Město Kuřim informuje
Uzavírka ulice Tyršova,
T
přerušení vlakové dopravy
– důležité informace
V měsíci červnu budou zahájeny dvě význa
významné rekonstrukce
dopravní infrastruktury:
• vlakové koleje č. 2 mezi Kuřimí a Brnem, M
Maloměřicemi
• vozovky a dalších městských zařízení (cho
(chodníky, veřejná zeleň,
osvětlení, parkoviště) na ulicích Tyršova (a p
později Tišnovská).
Tyto uzavírky si vynutí změny v organizaci železniční
ž
i silniční
dopravy, především mezi Kuřimí a Brnem.
Následující informace vycházejí z údajů, kte
které město Kuřim
obdrželo od třetích stran (především společ
společností ČD, Kordis, SÚS
JmK, Doka, Inženýrské stavby Brno atd.). M
Město Kuřim upozorňuje,
že tyto informace se mohou měnit podle vý
vývoje aktuální situace
a všechny informace uvedené v tomto leták
letáku jsou platné ke dni
10. 6. 2015. Město Kuřim dále upozorňuje všechny
v
řidiče a občany
města, že termíny uvedených investičních a
akcí a dopravní
opatření z nich plynoucí nestanovuje samo
samospráva města a prosí
všechny o trpělivost a toleranci.

Přerušení vlakové dopra
dopravy do Brna
Od 15. června dochází k významnému omezení dopravy
do
do Brna a z Brna
– úplné uzavírce obou železničních kolejí mezi Kuř
Kuřimí a Brnem,
Maloměřicemi. Po dobu výluky nepojedou v pracovní
praco dny náhradní spoje za
vlaky ve špičce v 15minutovém taktu, ale pouze v 30minutovém,
3
a ve
večerních hodinách v hodinovém taktu.
Osobní a spěšné vlaky ze směru Žďár nad Sázavou
Sázavo a Tišnov budou
ukončeny v Kuřimi. Zde bude zajištěn přestup na náhradní
n
autobusovou
linku XS3 do Králova Pole, nádraží, kde bude možno
možn přestoupit na tramvaje
linky P6 do Brna, hl.n. Všechny autobusy do Brna, Kr.
K Pole budou odjíždět
z Kuřimi, žel. st. (autobusového nástupiště č. 2). Zpět
Zp do Kuřimi budou
autobusy z Králova Pole odjíždět ze zastávky linky 43. V autobusech
a tramvajích náhradní dopravy platí jízdní doklady IDS a ČD. Jízdní doklady
ČD však neplatí v náhradní tramvajové a autobuso
autobusové dopravě mezi
Židenicemi a Brnem, hl. n. V této trase mohou cest
cestující použít vlaky ČD,
kde jízdní doklady ČD platí.
Za rychlíky do Prahy, které zastavují v Kuřimi, bude
bud zavedena náhradní
autobusová doprava (linka XR3) do Tišnova. Na vše
všechny ostatní rychlíky
budou přípoje osobními vlaky z Kuřimi do Tišnova.
Tišnova
Na nádraží ČD a autobusovém nádraží budou (pod
(podle informací ČD a společnosti Kordis) přítomni informátoři, kteří budou na místě organizovat dopravu
a informovat cestující.

Náhradní doprava a dop
doprava IDS
následovně:
bude zajištěna následov
(výlukové jízdní řády najdete dále)
Náhradní linka za vlak (XS3): Vždy od každého vvlaku pojede autobus ve
směru Kuřim, žel. st. – Česká, ul. Hlavní – Brno, Řečkovice,
Řeč
nádraží – Brno, Kr.
Židenice. Další autobusy pojedou
Pole, nádraží – Brno, Lesná, nádraží – Brno, Židenic
EXPRES do Brna, Kr. Pole, kde bude zajištěn přestup
přestu na tramvaj P6 do Brna,
hl.n. Obdobně bude organizována doprava v opač
opačném směru. Linka XS3
nezajíždí do Brna, hl.n.

Víkendový noční autobus za vlak v 0:32 z Brna, hl.n. do Kuřimi a Tišnova
pojede ze stanoviště náhradní autobusové dopravy před staniční budovou
Brno, hl. n. směrem k železničnímu viaduktu a obslouží všechny zastávky po
cestě, kromě zastávky Brno, Židenice.
302 (Kuřim - Brno, Bystrc): Linka bude formálně ukončena v Kuřimi, žel. st.,
odkud budou vybrané spoje pokračovat jako linka 310 do Kuřimi TOS, nebo
Kuřimi, Podlesí, nebo jako linka 304 přes kult. dům a TOS do Králova Pole.
304: Nová výluková linka ve směru Kuřim, žel. st. – Kuřim, kult. dům –
Kuřim, poliklinika – Kuřim, TOS – Kuřim, Prefa, rozc. – Kuřim, Podlesí, rozc. –
Brno, Kr. Pole, nádraží. Linka pojede v taktu 30 min., po 21. hodině a o
víkendech v taktu 60 min. Z Kuřimi, žel. st. budou autobusy vyjíždět, až na
výjimky, v každou 38. minutu, v prac. dnech navíc v každou 08. minutu (do
20:08), z Kr. Pole do Kuřimi až na výjimky v 02. minutu a v prac. dny do 19:32 i
v 32. minutu. V Kuřimi, žel. st. bude zajištěn přestup na linky 311 a 312 do
Tišnova a Vev. Bítýšky, vybrané spoje budou bez přestupu pokračovat jako
linka 302 do Bystrce.
310 (Kuřim, Podlesí - Vranov): Linka bude zásadně změněna, proto si
v předstihu přečtěte jízdní řád. Vybrané spoje z Kuřimi do Lelekovic a Vranova
pojedou jako spoje do Podlesí, které dále pokračují do Lelekovic a Vranova.
Některé spoje z/do Podlesí budou ukončeny v železniční stanici, odkud
budou pokračovat jako linka 302 do Bystrce a tudíž nepojedou k sokolovně.
311 (Tišnov - Drásov - Kuřim): Linka pojede z Kuřimi, žel. st. EXPRES do
Králova Pole a nebude zajíždět do zastávek Kuřim, kult. dům, poliklinika, TOS,
Tyco a Prefa. Cestující do uvedených zastávek v Kuřimi, žel. st. přestoupí na
linku 304 do Kr. Pole přes TOS, nebo linku 310.
312 (Tišnov - Deblín - Vev. Bítýška - Kuřim): Linka pojede z Kuřimi, žel. st.
EXPRES do Králova Pole a nebude zajíždět do zastávek Kuřim, kult. dům,
poliklinika, TOS, Tyco a Prefa. Cestující do uvedených zastávek v Kuřimi, žel. st.
přestoupí na linku 304 do Kr. Pole přes TOS, nebo linku 310.
314: Nová výluková linka ve směru Tišnov, žel. st. – Hradčany – Drásov,
Siemens – Čebín, sídliště – Kuřim, zámek – Kuřim, kult. dům – Kuřim,
poliklinika – Kuřim, TOS, některé spoje této linky pojedou dále do zastávek
Kuřim, Tyco - Kuřim, Prefa. Linka v Kuřimi nebude zajíždět k nádraží.

Návod, jak cestovat z jednotlivých
zastávek v Kuřimi:
Kuřim, zámek:
• K poliklinice, TOS, Tycu, Prefě a na Podlesí linkou 302, která od nádraží
pokračuje jako linka 304 přes TOS a Podlesí rozc. až do Kr. Pole, popř. jako
linka 310 k TOS a na Podlesí. U spojů, které končí u nádraží, nutno
přestoupit na linku 304 nebo 310.
• Do Brna linkami 311 nebo 312, které pokračují z Kuřimi, žel. st. do Kr. Pole,
nádraží, kde bude zajištěn přestup na tramvaj P6.
Kuřim, sokolovna:
• K poliklinice, TOS, Tycu, Prefě a na Podlesí linkou 310, nebo pěšky na nádraží
a odtud linkou 310 nebo 304.
• Do Brna linkou 71 do Kr. Pole, nebo linkou 71 do Kuřimi, žel. stanice, kde je
přestup na linku XS3 do Kr. Pole, nebo pěšky k žel. stanici a odtud linkami
311 nebo 312 EXPRES do Kr. Pole. Žádná z linek XS3, 311 a 312 nebudou
zastavovat u sokolovny, ani v Dílech za sv. Janem i přesto, že o to město
žádalo.
Kuřim, Díly za sv. Janem:
• Do Brna linkou 71 (do Kr. Pole).

Kuřim, kult. dům, poliklinika, TOS a Prefa, rozc.:
• Do Brna, Kr. Pole přes Podlesí, rozc. novou EXPRES linkou 304.
• Do Veverské Bítýšky a Tišnova linkou 304, popř. 310 k nádraží, kde bude
zajištěn přestup na linky 311 a 312. Některé spoje v prac. dny budou mít
přípoj i k vlaku do Tišnova a Žďáru nad Sázavou.
• Do Bystrce linkou 310 k nádraží, odkud spoj pokračuje většinou bez
přestupu jako linka 302 do Bystrce.

Důležité informace a kontakty
Investor: Správa železniční dopravní cesty
Předpokládaný termín: 15. 6. – 31. 8. 2015
Kontakty a informace: www.idsjmk.cz, tel.: 5 4317 4317, vývěsky
autobusových zastávek

Uzavírka ulice Tyršova – I. etapa
První etapa uzavírky ulice Tyršova (mezi křižovatkami Nerudova a Nádražní)
začne ve čtvrtek 18. června a měla by podle plánu trvat 50 dnů (do 7. 8.).
Půjde o úplnou uzavírku, ulice tedy bude pro automobilovou dopravu až na
výjimky uzavřena (více kapitola Vjezd na staveniště). Na sídlišti Loučky budou
přístupná všechna parkoviště. Zastávky autobusu u sokolovny budou
přesunuty (vizte schéma uzavírek).

Objížďky
Od Drásova bude trasa do Brna značena přes Malhostovice a Lipůvku.
Doprava od Moravských Knínic bude vedena po ulicích Tišnovská a
Legionářská a na svitavskou silnici se napojí u Prefy.
Při cestě z Brna bude zřejmě pro většinu Kuřimanů výhodnější použít trasu
„vrchem“, tedy ze svitavské silnice odbočit až u Prefy. Výjimkou jsou ti, kteří
pojedou do Dílů, na Loučky, Nerudovu, U Potoka, Malou Českou, B. Němcové
(pod tratí), Brněnskou, Jánskou a Podhoří. Tato část bude od Brna přístupná
od České po silnici II/385.

Vnitroměstské propojení
Spojení mezi Díly, Loučkami a přilehlými ulice a zbytkem města bude možné
po trase Nerudova – Havlíčkova, kdy bude dočasně pro automobily do 3,5
tuny otevřen průjezd tunelem pod železniční tratí (v současnosti je pouze pro
pěší). Z důvodu malé šířky tunelu a nutnosti zachovat koridor pro chodce
bude provoz tunelem pouze jedním pruhem a řízený semafory.
Další průjezdnou ulicí bude Podhoří a navazující ulice U Rybníka, ty jsou však
pro průjezd vzhledem k svému charakteru nevhodné. Prioritou je zajistit
vjezd těm, kteří zde mají bydliště. Vjezdy do oblasti tak budou pouze od ulic
Jánská a Křižkovského, ostatními ulicemi (Láznisko a bezejmenná spojovací
ulička Podhoří – Brněnská) bude jednosměrně veden pouze výjezd. Z důvodu
délky řízeného úseku bude maximální čekací doba asi 10 minut. Na ulicích
Brněnská, Nerudova a Jánská bude vyznačen zákaz zastavení.
Situaci přibližuje mapa dále.

Uzavírka ulice Tyršova – II. etapa
Tato etapa začne po dokončení prací na I. etapě, přibližně 9. srpna, a měla by
trvat 15 dnů. Uzavřen bude úsek ulice Tyršovy mezi křižovatkou Nerudova
a kruhovým objezdem u Lidlu. Příjezd od (a odjezd do) Brna bude i v tomto
případě pro většinu obyvatel Kuřimi výhodnější od Prefy, výjimkou budou
obyvatelé a návštěvníci Dílů, Brněnské, Jánské a Podhoří. Propojení Dílů
s ostatní Kuřimí bude po ulicích Metelkova a Brněnská. Ostatní dopravní
opatření budou upřesněna, zůstanou však obdobná jako v první etapě.
Situaci přibližuje mapa dále.

Uzavírka ulice Tišnovská - III. etapa
Ve třetí etapě dojde k úplnému uzavření vozovky od ulice Nádražní až po
výjezd na Tišnov (část ulice Tyršova, nám. 1. května a celá ulice Tišnovská po
křižovatku se Zámeckou). Tato etapa by měla dle sdělení stavební ﬁrmy trvat
40 dnů. Doprava ve směru Brno – Tišnov by měla být vedena zcela mimo
Kuřim, objížďkami přes Lipůvku a Jinačovice. Další dopravní opatření se
upřesňují a budou včas zveřejněna.

Svoz odpadu
V lokalitách dotčených rekonstrukcí
onstrukcí bude umožněn vjezd popelářského vozu
na staveniště v případě, že to technické podmínky dovolí. V opačném případě
bude situace řešena ad hoc dle aktuálních podmínek. V lokalitách se
zvýšenou dopravní zátěží a vyznačenými zákazy zastavení (Brněnská,
Podhoří, Jánská atd.) bude odpad vyvážen v brzkých ranních hodinách.

Vjezd na staveniště
eniště
Vjezd na staveniště je možnýý pouze výjimečně, a to vždy po dohodě se
stavbyvedoucím ﬁrmy Inženýrské
nýrské stavby Brno (kontakt dále).

Rekonstrukce
e chodníků a dalších
městských zařízení
řízení
Na rekonstrukci vozovky bude
de průběžně navazovat rekonstrukce chodníků,
parkovacích míst, veřejného
o osvětlení a zeleně. Tato část je investicí města
Kuřim. Během ní už by nemělo
ělo docházet k větším omezením dopravy. Termín
dokončení všech úprav bude
de záležet především na postupu prací při
rekonstrukci vozovky, plánovaný
ovaný termín je září až říjen.

Počítejte s časovou
sovou rezervou
Omezení v dopravě přinesou
u řadu komplikací, kterým se však, bohužel, nelze
vyhnout. Při cestách je tedy nutno počítat s dostatečnou časovou rezervou.
Je nutné zdůraznit, že se opatření
patření mohou měnit podle aktuální situace, je
tedy nutno sledovat příslušné
né webové stránky (vizte dále).

Důležité informace
rmace a kontakty
Rekonstrukce vozovky v ulicích Tyršova a Tišnovská
Úplné uzavírky ulic Tyršova
ova a Tišnovská
Investor: Správa a údržba silnic
lnic Jihomoravského kraje
Zhotovitel: Inženýrské stavby
by Brno
Předpokládaný termín: 18. 6. –30. 9. 2015
Kontakty a informace:
SÚS JmK: tel. 547 120 311, e-mail: susjmk@susjmk.cz, www.susjmk.cz
Inženýrské stavby Brno: stavbyvedoucí
vbyvedoucí p. Mahel, tel. 602 524 868,
vedoucí střediska p. Maláč, tel. 602 754 404
Aktuální informace: www.kurim.cz,
urim.cz, www.facebook.com/kurim

Rekonstrukce chodníků a dalších zařízení města Kuřim
Investor: město Kuřim
tavby Blansko
Zhotovitel: H 3 Inženýrské stavby
Předpokládaný termín: 07/2015
2015 – 10/2015
(v návaznosti na dokončení rekonstrukce vozovky)
Kontakty a informace:
Inženýrské stavby Blansko, stavbyvedoucí p. Kala, tel. 739 593 434
oucí odboru investičního,
Město Kuřim: p. Bartoš, vedoucí
tel. 606 705 879, e-mail bartos@kurim.cz
tos@kurim.cz
Aktuální informace: www.kurim.cz,
urim.cz, www.facebook.com/kurim

Děkujeme za vaši trpělivost.

www.kurim.cz
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