Podpořte kampaň za nezávislé posouzení
variant obchvatů Kuřimi
Doprava přes město Kuřim je každý rok stále horší. Situaci by měl významně vylepšit obchvat
Kuřimi, který je v současné době uvažován ve dvou variantách. Severní varianta, vedená za
věznicí a průmyslovou zónou, ve vzdálenosti cca 500 metrů od nejbližší obydlené části. Jižní,
momentálně protěžovaná varianta, s mostem nad polem ústícím do tunelu pod Kuřimskou
horou, v těsné blízkosti, cca 100 metrů, od obytné čtvrti v lokalitě Díly za Sv. Jánem. Ačkoli
všechny předešlé studie uváděly významný NEGATIVNÍ dopad Jižního obchvatu na jižní část
Kuřimi (především na lokalitu Díly za Sv. Jánem), nyní, překvapivě, je Jižní varianta
prezentovaná jako optimální z hlediska dopadu na životní prostředí. Je zde plánovaná
intenzita převyšující 25 tisíc aut denně včetně těžké nákladní dopravy. Navrhovaná opatřená
pro minimalizaci vlivů jsou teoretická a finančně velice drahá až nerealizovatelná.
Z poslední studie zpracované na Jihomoravském kraji například vyplývá, že Severní variantou
obchvatu dojde k významnému snížení hluku na větší části území Kuřimi než pro jižní variantu
obchvatu (o 20% více). Jižním obchvatem naopak dojde na území Kuřimi k překročení
povoleného limitu hluku (60 dB) u obydlené zóny, což v případě severní varianty nebylo nikde
identifikováno.
Simulace vedení Jižního obchvatu v těsné blízkosti a s negativním dopadem na celé Díly za
Sv. Jánem by vypadalo asi takto.

Cílem našeho spolku Spokojené Díly je dosáhnout takového vedení obchvatu Kuřimi, který
bude mít skutečně minimální vliv na VŠECHNY obyvatele Kuřimi a posuzovat varianty
obchvatů skutečně nezávisle, bez vedlejších zájmů a rovnocenně, což se v současné
době neděje. Nechceme, aby se problém s negativním vlivem dopravy přesunul z jedné části
města do jiné. Žádáme jen objektivní posouzení situace. Pro splnění našeho cíle
spolupracujeme a budeme dále spolupracovat s odborníky na dopravu a modelování intenzit,
s
projektanty
na
dopravu
a
dalšími
specialisty.
Potřebujeme být slyšet. Pomozte nám tedy prosím svým finančním příspěvkem v jakékoliv výši
pro skutečné a relevantní posouzení obchvatů Kuřimi prostřednictvím přiloženého odkazu

https://www.darujme.cz/projekt/1201905

Každou Vámi darovanou částku nám nadace darujme.cz zdvojnásobí.

Pokud se jednou zvolí a zrealizuje špatné řešení s tak významnými negativními dopady na
obyvatele a životní prostředí, pak to již nebude možné nikdy vrátit.
Děkujeme

Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita

