
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
18. Zastupi te lstva města

konaného dne 19.6.2017

Dopravní koridor pro přeložku silnice I/19 v Novém Městě na Moravě

V rámci nyní pořizované Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina (ZÚR) je navrhováno vznést ze 
strany města požadavek na vyřazení dopravního koridoru pro přeložku silnice I/19 v úseku ulice Brněnské v 
Novém Městě na Moravě ze ZUR Kraje Vysočina.

I. Zastupitelstvo města schvaluje
podání podnětu - požadavku na zrušení dopravního koridoru pro přeložku silnice I/19 v úseku ulice 
Brněnské v Novém Městě na Moravě v rámci pořizované Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje 
Vysočina a pověřuje místostarostu města Stanislava Marka jeho podpisem a odesláním.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Stanislav Marek

Schvalovatel: Ing. Lenka Jamborová

Zpracovatel: Ing. arch. Josef Cacek

Vyjádření: RM na své 39. schůzi dne 5.6.2017 doporučila předložený návrh. 
Současně uložila místostarostovi vyvinout tlak na příslušné orgány na 
řešení dopravní situace na ulici Brněnská (zejména stoupací pruh, 
kruhový objezd, napojení autobusového nádraží).

Stanovisko odboru SŽP: Odbor SŽP doporučuje podat v rámci 
projednávaného návrhu Aktualizace č. 4 ZÚR Kraje Vysočina návrh na 
vyřazení dopravního koridoru pro přeložku silnice I/19 v úseku ulice 
Brněnské v Novém Městě na Moravě.

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy:
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Z pracovního jednání ZM Nové Město na Moravě dne 14.11.2016 
vzešel požadavek na prověření možnosti vyřazení dopravního 
koridoru pro přeložku silnice I/19 v úseku ulice Brněnské v 
Novém Městě na Moravě (viz grafická příloha) ze Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina v aktuálním znění. Požadavek 
vycházel mj. z diskuze k návrhům rozhodnutí o námitkách manželů 
Josefa a Heleny Doležalových a paní Květoslavy Štugelové, ve kterých je 
námitkám nevyhověno z důvodu vymezení dopravního koridoru pro 
přeložku silnice I/19 v úseku ulice Brněnské v Novém Městě na Moravě v 
Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina v aktuálním znění (ZÚR), tedy 
zákonná povinnost převzít vymezené koridory ze ZÚR. Dále požadavek 
vycházel z úvahy, že realizací navržené přeložky silnic II/354 a II/360 
(obchvat Maršovic a Nového Města na Moravě) dojde ke snížení intenzity 
dopravy v předmětném úseku ulice Brněnské.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání 21. června 2016 
usnesením 0338/04/2016/Zk Zprávu o uplatňování Zásad územního 
rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1 v uplynulém období 
10/2012 - 03/2016 (dále jen "Zpráva"). Tato Zpráva je podkladem pro 
Aktualizaci č. 4 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

V této schválené Zprávě není požadavek na vypuštění výše uvedeného 
dopravního koridoru pro přeložku silnice I/19 v úseku ulice Brněnské v 
Novém Městě na Moravě.

Dle informací z Krajského úřadu je v současnosti zpracovávána 
dokumentace pro projednání s dotčenými orgány s termínem odevzdání 
na konci listopadu 2017. Požadavek na vyřazení dopravního koridoru pro 
přeložku silnice I/19 v úseku ulice Brněnské v Novém Městě na Moravě 
lze uplatnit bezprostředně po projednání v ZM Nové Město na Moravě, 
aby mohl projektant tento požadavek zapracovat již do návrhu pro 
společné jednání s dotčenými orgány a Ministerstvo dopravy se k tomuto 
záměru mohlo vyjádřit již v této fázi společného jednání s dotčenými 
orgány. (jednání by mělo proběhnout v prvním čtvrtletí roku 2018).

S ohledem na to, že se jedná o záměr státu, byla předmětná 
problematika projednána se zástupci Ředitelství silnic a dálnic ČR s 
následujícím závěrem: "V rámci nyní projednávané 4. aktualizaci Zásad 
územního rozvoje Kraje Vysočina (dále jen ZÚR) je možné vznést 
požadavek na vypuštění dopravního koridoru pro přeložku silnice I/19 v 
úseku ulice Brněnské. K požadavku bude přiloženo usnesení z projednání 
dané problematiky v Zastupitelstvu města Nové Město na Moravě.
Při následném projednávání ZÚR s dotčenými orgány lze ze strany ŘSD 
ČR podpořit vyřazení výše zmíněného dopravního koridoru následujícími 
argumenty: s ohledem na poměrně malou intenzitu dopravy a malou 
nehodovost není zásadním problémem nedodržení šířky vozovky v 
požadované kategorii S 9,5/80, některé dopravní závady lze v budoucnu 
řešit, stávající silnice I/19 v úseku ulice Brněnské je pro dopravu (na 
silnici I. třídy) vyhovující" (viz přiložený "Záznam z jednání k dopravnímu 
koridoru pro přeložku silnice I/19 v úseku ulice Brněnské v Novém Městě 
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na Moravě, které se uskutečnilo v kanceláři místostarosty města Nové 
Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, Nové Město na Moravě dne 
31.03.3017").

Materiál obsahuje: Příloha - grafické znázornění koridoru v ZÚR (Veřejná)
Příloha - záznam z jednání se zástupci ŘSD ČR (Veřejná)

Materiál projednán:

Přizváni:

Page 3 of 3Návrh usnesení ZM 19.6.2017

08.06.2017https://ejednani.nmnm.cz/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk


