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Připomínky
RMČ Brno-jih na svém 96. zasedání RMČ Brno-jih R7/096 dne 31. 01. 2018 projednala výše uvedenou
studii a přijala následující usnesení:
RMČ Brno-jih projednala analytickou část Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém
území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno, a na základě webové prezentace a doporučení komise
výstavby a životního prostředí schvaluje připomínky:
 požadujeme v zájmu MČ Brno-jih realizaci jihozápadní tangenty varianta D.1
 prověření možnosti napojení jihozápadní tangenty jižněji mezi Popovicemi a Rajhradem
 navrhujeme prodloužení trasy směrem na Holubice v trase dle ZUR (dříve jihovýchodní tangenta).
RMČ pověřuje starostu podpisem.
Vyhodnocení připomínek
Dopisem ze dne 08.12.2018, pod čj. JMK 174683/2017, nabídl Jihomoravský kraj samosprávným
orgánům obcí možnost vyjádřit se k analytické části „Územní studie nadřazené dálniční a silniční sítě
v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno“. Důvodem žádosti bylo ověřit úplnost
informací o řešeném území a relevantnost navržených variant z pohledu samospráv, jejichž území je
řešením dotčeno.
Městská část Brno-jih nepožaduje doplnění analytické části o další varianty.
K návrhům Městské části Brno-jih na prověření napojení jihozápadní tangenty (JZT) jižněji mezi
Popovicemi a Rajhradem a na prodloužení Jihovýchodní tangenty (JVT) směrem na Holubice
považujeme za důvodné uvést následující:
Předmětné připomínky směřují ke koncepčnímu řešení dopravy, které je stabilizováno v Zásadách
územního rozvoje Jihomoravského kraje. Z tohoto důvodu nejsou předmětné požadavky relevantní.
Projektant odpovídá dle § 159 odst. 1 stavebního zákona za správnost, celistvost a úplnost jím
zpracované územní studie, zejména za respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů
a za jejich koordinaci. Je povinen dbát právních předpisů a působit v součinnosti s příslušnými orgány
územního plánování a dotčenými orgány. Při zpracovávání návrhové části územní studie bude vycházet
z jejího zadání, prostuduje připomínky Městské části Brno-jih a vyhodnotí jejich relevantnost při
zpracování dopravního modelování, hlukové a rozptylové studie.

