
Příloha č. 1 – Popis trasy automobilem na MěÚ Kuřim (S č. 1) 

 

Po příjezdu ze směru Brno: 

- Z Brna po silnici R43. Z této silnice po té odbočte do leva na silnici 386 - ulice Blanenská. 
Jako záchytný bod je například po pravé straně společnost TOS Kuřim, Slévárna Kuřim a.s., 
a dále Wellness Kuřim. Po vjetí na kruhový objezd se dejte druhým výjezdem (tedy stále po 
hlavní silnici ulice Blanenská). Po té se dejte první odbočkou doprava na ulici u Stadionu a 
druhou odbočkou vlevo – to je již ulice Jungmannova a po pravé straně se nachází radnice 
MěÚ Kuřim. 

- Z Brna po dálnici 43. Záchytný bod je po pravé straně Hypermarket Globus. Po pravé straně 
se nachází cedule, která upozorňuje na odbočení na Kuřim. Sjeďte tedy z dálnice 43 na silnici 
386. Na kruhovém objezdu se dejte druhým výjezdem – ulice Tyršova. Pojedete stále rovně 
po této silnici až na světelnou křižovatku, na které se odbočíte vpravo, ulice Legionářská. Na 
této světelné křižovatce je již ukazatel, který Vás také informuje o odbočení vpravo. Stále 
pojedete rovně po ulici Legionářská. Pro orientaci se po levé straně nachází náměstí 
Osvobození a velká budova – Kulturní dům. Za kulturním domem odbočíte doleva na ulici na 
Královkách, kde již uvidíte budovu radnice MěÚ Kuřim.   

 

Po příjezdu ze směru Tišnov: 

- Přes Hradčany, Čebín po silnici 385 stále rovně. Po příjezdu po pravé straně se nachází 
cedule s nápisem Kuřim. Pojedete stále rovně po ulici Tišnovská až na světelnou křižovatku, 
na které odbočíte doleva. Na této světelné křižovatce je již ukazatel, který Vás také informuje 
o odbočení vlevo. Stále pojedete rovně po ulici Legionářská. Pro orientaci se po levé straně 
nachází náměstí Osvobození a velká budova – Kulturní dům. Za kulturním domem odbočíte 
doleva na ulici na Královkách, kde již uvidíte budovu radnice MěÚ Kuřim.  

 

Po příjezdu ze směru Jinačovice, Rozdrojovice, Brno-Bystrc:     

- Jeďte přes Jinačovice po silnici 3846 stále rovně. Po pravé straně se nachází golfový resort 
Kaskáda. Jeďte stále rovně. Na křižovatce odbočte vpravo na ulici Křížkovského. Pro 
orientaci se po levé straně nachází zámek města Kuřimi a kostel. Pod kostelem se napojte 
(odbočte mírně vlevo) na hlavní silnici 385, ulice Tišnovská. Jeďte stále rovně až na 
světelnou křižovatku, na které odbočíte doleva. Na této světelné křižovatce je již ukazatel, 
který Vás také informuje o odbočení vlevo. Stále pojedete rovně po ulici Legionářská. Pro 
orientaci se po levé straně nachází náměstí Osvobození a velká budova – Kulturní dům. Za 
kulturním domem odbočíte doleva na ulici na Královkách, kde již uvidíte budovu radnice MěÚ 
Kuřim. 

 

 

 



Po příjezdu ze směru Chudčice, Veverská Bítýška: 

- Přes Chudčice stále po silnici 386, dále přes Knínice po ulici Horní Branka. Z této ulice 
odbočte vpravo (směr po hlavní silnici) na ulici Kuřimská. Po silnici pojedete stále rovně až 
ke křižovatce, na které pojedete také rovně. Pro orientaci se po levé straně nachází zámek 
města Kuřimi a kostel. Pod kostelem se napojte (odbočte mírně vlevo) na hlavní silnici 385, 
ulice Tišnovská. Jeďte stále rovně až na světelnou křižovatku, na které odbočíte doleva. Na 
této světelné křižovatce je již ukazatel, který Vás také informuje o odbočení vlevo. Stále 
pojedete rovně po ulici Legionářská. Pro orientaci se po levé straně nachází náměstí 
Osvobození a velká budova – Kulturní dům. Za kulturním domem odbočíte doleva na ulici na 
Královkách, kde již uvidíte budovu radnice MěÚ Kuřim. 

 

 

 

 

 


