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I. Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich 

využití územní studií 

(436) ZÚR JMK vymezují v OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno plochu (v případech, kdy se 

vymezení netýká všech katastrálních území správního území obce, jsou v závorce za názvem 

obce vypsána dotčená katastrální území), ve které v souladu s politikou územního rozvoje 

ukládají prověření změn jejího využití územní studií, takto: 

Název územní studie 

Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě 

v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno 

Územní vymezení 

SO ORP obec 

Blansko Svinošice 

Brno 

Brno (Bohunice, Bosonohy, Brněnské Ivanovice, Bystrc, Černá Pole, Černovice, Dolní 

Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní Heršpice, Husovice, Chrlice, Ivanovice, Jehnice, 

Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komárov, Komín, Královo Pole, Lesná, Líšeň, 

Maloměřice, Medlánky, Město Brno, Mokrá Hora, Nový Lískovec, Obřany, Pisárky, 

Ponava, Přízřenice, Řečkovice, Sadová, Slatina, Soběšice, Staré Brno, Starý Lískovec, 

Stránice, Štýřice, Trnitá, Tuřany, Veveří, Zábrdovice, Žabovřesky, Žebětín, Židenice) 

Kuřim 
Čebín, Česká, Hvozdec, Chudčice, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, 

Rozdrojovice, Veverská Bítýška 

Rosice Javůrek, Ostrovačice, Rosice, Říčany, Veverské Knínice 

Slavkov u Brna Holubice, Velešovice 

Šlapanice 

Blažovice, Hajany, Jiříkovice, Kobylnice, Kovalovice, Modřice, Mokrá-Horákov 

(Horákov), Moravany, Nebovidy, Omice, Ořechov, Ostopovice, Podolí, Ponětovice, 

Popůvky, Pozořice, Rebešovice, Sivice, Sokolnice, Střelice, Šlapanice, Troubsko, 

Tvarožná, Velatice, Viničné Šumice, Želešice 

Tišnov Lažánky, Sentice 

Židlochovice Otmarov, Popovice, Rajhrad, Rajhradice, Syrovice 

Rámcový obsah územní studie 

Cílem územní studie je podrobně a komplexně posoudit varianty nadřazené dálniční a silniční sítě 

v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno a ve vnitřním prostoru Brna včetně jejich 

možných kombinací z hlediska rozložení přepravních vztahů mezi jednotlivé kategorie sítě pozemních 

komunikací, přepravní účinnosti, návaznosti a kapacity sítě, urbanistického rozvoje sídel a jejich 

vzájemných vazeb, vlivů na životní prostředí a lidské zdraví. 

Prioritní záměry pro podrobné posouzení a doporučení výsledného řešení představují dálnice D43 

v úseku D1 – Kuřim v koordinaci s variantami obchvatu Kuřimi, varianty jihozápadní tangenty, případně 

její potřebnost, a zkapacitnění dálnice D1 Slatina – Holubice s vymezením optimální polohy dálničních 

křižovatek ve vztahu k návaznosti na silniční síť nižšího významu. 

Úkolem územní studie je: 

a) V podrobnějším měřítku v územně-funkčních souvislostech prověřit a upřesnit podmínky pro 
umístění, funkčnost a reálnost z hlediska vlivů na životní prostředí a lidské zdraví navrhovaných 
kapacitních silnic v návaznostech na krajskou silniční síť a vnitroměstský komunikační systém města 
Brna a v koordinaci s ostatními významnými záměry dopravní infrastruktury umístěnými v řešeném 
území (především železniční a letecké). Zvláštní pozornost soustředit na zpracování následujících 
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problémových okruhů: 

o Prověřit varianty dálnice D43 v úseku dálnice D1 – Kuřim se zohledněním návazností na varianty D43 
navazujícího úseku Kuřim – Lysice z hlediska dopravní účinnosti v celém systému silniční 
a komunikační sítě OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno a města Brna, územních nároků 
a v koordinaci s navazujícími záměry. 

o Prověřit napojení severní části Brna ve směru od Kuřimi a dálnice D43 do prostoru České (I/43) 
s ohledem na varianty D43 a varianty obchvatu Kuřimi s dopady do komunikačního systému města 
Brna, především VMO, silniční radiály a malý městský okruh. 

o Prověřit záměry nadřazené silniční sítě ve vazbě na jednotlivé kategorie sítě pozemních komunikací 
OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno a města Brna rovněž z hlediska časových návaznosti (tj. 
etapizace) pro zajištění minimalizace potenciálních zdravotních rizik z dopadů dopravy na kvalitu 
života občanů při respektování všech zásad udržitelného rozvoje. 

o Prověřit přepravní účinnost, funkci a potřebu jihozápadní tangenty ve vztahu k variantám dálnice 
D43, v návaznosti na dálnici D52/JT Rajhrad – Chrlice II (jižní tangenta) a její napojení na dálnici D2 
a to s ohledem na zpřístupnění a obsluhu jihozápadního prostoru jádrového území OB3 metropolitní 
rozvojové oblasti Brno mezi dálnicemi D52 a D1Brno a dopady na zatížení komunikačního systému 
Brna včetně radiál. Prověřit potřebu jihozápadní tangenty jako součásti koncepce třístupňového 
ochranného komunikačního systému města Brna a jeho zázemí sledované v ÚPD města Brna, včetně 
dopadů na celkovou koncepci rozvoje a územního uspořádání řešeného prostoru. 

o Prověřit polohy mimoúrovňových křižovatek na dálnici D1 v souvislosti s jejím zkapacitněním 
a přestavbou v úseku Brno-Slatina – Holubice s ohledem na potřebné návaznosti na komunikační síť 
nižšího významu, komunikační napojení a obsluhu sídel, včetně rozvojových území jižně od dálnice 
D1. 

o Prověřit napojení města Šlapanice na dálnici D1 a propojení města Šlapanice s městem Brnem, 
s prověřením západního obchvatu města Šlapanice s vazbou na obchvat městské části Brno-Slatina. 

o Prověřit účinnost variant obchvatu Chrlic silnicí II. třídy z hlediska napojení na dálnici D2 i silnici 
II/380, v širších souvislostech v koordinaci s variantními scénáři rozvoje nadřazené dálniční a silniční 
sítě. 

b) Při prověřování zohlednit využití a uspořádání území: 

o strukturu osídlení; 

o limity využití území včetně zastavěných území; 

o záměry v území včetně zastavitelných ploch; 

o problémy a rozvojové předpoklady území. 

c) Prověřovaná řešení směřovat k: 

o dopravní účinnosti řešení; 

o minimalizaci negativních vlivů na obyvatelstvo, lidské zdraví a životní prostředí; 

o minimalizaci negativních vlivů na přírodu, krajinu a krajinný ráz území; 

o minimalizaci střetů s ostatními záměry v území. 

d) Hodnocení vlivů na životní prostředí zpracovat z hlediska dopadů jednotlivých variant a jejich 
kombinací na obyvatelstvo, lidské zdraví, krajinu, biologickou rozmanitost, faunu, flóru, půdu, 
horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima, hmotné statky, kulturní dědictví (včetně dědictví 
architektonického a archeologického). Následně hodnocené varianty a jejich kombinace mezi sebou 
porovnat. 

e) Pro navržený dopravní model zpracovat hlukové a rozptylové studie, tj. model rozptylu znečišťujících 
látek emitovaných do ovzduší a posouzení dopadu této navrhované dopravní sítě na kvalitu ovzduší 
nejen v lokalitách, ve kterých mají být tyto stavby nově umisťovány, ale rovněž v oblastech, které jsou 
navrhovanými záměry řešeny a kde lze předpokládat výrazné zlepšení kvality ovzduší a snížení vlivu 
dopravy na lidské zdraví. 

f) Zpracování územní studie koordinovat s přípravou návrhu nového ÚP Brna. 

Termín pro zpracování územní studie 

Pořizování územní studie bude zahájeno bezodkladně po vydání ZÚR JMK. Po vložení dat o územní studii 

do evidence územně plánovací činnosti bude bezodkladně pořízena aktualizace ZÚR JMK. 
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(437) ZÚR JMK vymezují v jižní části kraje plochu, ve které ukládají prověření změn jejího využití 

územní studií, takto: 

Název územní studie 

Územní studie koridoru vedení 400 kV Sokolnice – hranice ČR / Rakousko 

Územní vymezení 

SO ORP obec 

Břeclav 
Břeclav, Bulhary, Hlohovec, Hrušky, Kostice, Ladná, Lanžhot, Lednice, Moravský Žižkov, 

Podivín, Přítluky, Rakvice, Tvrdonice, Valtice, Velké Bílovice, Zaječí 

Hustopeče 

Boleradice, Borkovany, Bořetice, Brumovice, Diváky, Horní Bojanovice, Hustopeče, 

Kašnice, Klobouky u Brna, Kobylí, Krumvíř, Křepice, Kurdějov, Morkůvky, Němčičky, 

Nikolčice, Popice, Pouzdřany, Starovice, Starovičky, Strachotín, Šakvice, Šitbořice, 

Uherčice, Velké Hostěrádky, Velké Němčice, Velké Pavlovice, Vrbice 

Mikulov 

Bavory, Brod nad Dyjí, Březí, Dobré Pole, Dolní Dunajovice, Dolní Věstonice, Drnholec, 

Horní Věstonice, Jevišovka, Klentnice, Mikulov, Milovice, Novosedly, Nový Přerov, 

Pavlov, Perná, Sedlec 

Pohořelice 
Branišovice, Cvrčovice, Ivaň, Malešovice, Odrovice, Pasohlávky, Pohořelice, Přibice, 

Šumice, Troskotovice, Vlasatice, Vranovice 

Slavkov u Brna Bošovice, Hostěrádky-Rešov, Lovčičky, Milešovice, Otnice, Šaratice 

Šlapanice Sokolnice, Telnice, Újezd u Brna 

Židlochovice 

Blučina, Holasice, Hrušovany u Brna, Ledce, Medlov, Měnín, Moutnice, Nesvačilka, 

Nosislav, Opatovice, Otmarov, Přísnotice, Rajhrad, Rajhradice, Sobotovice, Těšany, 

Unkovice, Vojkovice, Žabčice, Žatčany, Židlochovice 

Rámcový obsah územní studie 

Cílem územní studie je prověřit trasování koridoru pro dvojité vedení 400 kV Sokolnice – hranice 

ČR / Rakousko do přechodového bodu na hranici ČR / Rakousko, stanoveného smlouvou mezi 

společnostmi ČEPS a APG, za splnění podmínek vyplývajících z politiky územního rozvoje. 

Úkolem územní studie je: 

a) Navrhnout trasu mimo Lednicko-valtický areál a CHKO Pálava a respektovat přechodový bod na 
hranici ČR / Rakousko. 

b) V maximální možné míře zohlednit zastavěná území a zastavitelné plochy. 

c) Prověřovaná řešení směřovat k: 

o minimalizaci negativních vlivů na přírodu, krajinu a krajinný ráz území; 

o minimalizaci střetů s limity využití území. 
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