Záznam
Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje
kulatý stůl k záměru Jihovýchodní tangenty a řešení navazujícího území
konaný dne 23.04.2014 v zasedací místnosti č. 240 KrÚ JMK

Přítomni: dle prezenční listiny

Úvodní slovo jménem samosprávy Jihomoravského kraje
Setkání zahájili Ing. Antonín Tesařík, člen Rady Jihomoravského kraje pověřený zabezpečováním
samosprávných úkolů v oblasti tvořené náplní činnosti odboru územního plánování a stavebního
Přivítal přítomné a uvedl, že seminář je součástí komunikace mezi obcemi JMK a samosprávou kraje
s cílem pořídit ZÚR – koncepční dokument územního rozvoje kraje.

Úvodní slovo pořizovatele ZÚR JMK
Ing. arch. Eva Hamrlová, vedoucí OÚPSŘ informovala o dosavadním postupu pořizování ZÚR JMK.

Prezentace
Projektant ZÚR JMK pod vedením Ing. arch. Ciznerové z Urbanistického střediska Brno, spol. s r.o. a
Ing. Wichsové z Atelieru T-plan, s.r.o. představil záměr jihovýchodní tangenty a záměry v navazujícím
území, které budou prověřovány v rámci zpracování ZÚR JMK. Současně informoval o podkladech
vztahujících se k jednotlivým prověřovaným záměrům v řešeném území. V průběhu prezentace
probíhala k jednotlivým záměrům diskuze.

Diskuze
K záměru dálnice D1 - rozšíření
Zástupce Statutárního města Brna: Bude mimoúrovňová křižovatka (MÚK) Slatinská zrušena?
Projektant: MÚK bude řešena jako útvarová křižovatka. Prověří aktuálnost podkladů na Ministerstvu
dopravy.
K záměru Jihovýchodní tangenta (JVT)
Zástupce obce Blažovice: Vznikne nová křižovatka v případě varianty na Tvarožnou? Obec vnímá
negativně, že v řešeném území je příliš mnoho dopravních staveb. Obava, aby nevznikla dopravní
zkratka mezi D1 a D2 a rovněž z dalšího zatížení území (hluk, prach).
Projektant: Vznikla by křižovatka, záměr prověří.
Zástupce obce Tvarožná: Nejprve se počítalo se silnicí dálničního typu, pak I. třídy a nyní II. třídy.
Obec považuje za vhodné prověřit potřebnost JVT.

Projektant: Bude prověřeno a vyhodnoceno dle výstupů z modelování dopravy.
Zástupce městské části Brno-Chrlice: Upozornil na připomínky v rámci vyhledávací studie trasy nové
krajské komunikace Modřice – Šlapanice – Tvarožná. Městská část požaduje napojení v uzlu Olympia
odklonit co nejvíce od bytové zástavby směrem k dálnici D2.
Projektant bude s připomínkami pracovat.
Zástupce Magistrátu města Brna: Jedná se i o jejich požadavek. Silnici umístit co nejvíce od zastavěné
části Chrlic. Bude projektant silnici posuzovat ve vztahu k zatížení území?
Projektant: Záměr bude posuzován.
Zástupce Statutárního města Brna: Otázka jak bude posuzováno? Jaká kritéria budou použita při
posuzování, když žádná z obcí silnici nechce?
Projektant: Jedním z kritérií je zátěž (dle výstupu z modelování). Na dalším setkání v červnu 2014
bude předložen návrh řešení včetně kritérií, které budou při posuzování použity. Pořizovatel:
Ministerstvo dopravy nepočítá s touto silnicí. Měla by pomáhat obsluze území.
Zástupce obce Zbýšov: Jednání a diskuzí o JVT bylo již hodně. Vyvstává otázka, zda nezačít prosazovat
původní verzi tangenty, která spojí dálnici D1 a D2. Brno je dnes zacpané a ani silnice II. a III. třídy
nejsou řešeny a dobře napojeny na řešené území.
Zástupce městské části Brno-Chrlice: Lze podávat připomínky písemně?
Pořizovatel: Případné připomínky posílat písemně.
Zástupce Magistrátu města Brna: Upozornění na to, že dopravní systém by se měl řešit v souvislosti s
rozvojovými zónami.
Zástupce obce Křenovice: V území je „přesilnicováno“ a do toho se navrhuje napříč další silnice. Vztah
Brna a okolí – projevuje se proces suburbanizace, obce slouží jako „zásobárna“ lidí pro Brno, proč
zhoršovat životní prostředí těmto lidem?
Zástupce obce Jiříkovice: Vychází projektanti ze zpracované studie a z připomínek obcí? Všechny
dotčené obce byly proti řešení silnice v daném území. Pro obec Jiříkovice se zpracovává nový územní
plán a v té souvislosti byl vznesen dotaz na datum vydání ZÚR JMK.
Projektant: Územní studie byla předána včetně připomínek jednotlivých obcí.
Pořizovatel: Vydání ZÚR JMK do dvou let.
K záměru silnice II/416 Žatčany – Slavkov
Zástupce obce Újezd u Brna: Bude území obce řešeno samostatnou územní studií?
Pořizovatel: Na vymezeném území bude zpracována podrobnější studie, která bude zadána ještě
v letošním roce. Zadání územní studie bude konzultováno s obcemi.
Zástupce obce informoval, že obci přitížila doprava z firmy Beton Brož, Otnice.

K záměru obchvat Kobylnice
Zástupce obce Kobylnice: V územním plánu je poslední platná varianta obchvatu. Bylo by vhodné
řešit napojení na obec Prace.
Projektant: Napojení bude záležitost silnice III. třídy.
Zástupce obce Blažovice: Dotaz na řešení trati Brno – Přerov. Úpravy trati se dotýkají i jejich obce,
nemají podklady pro zapracování do územního plánu.
Pořizovatel doporučil počkat se zapracováním do doby, než se rozhodne o záměru v ZÚR JMK.
K záměru severojižní kolejový diametr
Zástupce Magistrátu města Brna: Požadavek řešit záměr jako speciální dráhu.
K záměru Křenovická spojka
Zástupce obce Křenovice: Informoval, že jižní varianta je pro obec nepřijatelná. Severní variantu obec
posuzuje jako zátěž stávající. V případě jižní varianty dojde k sevření obce tratěmi ze všech stran.
Obec původně chtěla hledat nejoptimálnější variantu tj. ideální řešení.
Pořizovatel: V rámci zpracování studie došlo k dohodě, že není možné dokončit multikriteriální
posouzení vzhledem k nevyjasněnosti přestavby ŽUB. Možná nedojde k rozhodnutí ani v ZÚR JMK –
možnost zakreslení územní rezervy pro všechny varianty.
Zástupce obce Zbýšov: Dotaz na nezbytnost výhybny.
Projektant: Výhybna je potřebná pro Křenovickou spojku.
Veřejné logistické centrum (VLC)
Zástupce Magistrátu města Brna informoval o termínu odevzdání studie vyhledání ploch pro VLC a
přislíbil předání studie projektantovi co nejdříve.
Zástupce městské části Brno-Tuřany upozornil na vedení VLT plynovodu v lokalitě.
K záměru VVN Slavětice – Sokolnice (TE2)
Zástupce MěÚ Židlochovice upozornil na změnu trasy – aktuální trasa bude zapracována do Územně
analytických podkladů pro správní obvod obce s rozšířenou působností 2014, poskytnou
projektantovi podklady.
K záměru VVN Sokolnice – hranice ČR (TE4)
Zástupce obce Telnice: Půjde o nové vedení?
Projektant: Jedná se o nové vedení ve stávající stopě.
K záměru ploch smíšených výrobních

Zástupce Magistrátu města Brna informoval o požadavku Brna uplatněném v rámci zadání ZÚR JMK
neřešit rozvojovou zónu Tuřany. Současně Brno podporuje zónu Šlapanice. Pro městskou část BrnoTuřany je plocha PZ2 nepřijatelná, omezuje jejich rozvoj.
Pořizovatel: Po předání územní studie k VLC bude prověřeno i vymezení plochy PZ1.

Zapsala Jana Svobodová, 28. dubna 2014

