Petice za schválení obchvatu Kuřimi při aktualizaci
Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Chceme
iižní obchvat Kuřimi
Dne 16. září bude Zastupitelstvo Jihomoravského kraje schvalovat 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jih omoravského
kraje, která mimo jiné obsahuje klíčovou věc pro zklidnění dopravy v Kuřimi - stanovení trasy dáln ice 043 a obchvatu
města . Centrem Kuři m i dnes projede denně více než 20 tisíc vozidel, z toh o je značná část tranzitu na ose Brno - Tišnov.
Tout o dopravou, vedenou často ve vzdálenosti 2 až 3 metrů od obytných domů, trpí jak lidé, tak životní prostředí a také
nemovitosti pod él hlavních silnic, ale i všichni ti, kdo používají m otorová vozidla pro dopravu z Kuřimi, Kuřimska
a Tišn ovska do Brna a z p ět. Kolony na desítky mi nut se dnes netvoří jen v pátek, ale prakticky každý vše dní den.
Klíčové pro zklidnění dopravy je stavba efektivního obchvatu Kuřimi, který odvede z centra města maximum tranzitu.
Tímto efektivním obchvatem je obchvat jižní, napojený na historickou variantu dálnice D43. Žádáme proto, aby krajské
zastupitelstvo tuto variantu (historická stopa D43 a jižní obchvat Kuřimi) schválilo tak, jak je navrhována.

Zmíněná územní studie, plným názvem Územní studie nadřazené dálniční a silniční s ítě v jádrovém území OB3

metropolitní rozvojové oblasti Brno z roku 2019 , obsahuje též dopravní model, který stanovuje intenzitu dopravy pro
varianty obchvatu pro rok 2035. Jednoznačně účinnější je obchvat jižní, který nap ř. na ulici Tyršova ponechává 7,7
tisíce vozidel za den (z toho 700 kamionů), kdežto obchvat severní na této ulici ponechá 15,l tisíce vozidel za den,
z toho 1,5 tisíce kamionů . Efektivnější je jižní obchvat i pro ulici Tišnovskou , doprava na Legionářské a Blanenské
je pro obě varianty srovnatelná.
obě

Intenzity dopravy podle dopravního modelu pro rok 2035 podle varianty obchvatu

Místo

Intenzita

(počet vozidel celkem/počet kamionů. za 24 hod. v tisících)

historická stopa, JO

Kalčík,

50

10,2/1,2

13,9/1,2

4,7/0.5

11.8/1,1

Tyršova

7,7/0,7

15.1/1,5

Legionářská

5,1/0,7

4,0/0,6

Tišnovská
Tišnovská, u

hřbitova

Varianta historická je lepší také z pohledu dělení
dopravních proudů a pro dopravní obsluhu Brna.
V této variantě se doprava do Brna rozdělí do
dvou směr ů - obchvatem Kuřimi (21,8 tisíce
vozidel za 24 hodin) a pokračováním dálnice na
Bystrc (21,7 tisíce vozidel). Po stávající svitavské
silnici kolem Podlesí pak projede pouze zbytková
doprava od Černé Hory/Lipůvky a Blanska , což je
14,2 tisíce vozidel) . Ve variantě Kalčíkově projede
prakticky veškerá tato doprava po stávající
svitavské silnici kolem Podlesí, což by podle
dopravního modelu v roce 2035 činilo 37,2 tisíce
vozidel za 24 hodin (na křižovatce Podlesí).

Varianta jižního obchvatu ponechává celé rekreační zázemí Kuřimi (Srpek, Zlobice) volné. Naopak varianta Kalčíkova
z vvchodu, severu a západu obkrouží Kuřim čtyřproudovvmi silnicemi a uzavře jej (z jihu tvoří přirozenou překážku masiv
Kuřimské hory). Takovéto obklíčení města a zničení hlavní rekreační zóny (vizte obr. 3 a 5) je jistě nepřípustné a škodlivé.

U iižního obchvatu lze omezit hluk i emise
Jak jižní. tak severní varianta obchvatu prochází cca 120
metrů od obydlených zón. V případě jižní varianty kolem
Dílů , v případě severní kolem Podlesí. U severní varianty
navrhuje ing. Kalčík u Podlesí 800 metrů dlouhý sypaný
tunel, následně je ovšem nutno umístit křižovatku v kopci
nad Podlesím na Červenám vrchu, a to včetně zastávek
autobusů . Ta je pochopitelně mimo tunel. Je nutné si
uvědomit, že podle dopravního modelu bude touto křižo
vatkou projíždět 37,2 tisíce vozidel denně.
Jižní varianta projde tunelem pod Kuřimskou horou, jehož
délka je asi 1200 metrů . Dále musí projít údolí Mazů,
pravděpodobně na mostě, a dále pokračuje zářezem kolem
Šiberné k české . K ochraně Dílů je vhodné, aby tunel byl co
nejdelší, jeho konečná délka bude ještě předmětem
zkoumání při projektování obchvatu. Pokud bude procházet
dálnice po mostě. je nutné, aby byl most opatřen tubusem,

vozovku. Takovéto řešení požadovalo město
ve svých námitkách k aktualizaci. Takovéto řešení
bude město Kuřim prosazovat i v případných dalších
etapách přípravy jižního obchvatu. Je také nutno si
uvědomit, že zatímco intenzita dopravy u Podlesí by
v případě severního obchvatu dosahovala 37,2 tisíce vozidel
denně, u jižního obchvatu je to 21,8 tisíce vozidel, tedy
podstatně méně , což samo o sobě znamená nižší zátěž pro
okolí.
Z celkového pohledu dopadu na emisní a hlukovou situaci
v Kuřimi je podle územní studie výhodnější historická stopa
dálnice a jižní obchvat. Hluková i emisní zátěž je celkově
nižší a pro téměř celé město (ale i část Dílů, neboť po
stávající Tyršově ulici pojede podstatně méně aut, které tak
nebudou prakticky celý den poskakovat v kolonách
a průjezd po obchvatu bude plynulý, konstantní rychlostí)
to znamená zlepšení situace proti dnešku!
překrývajícím
Kuřim

Petice za iižní obchvat
Protože se blíží jeden z nejdůležitěj š ích kroků v dlouhé historii p ř íprav dalnice 043 a ob chvatu Ku ř imi. schvalení 1.
aktu alizace Zásad územního rozvoje, které obsahuje mj . stanovení trasy 043 historickou stopou a obchvatu ·
Ku řimi v jižní variantě , vznikla z iniciativy Občanského sdružení pro realizaci silničního obchvatu města l(u ř imi
petice, podporuj ící vybranou variantu trasování 043 a p ředevš ím obchvatu města .
Petiční archy jsou k podepsání na následujících místech:
· Drogerie Marek (Legionářská 671/4) · Kavárna Lili (náměstí 1. května)
· Trafika Vintr (Legionářská u železničního mostu) · četnická stanice (Tišnovská 28: pod kostelem)
· provozovna KME (Tyršova 16 u obchodního domu Albert)
· kavárna Viva (kulturní dům. nám. Osvobození) a Pivní klub (Otevřená 2).

Kontakt na organizátory petice:

Ing. Oldři c h Štarha (starha@l st arha .eu) a Slávek Kola ř ík (slavkoll@l seznamcz)

Petice za schválení 1. aktualizace Zásad územního
rozvoie Jihomoravského kraie tak. iak ie navržena
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním.
Petiční výbor zastupuje Ing. Štarha Oldřich
Vážení,
my, níže podepsaní občané Jihomoravského kraje, žádáme tímto zastupitele Jihomoravského kraje, aby
schválili 1. aktualizaci Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, která mj . obsahuje stanovení trasy
komunikace 043 v úseku Lysice - Kuřim - Dl a souvisejících dopravních staveb. Požadujeme schválit trasu
budoucí komunikace tak, jak je navrhována, tedy ve variantě 510, v historické stopě a s jižním obchvatem
Kuřimi. Zároveň žádáme Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, aby v maximální možné míře podpořilo co
nejrychlejší přípravu a co nejdřívější realizaci této stavby.
Petiční výbor je ve složení Ing. Štarha Oldřich, Ing. Pančík Vladimír, Ing. Holík Lukáš

Děkujeme

za Váš podpis, děláte to pro lepší budoucnost svoji, svých blízkých a svého
Tento leták vyda lo Občanské sdružení pro realizaci silničního obchvatu města Kuřimi
Kontakt: Oldřich Štarha.starha@lstarha.eu, Slávek Ko lařík, slavkoll@lseznam.cz

města!

