
Souhrnná tabulka hodnocených vlivů

Hodnotící kritéria Nulová varianta
popis popis hodnota popis hodnota

Dopravně-inženýrské posouzení

Intenzity dopravy na hodnocených trasách bez propojení R43 a I/43 (přeložka II/385) 17 000 voz./24hod. 1 (přeložka II/385) 19 500 voz./24hod. 1

Změny dopravy v zatížení podřazené sítě (úseky  II/385)  19 500 až 29 000 voz./24hod. (úseky  II/385)  11 000 až 21 500 voz./24hod. 1 (úseky  II/385)  6 000 až 18 500 voz./24hod. 2

Kvalita dopravy na hodnocené trase navýšení dopravy - ÚKD C až F
nadřazená síť - ÚKD A až C                        
podřazená síť - ÚKD B až F 0

nadřazená síť - ÚKD A až B                        
podřazená síť - ÚKD B až F 1

Bezpečnost dopravy dvoupruhové komunikace, stykové křižovatky směrově rozdělé úseky, okružní a MÚ křižovatky 1 směrově rozdělé úseky, okružní a MÚ křižovatky 1

Širší vztahy v kontextu JMK (popis přepravních vztahů s ohledem na zdroje a cíle dopravy) dostupnost závislá pouze na silnici I/43 zlepšení dostupnosti v rámci kraje díky R43 1 zlepšení dostupnosti v rámci kraje díky R43 1

HODNOCENÍ CELKEM 4 6

Územně plánovací posouzení

Soulad hodnocených tras s platnou územně plánovací dokumentací je v ÚPD 2 není v ÚPD -2

Vyhodnocení veřejné a politické podpory a odporu k hodnoceným trasám odpor -1 podpora 1
Vyhodnocení stavebních záměrů, sledovaných v platné územně plánovací dokumentaci, které mohou ovlivnit průchodnost
hodnocené trasy

zasahuje do ploch občanského vybavení a služeb 
K 4,1 a K 4,3 -1 není v konfliktu 0

Odhad možného časového rámce pro přípravu a realizaci hodnocených tras nelze stanovit 0 nelze stanovit 0

Odhad rozvojového potenciálu území v okolí hodnocených tras zpřístupnění území pro motorovou dopravu 1 potenciál pro rozvoj rekreační zóny 2

Zohlednění podílu převedené dopravy ze současného průtahu II/385 přes město 1 2

HODNOCENÍ CELKEM 2 3

 

Posouzení vlivů na životní prostředí

Analýza hlukové studie z dopravy na hodnocených trasách na základě modelových intenzit dopravy
nižší hluková zátěž na JV okraji Kuřimi, mírně 

nižší v centru, vyšší v ulici U Stadionu 2
nižší hluková zátěž u velké části stávajících 
komunikací, výrazně vyšší v JV části města 2

Analýza rozptylové studie vlivem dopravy na hodnocených trasách na základě modelových intenzit dopravy 10.6 2 9 2

Vliv hodnocených tras na faunu a flóru 27.8 -2 19 -1

Vliv hodnocených tras na oblasti chráněné systémem NATURA 2000 nevyskytují se oblasti NATURA 2000 x 0 x 0

Odhad záborů zemědělského půdního fondu pro hodnocené varianty 62.7 -2 26.1 -1

Odhad záborů pozemků určených pro funkci lesa pro hodnocené varianty 1.23 -1 1.49 -1

Vliv hodnocených tras na povrchové a spodní vody 24.8 -2 10 -1

Vliv hodnocených tras na krajinný ráz 41.6 -2 25 -1

Vliv hodnocených tras na nerostná ložiska nejsou zde žádná nerostná ložiska x 0 x 0

Geologická a hydrogeologická rizika při realizaci hodnocených tras 32.8 -1 38.4 -2

Rizika při realizaci hodnocených tras z hlediska vlivů na životní prostředí 20 -2 11.6 -1

HODNOCENÍ CELKEM -8 -4

Ekonomická analýza

Posouzení investičních nákladů obou variant i se zohledněním již zpracované dokumentace pro severní variantu vynaložení úměrných finančních prostředků -1 vynaložení úměrných finančních prostředků -1

Posouzení provozních nákladů obou variant údržba nově vzniklých komunikací -1 údržba nově vzniklých komunikací a tunelu -2

Posouzení nákladů celoživotního cyklu (náklady na obnovu)
zvýšení zatížení komunikací v intravilánu = vyšší 

nároky na obnovu jejich cyklu
odlehčení komunikací v intravilánu = prodloužení 

jejich cyklu 1
odlehčení komunikací v intravilánu = prodloužení 

jejich cyklu 1

Realizované časové úspory uživatelů u obou variant 20-40 mil. Kč 1 20-40 mil. Kč 1

Zohlednění podílu převedené dopravy 14.4% 1 20.1% 2

HODNOCENÍ CELKEM 1 1

Severní obchvat Jižní obchvat
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