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Věc: Materiál k bodu 7 _ Stanovisko k Technické studii ,,Komunikace Červený
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Zpracovatel:

Rada MČ Brno-Bohunice
lng' Marie Zitterbartová, Ph'D. V Brně dne 08.06.2022

Důvodová zpráva
odbor dopravy MMB zaslal dne 1 2'O5.2o22 MČ Brno-Bohunice Žádost o podání připomínek
k dokumentaci Technická studie ,,Komunikace Červený kopec Vinohrady - Kamenice"
zpracovanou firmou Atelier DPK, s.r.o., v prosinci 2021.

Zájmová oblast se nachází na území městských částí Brno-Bohunice a Brno-střed' Na
základě zadáni technické studie byla prověřena moŽnost umístění a prostorové uspořádání
dopravního prostoru nové komunikace, která propojí Území od ulice Kamenice po ulici
Vinohrady obkrouŽením vrcholu Červeného kopce. V rámcitechnické studie bylo poŽadováno
prověření realizovatelnosti dvoupruhové komunikace Se zastávkami MHD umístěnými
v jízdních pruzích, popřípadě zálivech, prostupnost území pro pěší a cyklisty a eventualitu
pouličního parkování dle prostorových moŽností území. Technické prověření bude slouŽit pro
pokračování v investičním procesu města s umoŽněním urbanizace tohoto územÍ'

PředloŽený návrh dopravního řešení zpřesňuje dopravní řešení propojení ulic Vinohrady
a Kamenice navrŽené v rámci územní studie. Celý úsek nově umístěné komunikace lze
realizovat ve čtyřech na sobě nezávislých etapách (etapy !. - lV.). Výstavba jednotlivých etap
je závislá na podmiňujících investicích do technické infrastruktury. Zejména se jedná
o umÍstění kanalizace do ulice Kamenice, Vinohrady a o přeloŽku stávajícího vedení NN
u propojení ulic Vinohrady a Kamenice. Podmínka rozšíření ulice Kamenice není limitní pro
dopravní řešení propojení ulic Vinohrady a Kamenice a lze ji realizovat v pozdějším čase
v závislosti na kapacitních potřebách dopravního systému.

Komunikace začíná novým napojením z ulice Kamenice novou světelnou křiŽovatkou,
vzdálenou 175 m od křiŽovatky ulic Kamenice a Studentská, dále povede ke stávajícímu
propojení s ulicí Kamenice aŽ na novou okruŽní křiŽovatku (o vnějším poloměru 16 m,
umístěnou na vrcholu stoupání navrŽené trati), poté komunikace klesá a vede ke stávající
komunikaci Vinohrady, kde končí V upravené křiŽovatce ulic Vinohrady a Červený kopec.
Celková délka nově navrŽené trasy je 1400 m'

Hlavní dopravní prostor obsahuje dva jízdní pruhy o šířce 3,25 m a jeden přídatný jízdní pruh
pro cyklisty ve směru stoupání (1,5 m). K hlavnímu dopravnímu prostoru přiléhá pruh zeleně
s průlehem 2,0 m na pravé straně a oboustranný chodník o šířce 2,0 m. Na levé straně přiléhá
k chodníku pás zeleně určený pro umístění sloupů trakce trolejbusu a Vo' Celková šíře
komunikace bude 15 m. V místě přechodů pro chodce jsou ostrůvky 2,5 m. Komunikace bude
odvodněna do průlehů, v místech, kde je nelze realizovat, přímo do vpustí. Do uličního profilu
bude vloŽen vodovod, oddílná kanalizace, sTL plynovod. Pod chodníky jsou navrŽeny
rozvody NN kabelů a sdělovací kabely'

Územní studie stanovila trasy předpokládaného průjezdu hromadné dopravy řešeným
územím. Tato trasa je potvrzena i v návrhu nového územního plánu. Trasa by měla být
obslouŽena autobusy či trolejbusy.
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V prostorovém uspořádání ulice je ponechána rezenla pro umístěnítrolejového vedení. Nová
trasa MHD by měla propojit oblast Kampusu s Mendlovým náměstím, případně aŽ s novým
železničním uzlem.

Dle studie je celkový objem generované dopravy ze započatého území 2112 vozidel za
24 hod.

Celkový investiční náklad na realizaci propojení včetně rozšíření ulice Kamenice činí téměř
250 milionů korun.

Z Technické studie vyplývá, Že podmínka rozšíření ulice Kamenice není pro první etapy
výstavby podmiňující. Studie neřeší dopravní zatíženi v k. ú. Bohunice. Dále studie uvádí
pouze nutnost prokázat kapacitu křiŽovatky Vinohrady a Vídeňská v dalším stupni PD,
a v případě překročení kapacity této křiŽovatky, svést veškerou automobilovou dopravu na
ulici Kamenice.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo Mč Brno_Bohunice

nesouhlasí

s předloŽenou Technickou studií ,,Komunikace Červený kopec Vinohrady _ Kamenice"

požaduje

umoŽnit průjezd po nové komunikaci přes Červený kopec pouze pro MHD a lZS (zákaz
průjezdu automobilové dopravy lokalitou), a to tak, aby v případě změny organizace
dopravy nebyla všechna osobnívozidla nasměrována na ulici Kamenice, ale rovnoměrně
rozdělena mezi ulice Kamenice a Vídeňská,
před realizací předmětné komunikace rozšířit a zkapacitnit komunikaci Kamenice v celé
délce na 4 pruhy,
před realizací předmětné komunikace rozšířit a zkapacitnit komunikaci Jihlavská, včetně
vybudování nové křiŽovatky s ulicí Kamenice,
směřovat automobilovou dopravu z řešeného územi bývalého hliniště Kohnovy cihelny
do ulice Vídeňská

ukládá

vedoucí Stavebního odboru zaslat schválené stanovisko na odbor dopravy MMB.

Přílohy: Kopie Žádosti odboru dopravy MMB
Technická studie ,,Komunikace Červený kopec Vinohrady - Kamenice" včetně
výkresové dokumentace (ffi 05 2022 studie obslffi)


