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1. Soulad s platnou územně plánovací dokumentací 

V současné době je platný územní plán Kuřimi, v kterém je zapracována jen severní varianta 
v provedení dvoupruhové komunikace a rozšíření I/43 na čtyř pruhovou komunikaci (bez 
rozšíření a úpravy  I/43 není severní varianta realizovatelná). V této variantě některé části (v 
trase I/43 – severní obchvat Kuřimi – napojení na R43) doplňující navazující dopravní 
infrastruktury nejsou zcela v souladu s platnou ÚPD. 
Jižní varianta obchvatu není v ÚP zahrnuta. V současné době město Kuřim zpracovává nový 
uzemní plán, ve kterém pro umístění jižní varianty obchvatu města navrhuje územní rezervu. 
ZÚR Jihomoravského kraje jsou v současné době v projednávání. 
 
Hodnocení: severní obchvat +2 
  jižní obchvat  -2 
 

2. Vyhodnocení veřejné a politické podpory 

Pro severní variantu jsou zástupci kraje a ŘSD ČR, avšak tato varianta nemá podporu občanů 
Kuřimi. Vzhledem k majetkoprávním vztahům (pozemky vlastní soukromí vlastníci nebo 
město Kuřim), a to i přes status veřejně prospěšné stavby  (VPS), kterým by severní varianta 
obchvatu bezesporu byla, je tato varianta obtížně realizovatelná. 
Jižní varianta má plnou podporu občanů Kuřimi (viz petice občanů, 2518 podpisů pro jižní 
variantu z  8261 voličů – počet voličů dle voleb do zastupitelstev obcí 2010), postoj 
zastupitelstva obce je jednotný napříč politickým spektrem, 100% zastupitelů je pro jižní 
variantu. 
 
Hodnocení: severní obchvat -1 
  jižní obchvat  +1 
 

3. Vyhodnocení stavebních záměrů sledovaných v platné 

ÚPD ve vztahu k hodnoceným trasám 

Severní varianta včetně její nutné součásti silnice I/43 (v provedení čtyřpruhové směrově 
rozdělené komunikace) zasahuje do dvou ploch občanského vybavení a služeb K 4,1 a K 4,3 ( 
dle  ÚPNSÚ Kuřim). 
Jižní varianta nezasahuje do stavebních záměrů. 
 
Hodnocení: severní obchvat -1 
  jižní obchvat   0 
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4. Odhad časového rámce pro přípravu a realizaci 

hodnocených tras 

V současné době není možné odhadnout termín realizace ani jedné z variant. 
 
Ve stávajícím dokumentu „Strategie dopravy jako nevyhnutelná součást rozvoje ČR do roku 
2025“ (tzv. superkoncepce) je výstavba R43 v úseku Troubsko – Kuřim uvažována po roce 
2025 a pokračování v dalších úsecích není uvedeno. 
 
Hodnocení: severní obchvat 0 
  jižní obchvat  0 
 
 

5. Odhad rozvojového potenciálu území 

Navržený severní obchvat včetně všech komunikací souvisejících se zajištěním dopravy mezi 
R/43 a I/43 znemožní rozvoj ploch pro rekreaci na severu města, protože ty se stanou se 
stavbou severní varianty obchvatu pro rekreaci nepoužitelné (zvýšení hlukové zátěže, 
vytvoření bariéry ve volném pohybu chodců a cyklistů). 
Stavbou severního obchvatu a související MÚK TOS bude tato oblast dopravně napojena na 
stávající komunikační síť, což bude mít za následek zvýšený tlak na využití území pro 
logisticko-výrobní areály. 
 
Vedení jižního obchvatu neovlivňuje aktivity na jihu města, tímto provedením nedojde ani ke 
zhoršení využití území v lokalitě Podlesí a současně bude též zachován rozvojový potenciál 
pro rekreační zónu na severu města. 
 
Hodnocení: severní obchvat +1 
  jižní obchvat  +2 
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6. Zohlednění podílu převedené dopravy ze současného 

průtahu II/385 přes město  

Odevení tranzitní dopravy z centra města umožní další jeho vnitřní rozvoj, úpravu veřejného 
prostoru pro potřeby obyvatel. Vymezí prostor po ostatní druhy dopravy (pěší a cyklistická) a 
umožní tak rozvoj města, jako urbanistického celku a jednotlivých vazeb obytné zástavby, 
služeb a výrobní sféry. 
 
 

varianta 0 varianta A - severní  varianta B -jižní  

číslo silnice a úsek intenzita 
dopravy  
v r. 2030    

intenzita 
dopravy  
v r. 2030    

změna 
intenzity 
dopravy  

intenzita 
dopravy 
v r. 2030     

změna 
intenzity 
dopravy 

II/385, Tišnov 19 707 11 038 - 8 669 6 023 - 13 684 
II/385, ulice Tišnovská 29 107 20 450 - 8 657 18 018  - 11 089 
II/385, ulice Tyršova 25 775 21 539 - 4 236 18 337 - 7 438 

II/,385, Brno 21 851 18 745 - 3 106 13 521 - 8 330 
II/385, přeložka - 17 348 - 19 542 - 

Tabulka 1: Srovnání vlivu přeložky silnice II/385 na intenzity dopravy na silnici II/385 
v Kuřimi v roce 2030 v jednotlivých variantách 
 
Hodnocení: severní obchvat +1 
  jižní obchvat  +2 
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7. Přílohy 

 
Výřez z územního plánu z roku 1998 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval:       Ing. Viktor Nohál 


