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1. Základní údaje 

1.1. Cíl a účel územní studie 

Cílem územní studie je prověřit: 

• potřebnost a územní průchodnost optimálního propojení R52 a I/53 s dálnicí D2, které by na sebe 

vztáhlo podstatnou část intenzit, zejména těžkých vozidel; 

• potřebnost a územní průchodnost návazného západního obchvatu Pohořelic – silnice II. třídy; 

• potřebnost mimoúrovňové křižovatky na D2 Velké Němčice; 

• potřebnost a územní průchodnost návazného obchvatu Hustopečí – silnice II. třídy ve variantě 

západní a východní. 

Územní studie bude sloužit jako podklad pro: 

• zásady územního rozvoje; 

• územní plány; 

• projektovou přípravu realizace silnic v území. 

1.2. Obsah 1. etapy 

Předmětem 1. etapy je: 

• Zhodnocení stávajícího stavu (limity, hodnoty, problémy k řešení dle ÚAP, průzkum území) 

a rozvojového potenciálu (záměry z ÚAP, návrhy z územních plánů) řešeného území. 

• Zhodnocení dopravní infrastruktury v řešeném území vč. dopravní obsluhy řešeného území, 

prověření dostupných podkladů. 

• Navržení nového silničního propojení R52 a I/53 s dálnicí D2 ve variantách, prověření územní 

průchodnosti návazného západního obchvatu Pohořelic silnice II. třídy; prověření potřebnosti 

mimoúrovňové křižovatky na D2 u Velkých Němčic, prověření potřebnosti návazného obchvatu 

Hustopečí silnice II. třídy ve variantě západní a východní. 

• Zjištění střetů a problémů v území ve vztahu k limitům území a rozvojovým záměrům obcí pro 

každou variantu a po každou obec. 

2. Identifikační údaje, vymezení řešeného území 

vymezení řešeného území 

SO ORP obec k. ú. 

Hustopeče 

Hustopeče Hustopeče u Brna 

Starovice Starovice 

Uherčice Uherčice u Hustopečí 

Velké Němčice Velké Němčice 

Pohořelice 

Cvrčovice Cvrčovice u Pohořelic 

Malešovice Malešovice 

Odrovice Odrovice 

Pohořelice Pohořelice nad Jihlavou 

Přibice Přibice 

Vranovice Vranovice nad Svratkou 
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SO ORP obec k. ú. 

Židlochovice 

Nosislav Nosislav 

Přísnotice Přísnotice 

Unkovice Unkovice 

Žabčice Žabčice 

Židlochovice Židlochovice 

podklady 

• účelové katastrální mapy  

• základní mapa 1 : 10 000 (zdroj: ČÚZK) 

• ortofotomapa (zdroj: ČÚZK) 

• Územně analytické podklady Jihomoravského kraje, 2013 

• ÚAP SO ORP Pohořelice; 2012 

• ÚAP SO ORP Hustopeče; 2012 

• ÚAP SO ORP Židlochovice; 2012 

• ÚP Cvrčovice 

• ÚP Hustopeče 

• ÚP Malešovice 

• ÚPNSÚ Pohořelice + změny č. 1 – 9 

• ÚP Přibice 

• ÚP Starovice 

• ÚP Uherčice 

• ÚPNSÚ Velké Němčice + změny č. 1, 2 a 3 

• ÚP Vranovice 

• Vyhledávací studie Hustopeče – obchvat; ViaDesigne, s. r. o.; 10/2009 

• D2, MÚK Velké Pavlovice; ViaDesigne s. r. o.; 03/2008 

• Koordinační studie VRT 2003“; IKP CE, s. r. o.; 2004 

• Územně-technická studie „VRT Brno – Vranovice“; SUDOP Brno, s. r. o.; 2014 

• Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou dopravou 

v Jihomoravském kraji; CDV, v. v. i.; 2007 

• Generel krajských silnic Jihomoravského kraje; Udimo s. r. o.; 06/2006 

• Studie aglomeračního projektu brněnské příměstské železniční dopravy 2020; SUDOP Brno, 

s. r. o.; 12/2011 

• Dopravní model Jihomoravského kraje; aktualizace 06/2014 

• průzkumy v terénu 

3. Stávající stav území a rozvojový potenciál jednotlivých obcí 

3.1. Územně plánovací dokumentace a podklady, územní rozvoj 

Politika územního rozvoje České republiky 

PÚR ČR byla schválena usnesením vlády č. 929 ze dne 20. 7. 2009. 
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Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 

Jihomoravský kraj nemá platné zásady územního rozvoje. 

Územně plánovací dokumentace obcí 

Cvrčovice 

Obec má platný ÚP z roku 2014 (zpracovatel Studio Region, s. r. o.). 

Hustopeče 

Město má platný ÚP z roku 2013 (zpracovatel Ing. arch. Michal Hadlač) 

Malešovice 

Obec má platný ÚP z roku 2014 (zpracovatel Knesl + Kynčl, s. r. o.) 

Pohořelice 

Město má platný ÚP a 9 změn ÚP. 

Přibice 

Obec má platný ÚP z roku 2014 (zpracovatel Studio Region, s. r. o.). 

Starovice 

Obec má platný ÚP z roku 2013 (zpracovatel AR projekt, s. r. o.). 

Uherčice 

Obec má platný ÚP z roku 2010 (zpracovatel Ateliér Brno). 

Velké Němčice 

Městys má platný ÚP a 3 změny ÚP. 

Vranovice 

Obec má platný ÚP z roku 2014 (zpracovatel KT architekti). 

3.2. Stávající využití území, limity, hodnoty, problémy 

Sídelní struktura 

Řešené území leží 25 km na jih od Brna. Centry osídlení jsou města Hustopeče a Pohořelice, které jsou 

obcemi s rozšířenou působností. Ve Vranovicích je významný přestupní uzel IDS JMK. Obce v řešeném 

území mají dobrou dostupnost do Brna, zároveň jsou však od Brna dostatečně daleko na to, aby byly 

výrazně zasaženy suburbanizací. 

Pohořelice 

Město má 4.755 obyvatel. Na severním okraji je město stavebně propojeno se sousední obcí Cvrčovice. 

Centrem města je historické jádro kolem nám. Svobody a ul. Lidická. V posledních letech došlo 

k výraznému růstu na jižním okraji města (průmyslová zóna) a na severozápadním okraji (rozsáhlá 

výstavba rodinných domků velmi nízké urbanistické i architektonické úrovně). Součástí města jsou místní 

části Nová Ves (jižně od města) a Smolín (severovýchodně od města), osada Velký Dvůr (jižně do města) 

a několik solitérních staveb a osad (Mariánský Dvůr, Vilémov, Hornoleský Dvůr…). 

Přibice 

Obec má 1.049 obyvatel. Obec má kompaktní tvar, severně od obce stojí odděleně areál ZD; 

jihovýchodně od obce, těsně za hranicí správního území (na k. ú. Ivaň) leží autokrosový areál. 
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Vranovice 

Obec má 2.206 obyvatel. Obec má kompaktní tvar, je však rozdělena železniční tratí. Výstavba 

v posledních letech se soustřeďuje zejména do lokalit západně a jihozápadně od nádraží. Dnešní průtah 

silnice II/394 byl postaven v 2. pol. minulého století v souvislosti se stavbou nadjezdu nad železniční 

tratí, do té doby procházela silnice ulicemi Přibická – Masarykova – Dlouhá a železniční trať křížila 

úrovňově na brněnském zhlaví železniční stanice. Naopak ulice Lipová, do které byla přeložka s novým 

přemostěním zaústěna, byla do té doby klidnou obytnou ulicí. 

Velké Němčice 

Městys má 1.757 obyvatel. Městys má kompaktní tvar, jihovýchodně od městyse stojí odděleně jeden 

areál ZD, další zemědělský areál je v osadě Nová Ves, asi 2,5 km jihovýchodně od městyse, u silnice do 

Hustopečí. V posledních letech došlo k výraznému růstu na severním okraji městyse (rozsáhlá výstavba 

rodinných domků velmi nízké urbanistické i architektonické úrovně). 

Uherčice 

Obec má 1.017 obyvatel. Obec leží převážně na levém břehu Svratky. Na pravém břehu je izolovaná čtvrť 

„Na Trávníku“ s cca 25 RD. 

Starovice 

Obec má 892 obyvatel. Obec má kompaktní tvar, severozápadně od obce stojí odděleně areál ZD. 

V posledních letech došlo k výraznému růstu na západním okraji obce (rozsáhlá výstavba rodinných 

domků velmi nízké urbanistické i architektonické úrovně) 

Hustopeče 

Město má 5.859 obyvatel. Město má kompaktní tvar, do správního území spadá výrobní a skladovací 

zóna u železniční stanice „Šakvice“. Centrem města je historické jádro kolem Dukelského náměstí. 

Přirozený urbanistický vývoj města byl násilně přerušen výstavbou dálnice D2 v těsné blízkosti centra 

města, rozvoj města se od té doby odehrává na opačné, západní straně. 

Limity 

Významnými limity pro návrh trasy přeložky silnice jsou zejména Evropsky významné lokality 

Natura 2000 a mokřad mezinárodního významu jižně od Vranovic a Přibic, vodní zdroje severovýchodně 

od Vranovic, železniční vlečka Vranovice – Pohořelice a železniční trať č. 250, vedení VTL plynovodů (do 

i nad 40 barů) v okolí Velkých Němčic a záplavová území řek Jihlavy a Svratky. 

Hodnoty 

Hodnotami v území jsou biotopy podél řek Jihlavy a Svratky, lesy, vinice, stabilizovaná sídelní struktura 

a dobrá dopravní dostupnost. 

Problémy 

Problémy v území jsou zejména zatížení území hlukem a exhalacemi ze silniční dopravy 

3.3. Rozvojové záměry, zastavitelné plochy 

Politika územního rozvoje České republiky 

Řešeného území se dotýkají záměry a jevy z PÚR ČR: 

• VR1 – koridor vysokorychlostní dopravy Praha – Brno – hranice ČR / Rakousko; 

• R52 – koridor kapacitní silnice Pohořelice – Mikulov – Drasenhofen (Rakousko); 

• OB3 – Rozvojová oblast Brno; 
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• OS10 – Rozvojová osa (Katowice –) hranice Polsko / ČR – Ostrava – Lipník nad Bečvou – Olomouc 

– Brno – Břeclav – hranice ČR / Slovensko (– Bratislava). 

Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje 

Jihomoravský kraj nemá platné zásady územního rozvoje. 

Územně plánovací dokumentace obcí 

Rozvojové plochy z platných ÚP jsou vyznačeny ve výkrese č. 1. 

Cvrčovice 

Zastavitelné plochy jsou zejména na jihozápadním okraji obce. 

Hustopeče 

Zastavitelné plochy jsou zejména na západním okraji města. 

Malešovice 

Zastavitelné plochy jsou zejména na jižním, severním a severozápadním okraji obce. 

Přibice 

Zastavitelné plochy jsou zejména na východním okraji obce, územní rezervy na severovýchodním 

a jižním okraji. 

Severně od obce je vymezena územní rezerva pro přeložku silnice Pohořelice – Velké Němčice mimo 

zastavěné území. Trasa obchvatu koliduje s železniční tratí Vranovice – Přibice, realizace přeložky by 

znamenala zrušení této železniční trati, která je však důležitá pro obsluhu pohořelické průmyslové zóny. 

Starovice 

Zastavitelné plochy jsou převážně na jižním okraji obce. 

Uherčice 

Zastavitelné plochy jsou převážně na západním okraji obce. 

Velké Němčice 

Zastavitelné plochy jsou převážně na severním okraji městyse. 

Vranovice 

Zastavitelné plochy jsou převážně na západním okraji obce. 

Severně od obce je vymezena územní rezerva pro přeložku silnice Pohořelice – Velké Němčice mimo 

zastavěné území. 

4. Dopravní infrastruktura 

4.1. Širší vztahy 

Dominantní přepravní práci přenáší v zájmovém území dálnice D2 a rychlostní silnice R52, které se od 

Brna rozbíhají směrem na Bratislavu a Vídeň. Na silnici R52 se v Pohořelicích od jihozápadu napojuje 

silnice I/53. Územím dříve, jako logická příčka spojující D2 a R52, procházela silnice I/54 v trase Znojmo – 

Pohořelice – Vranovice – Velké Němčice (a dále na Velké Hostěrádky – Žarošice – Kyjov – Veselí nad 

Moravou – Strání). Byla však rozdělena na dva oddělené úseky I/53 Znojmo – Pohořelice a I/54 Slavkov 

u Brna – Žarošice – Kyjov – Veselí nad Moravou – Strání a mezilehlý úsek Pohořelice – Velké Němčice – 

Žarošice byl přeřazen do kategorie silnic II. třídy (II/381). Na příčkách silnic II. a III. třídy mezi R52 a D2 

jsou zaznamenány následující intenzity (CSD 2010 – celkem/TNV): 



Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 – I. etapa 

12 

• III/39528 + III/41619 + II/425: 

o R52 MÚK Bratčice – Hrušovany u Brna – Židlochovice – Velké Němčice 2252/613 – 3667/453 

• II/416: 

o R52 MÚK Pohořelice-sever – Židlochovice – MÚK Blučina (D2) 2006/548 – 6068/731 

• II/381: 

o R52 MÚK Pohořelice-jih – Vranovice – Velké Němčice 1717/677 – 2059/746 

Podíl nákladních vozidel dosahuje až 35 %. Pro srovnání např. intenzity na silnici I/34 Polička – Hlinsko 

2812/752, I/23 Studená – J. Hradec 1837/397. 

Stávající silnice II. a III. třídy, plnící souběžně funkce chybějící příčky, nejsou na uvedenou zátěž těžkých 

vozidel dimenzovány, a to jak stavebně, tak dopravně technicky. 

Základní silniční síť v řešeném území 

Dálnice D2 (Brno – Břeclav – státní hranice ČR / Slovensko), navazující v prostoru Brna na dálnici D1 

(MÚK Brno-jih) je v plném rozsahu realizována (na území Jihomoravského kraje – 5 dálničních 

křižovatek). V okolí Brna, které je z hlediska dopravní zátěže na dálnici D2 nejsilnější, dosahuje průměrná 

denní intenzita dopravy okolo 48 300 voz./den. S ohledem na rozvojové aktivity v okolí dálnice D2 mezi 

Brnem a Břeclaví jsou v aktualizaci ÚAP SO ORP Hustopeče uvedeny záměry dvou nových 

mimoúrovňových křižovatek (MÚK Velké Němčice a MÚK Velké Pavlovice), které by zajistily propojení 

dálnice D2 se silniční sítí nižší kategorie. 

Rychlostní silnice R52 (Rajhrad – Pohořelice – Mikulov – hranice ČR / Rakousko) je součástí severojižního 

mezinárodního kapacitního spojení Brno (D1) – Vídeň. V současné době je v provozu rychlostní úsek 

Rajhrad – Pohořelice. Návazný úsek Pohořelice – hranice ČR je zakotven a stabilizován v UV ČR 

č. 735/2008, k přípravě a výstavbě kapacitní pozemní komunikace v úseku Pohořelice – státní hranice 

s Rakouskem. Vláda potvrzuje návazný úsek koridoru R52 Pohořelice – Mikulov – hranice ČR / Rakousko 

(– Drasenhofen) s návazností na rakouskou dálnici A5 ve směru na Vídeň a souhlasí s dalším 

pokračováním příprav k realizaci. Dne 23. ledna 2009 byla ve Vídni podepsána dohoda mezi Rakouskou 

spolkovou vládou a vládou České republiky o propojení rakouské dálnice A5 a české rychlostní silnice 

R52. Dokument vymezuje místo propojení české a rakouské dálniční sítě v katastrálním území obcí 

Mikulov a Drasenhofen. Úsek R52 Pohořelice – Mikulov – hranice ČR / Rakousko bude ve značném 

rozsahu své trasy sledovat stopu stávající silnice I/52. 

Silnice I/52 (Brno (I/42) – Rajhrad (R52), Pohořelice – Mikulov (I/40) – hranice ČR / Rakousko). Úsek Brno 

(I/42) – Modřice – Rajhrad (R52) v současné době zajišťuje jak funkci obslužné komunikace jižní části 

Brna (ulice Vídeňská) a rozvíjejícího se příměstského prostoru v úseku Brno – Modřice – Rajhrad, tak 

funkci dálkové silnice s návazností na již realizovaný úsek rychlostní silnice R52 Rajhrad – Pohořelice 

(součást mezinárodního tahu E461). Navazující úsek dvoupruhové silnice Pohořelice – Mikulov – hranice 

ČR / Rakousko přenáší dálkové mezinárodní přepravní vztahy vedené přes přechod Mikulov / 

Drasenhofen ve směru na Vídeň. Po realizaci zbývajících úseků rychlostní silnice R52 budou dálkové 

vztahy přesměrovány na kapacitní silnici a stávající dvoupruhová silnice převezme funkci doprovodné 

silnice k R52 s obsluhou přilehlého území. Stávající úsek Brno – Rajhrad je v současné době připravován 

k postupné zásadní rekonstrukci (vztah k variantě R52 – viz předchozí část rychlostní silnice R52). 

Silnice I/53 Znojmo (I/38) – Pohořelice (I/52) je páteřní osou pro zpřístupnění a obsluhu Znojemska ve 

směru od jádrového prostoru Brněnské aglomerace a krajského města Brna na silnici I/38 

a připravovanou R52. Intenzita dopravy se pohybuje v rozmezí 5 750 – 9 700 voz./den s narůstajícími 

hodnotami v blízkosti významných center osídlení (r. 2010). Pro rozvoj Znojemska je kvalita a úroveň 

tohoto dopravního spojení rozhodující. Pro zkvalitnění silničního spojení Brno – Znojmo je ŘSD ČR 

sledována celková prostorová homogenizace stávající trasy ve dvoupruhovém uspořádání včetně 

obchvatu Lechovic. 
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Silnice II/381 (Pohořelice – Velké Němčice – Křepice – Žarošice) je součástí silničního tahu oblastního 

významu O14 Velké Němčice – Vranovice – Pasohlávky – Brod nad Dyjí – Novosedly. Funkce tohoto tahu 

spočívá především ve spojení jednotlivých obcí a jejich napojení na silniční tahy vyššího významu a ORP. 

Z územních plánů jednotlivých obcí vyplývají záměry obchvatů obcí Vranovice a Přibice. 

Silnice II/395 (Velká Bíteš – Moravské Bránice – Dolní Kounice – Pohořelice) je součástí krajského tahu 

K27 Ivančice (II/394) – Moravské Bránice (II/395) – Dolní Kounice – Pohořelice. Tah umožňuje propojení 

oblastí Brno-venkov a Břeclavsko a páteřní obsluhu sídel vyššího významu. Generel krajských silnic 

Jihomoravského kraje doporučuje výhledové prověření podmínek a potřeb případné přeložky silnice 

II/152 v Moravských Bránicích. Studií modernizace silnice II/152 Ivančice – Moravské Bránice – Želešice 

(2011, HBH projekt, obj. JMK) bylo prověřeno řešení silnice II/152 v prostoru obce Moravské Bránice. 

Z prověření vyplynulo, že stávající průjezdní úsek nebude sledován k přeložení. Pohořelice požadují 

prověřit přeložku silnice II/395 ve směru od Dolních Kounic s obchvaty sídel Malešovice, Odrovice 

a Cvrčovice. 

Silnice II/416 (Slavkov u Brna – Židlochovice – Pohořelice) tvoří páteřní komunikaci území jihovýchodně 

od dálnice D1 a jde v současné době o jedinou komunikaci umožňující propojení dálnic D1, D2 a R52 

v jihovýchodním kvadrantu širší aglomerace města Brna. Generel krajských silnic Jihomoravského kraje 

eviduje silnici jako silniční tah Krajského významu K34 Pohořelice (I/53, R52) – Hrušovany u Brna – 

Vojkovice (II/425) – Blučina – Měnín (II/380) – Újezd u Brna – Křenovice – Slavkov u Brna (I/54). Silniční 

tah slouží k vzájemnému spojení obcí s ORP, spojení okresů (Břeclav, Brno-venkov, Vyškov), spojení 

průmyslových center a spojení silničních tahů vyššího významu. V generelu je sledována přeložka silnice 

II/416 v úseku Unkovice – Hrušovany u Brna – Vojkovice – Blučina s možností výhledové přeložky silnice 

II/416 s obchvaty sídel Újezd u Brna, Hostěrádky-Rešov, Křenovice. 

Silnice II/420 (Horní Věstonice – Hustopeče – Nikolčice) je součástí silničního tahu oblastního významu 

O16 Perná – Dolní Věstonice – Hustopeče. Funkce tohoto tahu spočívá především ve spojení 

jednotlivých obcí a jejich napojení na silniční tahy vyššího významu a ORP. 

Silnice II/425 (hranice ČR / Slovensko – Lanžhot (D2) – Břeclav (I/55) – Velké Pavlovice – Hustopeče – 

Velké Němčice – Židlochovice – Rajhrad (I/52)) je součástí krajského tahu K11 (Brodské –) hranice 

ČR / Slovensko – Lanžhot (D2) – Břeclav (I/55) – Velké Pavlovice – Hustopeče – Velké Němčice – 

Židlochovice – Rajhrad (I/52). Tah zprostředkovává páteřní mezioblastní vztahy, vazby sídelní struktury 

vyššího významu a přebírá funkci doprovodné silnice k dálnici D2. V generelu je sledováno nové 

prodloužení silnice II/425 v úseku Modřice – Rajhrad. 

Území doplňuje síť silnic III. třídy (III/00220, III/39611, III/39521, III/39527, III/4113, III/41612, III/41621, 

III/4205, III/42510). 

4.2. Intenzity dopravy 

V roce 2010 bylo provedeno celostátní sčítání dopravy na silnicích a dálnicích. Z výsledků je zřejmé, že 

po dálnici D2, rychlostní silnic R52 a silnicích I. třídy jsou v řešeném území nejzatíženější silnice II/425, 

II/416 a silnice II/381. Silnice jsou silně zatížené těžkou nákladní dopravou v poměru k celkovému 

dopravnímu zatížení (až 35 %). Na méně zatížených silnicích III. třídy nebylo sčítání intenzity dopravy 

provedeno. 

tab. 1: Intenzity dopravy dle celostátního sčítání dopravy v roce 2010 

zatížení vybraných komunikací v řešeném území v roce 2010 

silnice stanoviště popis 
vozidla za 24 h 

těžká osobní moto celkem 

D2 6-8730 Hustopeče – Velké Pavlovice 6161 13069 55 19285 
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zatížení vybraných komunikací v řešeném území v roce 2010 

silnice stanoviště popis 
vozidla za 24 h 

těžká osobní moto celkem 

D2 6-8720 Velké Němčice – Hustopeče 6617 16490 69 23176 

R52 6-6210 Pohořelice 3670 10813 44 14527 

I/52 6-6230 Jižně Pohořelic 1956 5861 45 7862 

I/53 6-2119 Západně Pohořelic 1839 7795 61 9695 

II/381 6-4520 Velké Němčice – Vranovice 578 1269 22 1869 

II/381 6-4530 Pohořelice – Vranovice 713 1316 30 2059 

II/395 6-3798 Malešovice – Odrovice 244 873 25 1142 

II/395 6-3799 Cvrčovice – Pohořelice 348 1640 17 2005 

II/416 6-2506 Blučina 1000 5015 53 6068 

II/416 6-4258 Židlochovice – Unkovice 662 3352 59 4073 

II/416 6-4257 Žabčice – Pohořelice (R52) 603 1383 20 2006 

II/420 6-4426 Hustopeče – Strachotín 315 2153 39 2507 

II/425 6-0250 Hustopeče – Starovičky 1158 4597 46 5801 

II/425 6-0251 Hustopeče 1786 7201 108 9095 

II/425 6-0240 Hustopeče – Velké Němčice 951 3108 32 4091 

obr. 1: Kartogram intenzit dopravy dle sčítání dopravy v roce 2010 (výřez řešeného území) 

 



Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 – I. etapa 

15 

Předpokládané intenzity dopravy pro rok 2035 jsou získané z dopravního modelu Jihomoravského kraje 

aktualizovaného v červnu 2014. Intenzity dopravy jsou uvedeny v tisících (celkem/těžké) – viz následující 

obrázek. Model silniční dopravy pro výhledovou síť Jihomoravského kraje byl zpracován jako podklad 

pro zpracování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. V dopravním modelu nejsou zahrnuty 

MÚK Velké Němčice ani MÚK Velké Pavlovice. Objektivnější výhledové dopravní zatížení v území přinese 

až zpracovávané modelování dopravy. 

Následující kartogram byl převzat z dokumentu „Zhodnocení potenciálu území a modelových stavů 

silniční sítě Jihomoravského kraje“, UAD-studio spol. s r. o. červen 2014 

obr. 2: Kartogram předpokládaných intenzit dopravy v roce 2035, (výřez řešeného území) 

 

4.3. Hluk z dopravy 

Hluk ve vnějším prostředí je posuzován na základě Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., účinného od 

1. 11. 2011. Nejvyšší přípustná ekvivalentní hladina akustického tlaku A ve venkovním prostoru se 

stanoví součtem základní hladiny hluku 50 dB a příslušné korekce pro denní nebo noční dobu a místo. Na 

silnicích I. a II. třídy limit představuje 60 dB v denní a 50 dB v noční době. Na silnicích III. třídy nesmí být 

překročena v denní době hodnota 55 dB a v noční době 45 dB. V případě staré hlukové zátěže z dopravy 

na pozemních komunikacích je limit pro denní dobu stanoven na 70 dB, v noční době 60 dB. V případě 

železnice představuje limit 55 dB v denní a 50 dB v noční době, případně 60 dB v denní a 55 dB v noční 

době v OPŽ. 

4.4. Železniční doprava 

Řešeným územím prochází železniční trať č. 250 hranice ČR / Slovensko – Břeclav – Brno, koridorová 

trať, součást I. TŽK a IV. TEMMK, je v plném rozsahu modernizována v souvislém úseku v délce cca 50 km 

na rychlost 160 km/hod. Trať je zaústěna do železničního uzlu Brno. 
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Ze zadání vyplývá požadavek respektovat návrh elektrizace a zvýšení rychlosti tratě Šakvice – Hustopeče. 

Trať č. 254 Šakvice – Hustopeče je jednokolejnou regionální tratí s nezávislou trakcí. Traťová rychlost je 

60 km/h s propady rychlosti až na 40 km/h vlivem traťových poměrů, špatného stavu železničního svršku 

a zabezpečení železničních přejezdů. Optimalizace trati Šakvice – Hustopeče je sledována v dokumentu 

Generel dopravy Jihomoravského kraje z roku 2006 i v dokumentu Studie aglomeračního projektu 

brněnské příměstské železniční dopravy 2020. 

Řešeného území se dotýká i záměr obnovy trati Hrušovany u Brna – Židlochovice. Záměr je sledován 

v dokumentu Generel dopravy Jihomoravského kraje z roku 2006 i v dokumentu Studie aglomeračního 

projektu brněnské příměstské železniční dopravy 2020. Obnova trati zcela jistě převezme některé 

z pravidelných cest na relaci Židlochovice – Brno a dojde tak ke snížení intenzit IAD která má zdroj a cíl 

v Židlochovicích. 

V řešeném území se nachází v současnosti málo využívaná železniční trať Vranovice – Pohořelice. 

Významným záměrem nadmístního významu v řešeném území je také dlouhodobě sledovaná VRT Brno – 

Břeclav – hranice ČR / Rakousko (– Wien). Vzdálenost Brna a Vídně, cca 150 km je z hlediska 

udržitelného rozvoje dopravy velmi příznivá pro přepravu vysokorychlostní železnicí. Koridory 

vysokorychlostní železnice v ČR jsou vymezeny v politice územního rozvoje jako koridor VR1 (Dresden –) 

hranice ČR / SRN – Praha, (Nürnberg –) hranice SRN / ČR – Plzeň – Praha, Praha – Brno – hranice 

ČR / Rakousko, resp. SR (– Wien, Bratislava), Brno – Ostrava – hranice ČR / Polsko (– Katowice). Jediná 

dosud platná koncepce vysokorychlostních tratí v ČR je obsažena ve zpracované dokumentaci 

„Koordinační studie VRT 2003“ (IKP CE, 2004). „Územně-technická studie VRT Brno – Vranovice“ (SUDOP 

Brno, 2014) je ve fázi rozpracovanosti. 

4.5. Dopravní zařízení 

Veřejné čerpací stanice pohonných hmot se v řešeném území vyskytují zejména v okolí kapacitních 

komunikací dálnice D2 a rychlostní silnice R52. Další jsou pak na trase silnice II/416 v Blučině, 

Židlochovicích, Unkovicích a Pohořelicích. Na trase silnice II/425 v Hustopečích, Starovicích a Velkých 

Němčicích. 

4.6. Cyklistická doprava 

Cyklistická doprava jako nedílná součást dopravního systému realizuje své nároky dle podmínek v území. 

Jednou z podmínek pro plynulou a bezpečnou jízdu cyklistů je vhodné stavebně konstrukční uspořádání 

komunikací a dalších zařízení, či vybavení. V řešeném území je realizováno jen několik málo cyklostezek 

(stezek pro pěší cyklisty): Žabčice, podél průtahu II/416; Židlochovice – Hrušovany u Brna a Židlochovice 

– Blučina – Měnín. Cyklisté dále využívají místní a účelové komunikace a silnice III. třídy, ale 

i frekventované silnice II. třídy. 

V oblasti cykloturistiky se Jihomoravský kraj věnuje zejména nastavení základní sítě mezinárodních 

a krajských cyklokoridorů a cyklotras. 

Rozdělení a značení cyklotras: 

• I. třída (mezinárodní, dálkové) – trasy mezinárodní úrovně propojující velká města Evropy, čísla 

od 1 do 9. Používá se značení 01 – 09; 

• II. třída (dálkové) – trasy nadregionálního významu, dvoumístné označení (např. 47); 

• III. třída (regionální) – propojení regionálních cílů, třímístné označení (např. 471); 

• IV. třída (místní) – lokální propojení, čtyřmístné označení (např. 0047). 

Řešeným územím prochází dálkový cyklistický koridor EuroVelo 9 (Balt – Jadran v koridoru (Polsko –) 

Olomouc – Blansko – Brno – Mikulov – Břeclav – Rakousko) a mezinárodní cyklistický koridor 

„cyklostezka Brno – Vídeň“. 
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Krajský dokument „Program rozvoje sítě cyklistických komunikací s minimálním kontaktem s motorovou 

dopravou v Jihomoravském kraji“ z roku 2007 navrhuje v řešeném území vedení krajských cyklistických 

koridorů, koridory upřesňuje v trasách: 

• (Brno –) Vranovice – Dolní Věstonice – Lednice – Břeclav – Lanžhot (– Kúty – Bratislava) 

• Tišnov – Rosice – Zbýšov – Oslavany – Ivančice – Moravské Bránice – Dolní Kounice – Pohořelice – 

Ivaň 

Síť cyklotras v řešeném území dále doplňuje několik místních cyklotras (čtyřmístné označení). Cyklotrasy 

jsou respektovány. 

4.7. Ochranná pásma 

Ochranné pásmo dráhy je podle § 8 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách: 

• u dráhy celostátní a u dráhy regionální 60 m od osy krajní koleje, nejméně však ve vzdálenosti 

30 m od hranic obvodu dráhy; 

• u vleček 30 m od osy krajní koleje. 

Ochranné pásmo silniční je dáno zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, 

§ 30 a činí (mimo zastavěné území): 

• 100 m od osy přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní silnice nebo rychlostní místní 

komunikace anebo od osy větve jejich křižovatek; pokud by takto určené pásmo nezahrnovalo 

celou plochu odpočívky, tvoří hranici pásma hranice silničního pozemku; 

• silniční ochranné pásmo silnice I. třídy: 

o 50 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území; 

• silniční ochranné pásmo silnice II. třídy: 

o 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území; 

• silniční ochranné pásmo silnice III. třídy: 

o 15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu, mimo souvisle zastavěné území. 

4.8. Shrnutí problematiky 

Stávající silniční propojení Pohořelice – Hustopeče 

• Dle celostátního sčítání dopravy 2010 je na silnici II/381 vysoký podíl nákladních vozidel, dle 

vlastního průzkumu je vysoký podíl zahraničních kamionů. 

• Problematické jsou průtahy Přibicemi a Uherčicemi (těsná zástavba, úzký uliční profil, stoupání, 

nepřehledné zatáčky, nedostatek místa pro chodníky, cyklostezky, parkování…). 

• Průtahy Vranovicemi, Starovicemi a Velkými Němčicemi nejsou tolik problematické (větší odstup 

zástavby, bez stoupání a nepřehledných míst, lze doplnit chodníky, cyklostezky a bezpečnostní 

opatření). 

• Železniční trať Vranovice – Pohořelice je využívána a udržována, s ohledem na rozsáhlou 

průmyslovou zónu v Pohořelicích není vhodné navrhovat její rušení. 

Západní obchvat Pohořelic 

• V Odrovicích vede silnice II/395 mimo náves („za humny“), v současnosti se ale obestavuje 

rodinnými domy; v Malešicích vede silnice II/395 mimo centrum, přímo u silnice vyrostl nedávno 

rozsáhlý satelit rodinných domů – silnice II/395 zde tedy nepředstavuje zásadní problém. 

• Ve Cvrčovicích a Pohořelicích (ulice Tyršova a Komenského) vede silnice II/395 ve stísněných 

poměrech, centrem obce, resp. města – lze vyřešit cca 1,5 km dlouhou přeložkou u Cvrčovic, 

která by silnici II/395 převedla na silnici III/4133, která obchází Cvrčovice a v Pohořelicích vede 
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Loděnickou ulicí v příznivých podmínkách (rozvolněná, převážně průmyslová zástavba), navazující 

Vídeňská ulice má obdobný charakter a je tak pro vedení tranzitní dopravy vyhovující. (Přeložka 

u Cvrčovic nevylučuje případný budoucí západní obchvat Pohořelic, po jeho výstavbě by se stala 

jeho součástí.) 

Obchvat Hustopečí 

• V regionu chybí napojení na dálnici D2 (MÚK Velké Pavlovice, MÚK Velké Němčice). Hustopeče 

tak zbytečně zatěžuje tranzitní doprava, která by mohla jet po dálnici. 

• Obchvat Hustopečí navržený ve studii od ViaDesigne neřeší napojení na MÚK Hustopeče na D2! 

• Západně od Hustopečí je pro výstavbu obchvatu nepříznivá terénní konfigurace. 

5. Technická infrastruktura 

5.1. Limity a záměry v území dotčeném návrhem silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 

Technické řešení křížení inženýrských sítí se silničním propojením silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 bude 

následně řešeno podrobnější dokumentací. 

Pohořelice 

Na území obce dochází ke křížení silničního propojení s nadzemními vedeními VVN a VN, 

s telekomunikačními vedeními. 

Při technickém řešení přeložky nutno respektovat vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů. 

Při technickém řešení přeložky nutno respektovat vyhlášené záplavové území včetně aktivní zóny 

záplavového území na vodním toku Jihlava. 

V řešeném území obce je vymezena zvláštní povodeň pod vodním dílem. 

Přibice 

Na území obce dochází ke křížení silničního propojení s nadzemními vedeními VN, VTL plynovodem, 

telekomunikačními vedeními. 

Při technickém řešení přeložky nutno respektovat vyhlášené záplavové území včetně aktivní zóny 

záplavového území na vodním toku Jihlava. 

V řešeném území obce je vymezena zvláštní povodeň pod vodním dílem. 

Vranovice 

Na území obce dochází ke křížení silničního propojení s telekomunikačními vedeními. 

Přísnotice 

Na území obce dochází ke křížení silničního propojení s nadzemními vedeními VN, telekomunikačními 

vedeními. 

Při technickém řešení přeložky nutno respektovat vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů. 

Při technickém řešení přeložky nutno respektovat vyhlášené záplavové území na vodním toku Svratka. 

Uherčice 

Na území obce dochází ke křížení silničního propojení s nadzemními vedeními VN, telekomunikačními 

vedeními (stávajícími i navrženými), bezpečnostním pásmem VVTL plynovodu, ochranným pásmem 

zájmů ministerstva obrany. 

Při technickém řešení přeložky nutno respektovat vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů. 

Při technickém řešení přeložky nutno respektovat vyhlášené záplavové území na vodním toku Svratka. 
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Velké Němčice 

Na území městyse dochází ke křížení silničního propojení s nadzemními vedeními VVN a VN, VVTL a VTL 

plynovody, telekomunikačními vedeními (stávajícími i navrženými), ochranným pásmem zájmů 

ministerstva obrany, vodovodními řady. 

Při technickém řešení přeložky nutno respektovat navržený koridor pro umístění VVTL plynovodu. 

Při technickém řešení přeložky nutno respektovat vyhlášená ochranná pásma vodních zdrojů. 

Při technickém řešení přeložky nutno respektovat vyhlášené záplavové území na vodním toku Svratka. 

6. Krajina, ochrana přírody, územní systém ekologické stability (ÚSES) 

6.1. Limity a záměry v území dotčeném návrhem silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 

Nepředpokládá se, že by nové silniční propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 mělo na ochranu přírody, 

ÚSES a ochranu půdního fondu významnější negativní dopad. K významnějším střetům s ochranou 

přírody dle z. 114/1992 Sb. v platném znění dochází v případě prvků regionálního a lokálního ÚSES. 

Konkrétní řešení křížení prvků ÚSES s přeložkou komunikace bude řešeno podrobnější dokumentací. 

Dopad do zemědělských půd I. nebo II. třídy ochrany je vzhledem k charakteru zemědělských půd 

v širším okolí nevyhnutelný. 

Pohořelice 

Lokalita v jihozápadní části správního území – dopad do ploch vymezeného mokřadu mezinárodního 
významu, křížení dálkového migračního koridoru, kontakt s regionálním biocentrem Hák 

dopad do ploch ZPF I. a II. tř. ochrany. 

Přibice 

Lokalita v severozápadní části správního území obce – křížení se stávajícím regionálním biokoridorem, 
dopad do ploch vymezeného mokřadu mezinárodního významu, dopad do ploch ZPF I. tř. ochrany, 
propojení silnic vymezeno na území plochy prognózního zdroje nerostných surovin, propojení silnic 
vymezeno přes viničnou trať. 

Vranovice 

Lokalita v severozápadní části správního území obce – křížení s navrženým lokálním biokoridorem, 
propojení silnic vymezeno na území plochy prognózního zdroje nerostných surovin, možný dopad do 
ploch ZPF I. tř. ochrany. 

Lokalita v severovýchodní části správního území obce – křížení s navrženým lokálním biokoridorem, 
možný dopad do lokálního biocentra LBC VR 7, propojení vymezeno na území plochy nevýhradního 
ložiska nerostných surovin, možný dopad do ploch ZPF I. tř. ochrany. 

Přísnotice 

Lokalita v jižní části správního území obce – křížení se stávajícím lokálním biokoridorem a registrovaným 
VKP, možný dopad do ploch PUPFL, propojení silnic vymezeno na území plochy nevýhradního ložiska 
nerostných surovin. 

Lokalita v jihovýchodní části správního území obce – možný dopad do ploch ZPF I. tř. ochrany. 

Uherčice 

Lokalita v severní části správního území obce – křížení se stávajícím lokálním biokoridorem, dopad do 
ploch PUPFL, dopad do ploch ZPF I. tř. ochrany. 

Velké Němčice 

Lokalita v západní části správního území městyse – křížení se stávajícím regionálním biokoridorem, 
možný dopad do regionálního biocentra Uherčická bažantnice, dopad do ploch PUPFL, dopad do ploch 
ZPF I. tř. ochrany. 
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Lokalita na jih od zastavěného území městyse – kontakt s PP Plácky, možné křížení lokálního biokoridoru, 
dopad do ploch ZPF I. a II. tř. ochrany. 

 

Značná část průběhu trasy pravděpodobně bude vymezena v migračně významném území. 

7. Prověřované varianty dopravního řešení 

Cílem územní studie je prověřit potřebnost a územní průchodnost optimálního propojení R52 a I/53 

s dálnicí D2, které by na sebe stáhlo podstatnou část intenzit, zejména těžkých vozidel; potřebnost 

a územní průchodnost návazného západního obchvatu Pohořelic – silnice II. třídy; potřebnost 

mimoúrovňové křižovatky na D2 Velké Němčice; potřebnost a územní průchodnost návazného obchvatu 

Hustopečí – silnice II. třídy ve variantě západní a východní. 

Ze zadání územní studie vyplývá navrhnout silnice pro propojení R52, I/53 s D2 v parametrech 

vyhovujících i pro silnici I. třídy; ve stísněných poměrech nebo tam, kde by parametry silnice I. třídy 

vyžadovaly zvýšené náklady, budou parametry silnice dohodnuty s objednatelem. Pro návazné obchvaty 

Pohořelic a Hustopečí v parametrech silnice II. třídy, na základě prověření ve vhodné návrhové kategorii. 

Stanovit podmínky přestavby navazujících silnic II. třídy v prostoru Hustopečí a Pohořelic (zejména silnic 

II/420, II/425, II/416 a II/395). 

Na základě těchto požadavků byla v řešeném území navržena koncepční trasa silničního propojení 

dálnice D2 a R52 (MÚK Velké Němčice – MÚK Pohořelice), jejíž potřebnost a význam budou dále 

prověřovány z dopravně-inženýrského hlediska. Pro objektivní posouzení silniční sítě nejen v řešeném 

území, ale i v širším kontextu, bylo zadáno modelování dopravy ve čtyřech základních scénářích. Tím 

byla prokázána účinnost jednotlivých záměrů, která je zohledněna v následném návrhu. 

7.1. Modelování intenzit silniční dopravy – scénáře 

základní scénář = stávající stav + 

• R52 Pohořelice – státní hranice ve stopě stávající I/52 

• „Jižní tangenta“ Popovice – Chrlice + zkapacitnění D2 Chrlice – Brno-jih 

• homogenizace I/53 Pohořelice – Znojmo 

• obchvat Blučiny 

scénář A 

= základní scénář 

scénář B 

oproti základnímu scénáři předpokládá navíc: 

• MÚK Velké Němčice v poloze křížení s dnešní silnicí II/381 (severovýchodně od Velkých Němčic) 

• MÚK Velké Pavlovice v poloze křížení s dnešní silnicí II/421 

• obchvat Židlochovic (propojení obchvatu Blučiny a obchvatu Hrušovan u Brna) 

• změna silnice Hrušovany u Brna – MÚK Ledce na silnici II. třídy 

scénář C 

oproti základnímu scénáři předpokládá navíc: 

• MÚK Velké Němčice v poloze křížení s dnešní silnicí II/381 (severovýchodně od Velkých Němčic) 

• MÚK Velké Pavlovice v poloze křížení s dnešní silnicí II/421 

• obchvat Židlochovic (propojení obchvatu Blučiny a obchvatu Hrušovan u Brna) 
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• změna silnice Hrušovany u Brna – MÚK Pohořelice-východ na silnici II. třídy 

• silnice MÚK Pohořelice-jih – MÚK Velké Němčice v parametrech silnice I. třídy 

• západní obchvat Pohořelic a Cvrčovic (napojení na I/53 v MÚK Pohořelice-západ) 

• západní obchvat Hustopečí 

• severní obchvat Moutnic a jižní obchvat Těšan 

scénář D 

oproti základnímu scénáři předpokládá navíc: 

• MÚK Velké Němčice cca v poloze křížení s dnešní účelovou komunikací (jihovýchodně od Velkých 

Němčic) 

• MÚK Velké Pavlovice v poloze křížení s dnešní silnicí II/421 

• přímé spojení křiž. II/425 × II/421 (u MÚK Velké Pavlovice) – nádraží Zaječí novou silnicí II. třídy 

• obchvat Židlochovic (propojení obchvatu Blučiny a obchvatu Hrušovan u Brna) 

• silnice MÚK Pohořelice-jih – MÚK Velké Němčice v parametrech silnice I. třídy 

• východní obchvat Velkých Němčic a přetrasování II/381 do trasy Velké Němčice (východní 

obchvat) – Moutnice – peáž s II/380 

• jižní obchvaty Moutnic a Těšan 

• obchvat Cvrčovic a přeložka průtahu Pohořelicemi do ul. Loděnická – Vídeňská (napojení na I/53 

v MÚK Pohořelice-jih) 
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obr. 3 – 6: scénáře pro modelování intenzit silniční dopravy (černě označené křižovatky: křižovatky 

s všesměrným propojením; červeně označené křižovatky: mimoúrovňové křížení bez propojení) 
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7.2. Modelování intenzit silniční dopravy – výsledky 

Při stanovení intenzit dopravy byly prověřovány celkem 4 scénáře. Základními variantami v řešeném 

území byly varianta nulová (bez nové silnice mezi R52 a D2) a varianta s novou silnicí Pohořelice – Velké 

Němčice. Obě varianty byly dále prověřeny v různých kombinacích se záměry v širším okolí – zejména 

existence / neexistence MÚK Velké Němčice a MÚK Velké Pavlovice a poloha MÚK Velké Němčice. 

Kompletní stanovení intenzit dopravy je uvedeno v samostatné příloze. 
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Stručné shrnutí: 

• Nová trasa mezi Pohořelicemi a Velkými Němčicemi má velký potenciál. Komfortní silnice v této 

trase by převedla dopravu nejen ze stávající II/381, ale i z dalších paralelních silnic spojujících 

R52 a D2 – k výrazným poklesům (až na 1/3!), dochází na II/416, méně výrazný pokles intenzit 

zaznamená i vzdálená I/40 mezi Mikulovem a Břeclaví. 

• Dosud sledovaná poloha MÚK Velké Němčice severovýchodně od Velkých Němčic (v místě křížení 

dnešní II/381) není z dopravního hlediska výhodná. Dopravní modely prokázaly, že pro spojení od 

Pohořelic na Břeclav by řidiči využívali z Velkých Němčic silnici II/425 k MÚK Hustopeče 

a nezajížděli na MÚK Velké Němčice. 

• Obchvat Hustopečí dle studie ViaDesigne 2009 bude mít na intenzitu dopravy ve městě minimální 

vliv. Při srovnání scénářů C a D znamená obchvat Hustopečí pokles intenzit na průtahu přes 

město ze 7,4 tis. voz. / den na 6,5 tis. voz. / den. Obchvat Hustopečí by však zatraktivnil cestu po 

silnici II/425 tak, že by naopak došlo k nárůstu intenzit a zhoršení situace ve Starovičkách. Pro 

tranzitní dopravu byla v minulosti kolem Hustopečí vybudována dálnice D2, nebyly však 

postaveny některé důležité MÚK. Hustopeče jsou tak zatěžovány zbytnou tranzitní dopravou, 

která se na dálnici D2 nemá možnost dostat jinak, než přes MÚK Hustopeče. Pro Hustopeče je 

mnohem přínosnější výstavba MÚK Velké Pavlovice a Velké Němčice. Nejvyšší účinnosti je 

dosaženo při umístění MÚK Velké Němčice jihovýchodně od městyse a doplnění MÚK Velké 

Pavlovice o napřímení silnice II/421 k nadjezdu přes železniční trať u Zaječí – při této kombinaci 

bude pro maximum uživatelů atraktivní využívat dálnici D2 namísto II/425. 

• Západní obchvat Pohořelic vykazuje nízké intenzity (1,5 tis. voz. / den). Bodová závada (křižovatka 

Lidická × Komenského × Tyršova) by měla být řešena jiným způsobem, který bude odpovídat 

nízkým intenzitám. 

8. Závěr 

Stanovení intenzit dopravy prokázalo oprávněnost návrhu kapacitní silnice mezi Pohořelicemi a dálnicí 

D2 u Velkých Němčic vedenou mimo zastavěná území obcí a potřebu preferovat při napojení na D2 

zejména směr Pohořelice – Břeclav. Byla potvrzena i potřebnost MÚK Velké Němčice a MÚK Velké 

Pavlovice. Naopak nebyla prokázána potřeba obchvatu Hustopečí a západního obchvatu Pohořelic. 

 

Trasa přeložky silnice II/381 byla pro potřeby 1. etapy územní studie navržena pouze v koncepční rovině. 

Zpracování podélných profilů a technických detailů trasy je v této fázi bezpředmětné – bude doplněno 

v 2. etapě územní studie pro varianty trasy, které budou navrženy na základě výsledků stanovení intenzit 

dopravy a současně v maximální míře zohlední přírodní, technické a urbanistické limity a umožní 

vhodnou etapizovatelnost výstavby a propojení se stávající silniční sítí v území. 

Území pro vyhledání nejvhodnější trasy je vymezeno na západě městem Pohořelic a rychlostní silnicí 

R52, na jihu osadou Velký Dvůr, obcemi Přibice, Vranovice a Uherčice, na východě osadou Nová Ves 

a dálnicí D2 a na severu městysem Velké Němčice, obcí Přísnotice a biocentrem Hák. 


