studie. 

A.4. POJMY A ZKRATKY 

Pojmy a zkratky použité pro tento dodatek Územní studie jsou totožné jako v celé Území studii. 

Kapitola se doplňuje o vysvětlení této zkratky: 

 SaDS silniční a dálniční síť 

A.5. PRINCIPY ZPRACOVÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Hodnocení varianty S.10 vychází z totožných principů, které byly použity při hodnocení a porovnávání variant 

v 2. etapě Územní studie. 

A.6. METODY HLAVNÍCH POROVNÁNÍ 

Metody hodnocení varianty S.10 jsou totožné s metodami hodnocení a porovnávání variant v 2. etapě Územní studie. 

Tzv. Poučení varianta S.10 je hodnocena ze třech základních hledisek: 

 Porovnání z hlediska dopravně-urbanistického (viz kap. C); 

 Porovnání z hlediska životního prostředí a lidského zdraví (viz kap. D); 

 Porovnání z hlediska výsledků hlukové a rozptylové studie (viz kap. E). 

Každé z těchto tří porovnání je zpracováno jiným způsobem, neboť hodnotí jinou kategorii/oblast a vychází z jiných 

podkladů, předpisů či metodik. Dopravně-urbanistické porovnání sleduje základní dopravněinženýrské ukazatele 

(především dopravní účinnost) a urbanistické vazby. Porovnání z hlediska životního prostředí se zabývá potenciálními 

střety variant se základními parametry životního prostředí a lidského zdraví. Část zabývající se podrobně vlivy variant 

na obyvatele prostřednictvím vyhodnocení hluku a emisí klade důraz na člověka jako zásadní entitu v území. 
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A.7. ZPŮSOB USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMNÍ STUDIE 

Textová část, grafická část a přílohy dodatku Územní studie doplňují 2. etapu Územní studie o hodnocení 

tzv. Poučené varianty S.10 a její porovnání s ostatními variantami. V některých případech (zejména při srovnávání 

všech variant) nahrazují části dodatku Územní studie odpovídající části 2. etapy Územní studie (podrobněji viz Obsah 

dodatku 2. etapy Územní studie).  

Uspořádání textové, grafické a přílohové části dodatku Územní studie odpovídá struktuře obsahu 2. etapy 

Územní studie. Textová část má totožné označení kapitol do druhé úrovně (např. kapitola B.1. dodatku Územní studie 

je doplňkem kapitoly B.1. z 2. etapy Územní studie). 

Jednotlivé kroky hodnocení a porovnání variant jsou uvedeny v 2. etapě Územní studie. 

 


