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D ů v o d o v á   z p r á v a 
 
Dne 06.01.2020 byl zaslán na MČ Brno-Bohunice protokol k dokumentaci „Ulice Jihlavská v Brně – 
TECHNICKÁ STUDIE“. Studie byla zpracována projekční kanceláří AF-CITYPLAN, s.r.o., 
IČ: 47307218, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha a řeší komplexní úpravu ulice Jihlavská v Brně 
(silnice II/602), a to v úseku mezi ul. Bítešskou a ul. Vídeňskou. Dále jsou v nezbytném rozsahu 
řešeny úseky komunikací napojených na ul. Jihlavskou a části ul. Osová v úseku mezi ul. Jihlavskou 
a ul. Labskou. 
 
Součástí studie je návrh nového šířkového řešení, zohlednění stavebních záměrů v okolí Jihlavské, 
návrh nových signálních plánů SSZ a posouzení kapacity křižovatek. Byly použity podklady 
o kapacitách rozvojových záměrů v řešeném území pro určení intenzit generované dopravy. 
 
Hlavním důvodem pořízení „Technické studie ulice Jihlavská“ je nevyhovující stávající stav ulice 
Jihlavská. Cílem studie je návrh jednoduchého příčného uspořádání pro celý úsek komunikace, 
která bude v souladu s Územním plánem města Brna (dále jen ÚPmB) ve všech místech 
obousměrná čtyřproudá a společně s úpravou křižovatek zajistí dostatečnou kapacitu, čímž přiblíží 
ulici Jihlavskou charakteru městské třídy. Návrh řešení je proveden tak, aby ulice Jihlavská 
vyhovovala z hlediska kapacity výhledovému dopravnímu zatížení a zároveň byly zlepšeny 
podmínky pro pohyb pěších a cyklistů v uličním prostoru. 
 
Součástí řešeného území je i úprava části ulic Osová (zejména křižovatka s ulicí Labskou a napojení 
lokality Západní brána), Kamenice a Dlouhá, dopravní napojení lokality Červený kopec a plochy pro 
parkoviště u Krematoria, úprava všech mezilehlých křižovatek, západní větve křižovatky Jihlavská – 
Vídeňská a části křižovatky Jihlavská – Akademická/rampa Bítešská (viz odkaz). Délka řešeného 
úseku je 2,4 km. Přestavba komunikace bude probíhat po etapách. 
 
Materiál „Technická studie ulice Jihlavská“ byl již projednáván na III. zasedání Zastupitelstva MČ 
dne 13.03.2019 s tím, že Zastupitelstvo MČ souhlasilo s předloženou „Technickou studií ulice 
Jihlavská“ za splnění následujících podmínek – parkovací stání na ulici Jihlavská v prostoru od 
křižovatky s ulicí Osová po křižovatku s ulicí Kamenice budou zachována, popřípadě 100 % 
nahrazena novými parkovacími stáními v této lokalitě, bude prověřena možnost výkupu pozemků a 
výstavba parkoviště naproti vjezdu do krematoria (v současné době neoficiální parkování na 
nezpevněné ploše), bude zrevidováno množství navržené zeleně mezi pruhy komunikace Jihlavská 
z důvodu bezpečnosti a v návaznosti na její problematickou údržbu, zejména výstavbu komunikace 
na ulici Jihlavská dle předmětné studie vybudovat před realizací investičních záměrů, jejichž návrh 
využívá k výjezdu komunikaci na ulici Jihlavská a současně s výstavbou komunikace na ulici 
Jihlavská řešit zprůchodnění křižovatky Jihlavská – Vídeňská. Kromě první podmínky byly ostatní 
zapracovány do předložené dokumentace. 
 
Doporučujeme souhlasit s dokumentací za splnění následujících podmínek 
- dopravní zatížení z lokality Červený kopec, konkrétně z oblasti bývalého hliniště Khonovy 

cihelny (realizace nové křižovatky Jihlavská – Khonova cihelna) bude automobilová doprava 
směřována z řešeného území bývalého hliniště Khonovy cihelny do ulice Vídeňská, tzn. vedení 
veškeré automobilové dopravy z nové výstavby v k. ú. Bohunice do ulice Jihlavská a ulice 
Kamenice a z nové výstavby v k. ú. Štýřice do ulice Vídeňská, 
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- nahrazení zrušeného parkovacího zálivu mezi křižovatkou Jihlavská – Osová a křižovatkou 

Jihlavská – Na Pískové cestě s tím, že zrušená stávající parkovací stání budou 100 % 
nahrazena parkovacími stáními novými, případně nahrazena novým parkovacím zálivem 
v obdobné poloze při ulici Jihlavská (požadujeme předložit konkrétní řešení parkovacích stání), 

- výstavbu parkovacího domu P+R řešit současně se zkapacitněním ulice Jihlavská, 
- zrevidování množství navržené zeleně mezi pruhy komunikace Kamenice z důvodu bezpečnosti 

a v návaznosti na její problematickou údržbu. 
 
Vzhledem k velkému rozsahu předkládaného materiálu je možné jeho prostudování na adrese:  
https://mmbonline-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/mc_bohunice_brno_cz/EslrHLN9Ph5DhtpdPEvPi6IB_XelVOnlGrzhaHnwWN9N4A?e

=bjNruc 

 
 
 

N á v r h   u s n e s e n í 
 
Zastupitelstvo MČ Brno-Bohunice 
 
souhlasí 
 
s dokumentací „Ulice Jihlavská v Brně – TECHNICKÁ STUDIE“ za splnění následujících podmínek: 
 
a. dopravní zatížení z lokality Červený kopec, konkrétně z oblasti bývalého hliniště Khonovy 

cihelny (realizace nové křižovatky Jihlavská – Khonova cihelna) bude automobilová doprava 
směřována z řešeného území bývalého hliniště Khonovy cihelny do ulice Vídeňská, tzn. vedení 
veškeré automobilové dopravy z nové výstavby v k. ú. Bohunice do ulice Jihlavská a ulice 
Kamenice a z nové výstavby v k. ú. Štýřice do ulice Vídeňská, 

b. nahrazení zrušeného parkovacího zálivu mezi křižovatkou Jihlavská – Osová a křižovatkou 
Jihlavská – Na Pískové cestě s tím, že zrušená stávající parkovací stání budou 100 % 
nahrazena parkovacími stáními novými, případně nahrazena novým parkovacím zálivem 
v obdobné poloze při ulici Jihlavská (požadujeme předložit konkrétní řešení parkovacích stání), 

c. výstavbu parkovacího domu P+R řešit současně se zkapacitněním ulice Jihlavská, 
d. zrevidování množství navržené zeleně mezi pruhy komunikace Kamenice z důvodu bezpečnosti 

a v návaznosti na její problematickou údržbu 
 
ukládá 
 
vedoucí Stavebního odboru zaslat toto stanovisko pořizovateli studie – Odboru územního plánování 
a rozvoje MMB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Kopie dopisu ze dne 06.01.2020 včetně příloh (další podklady viz odkaz) 
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