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Požadavek na informace: 

….zaslání termínu realizace těchto úseků, pokud ještě nejsou vypsaná výběrová řízení, tak alespoň 

odhad, kdy se plánují: 

1. silnice II/374 v úseku ulice Černovická v Brně včetně rampy k silnici II/430 (ul. Olomoucká) - 

již dva roky od prvního dotazu a silnice jen chátrá, tlumiče trpí, ale to nevadí, hlavně že se 

vesele dělají diagnostiky 

2. silnice II/374 v úseku mezi Brnem a Bílovicemi nad Svitavou - předpokládám, že ta oprava z 

loňska je jen dočasná, a že se opět jedná o vyhozené peníze, kde místo pořádné opravy se něco 

zalátá a pak se zase vyfrézuje za těžké peníze a opraví pořádně, ale možná se čeká, až dolů 

zahučí v tom ujetém svahu autobus, to bude celkem dobrý motiv to opravit. 

3. křižovatka II/430 na ulici Olomoucká v Brně (u Vinamo tržiště) - provizorní oprava je již opět 

vytrhaná nebo s výtluky a příčné zvlnění, hlavně při jízdě z vedlejší silnice, je tak o spodek 

auta, obdobně se začíná propad i křižovatka o kus dál (Olomoucká x Těžební), kde to bylo po 

dvou letech provizorně opraveno, ale jen v jedné části, takže předpokládám další opravu 

zbytku opět za další dva roky nejdříve. Také most vedle přes železniční trať je v havarijním 

stavu a o cyklostezce podél této cesty nemluvím. 

4. silnice II/380 v úseku obce Krumvíř - silnice (spíše tankodrom) je havarijním stavu bez 

dopravního značení 

5. silnice II/380 mezi Moutnicemi a Telnicemi - silnice v havarijním stavu, mohlo se opravit 

během uzavírky při opravě v Moutnice, ale to by se muselo asi nějak plánovat. 

Poskytnuté informace: 

Na všech níže uvedených silnicích  je průběžně prováděna běžná údržba v rozsahu stanoveném 

příslušnými právními předpisy. 

1. II/374 Černovická v Brně – rekonstrukce mostu proběhla v letech 2018-2019.  Od roku 2019 
připravujeme rekonstrukci silnice, na rekonstrukci zbylé části silnice je zpracována studie s diagnostikou 
vozovky. Pro úsek od rekonstruovaného mostu po křižovatku se silnicí I/41 je  zpracována dokumentace 
pro společné územní a stavební povolení. Nyní probíhá majetkoprávní příprava stavby a koordinace se 
stavbou města Brna – úprava křižovatky s ulicí Lomenou. 

2. II/374 Obřany – Bílovice nad Svitavou - je zpracována dokumentace k vydání územního rozhodnutí 

pro umístění stavby. V letošním roce předpokládáme podání žádosti o vydání územního rozhodnutí. 

Před podáním žádosti musíme vyřešit problém s pevnou překážkou v provozu památník Rudé armády, 

vzhledem k nesouhlasu Policie ČR s jeho ponecháním ve  stávajícím umístění. 

3. Silnice II/430 ulice Olomoucká – v současné době připravujeme rekonstrukci mostů přes železnici a 

vlečku do areálu SAKO. Byla zpracována dokumentace k vydání územního rozhodnutí pro umístění 

stavby, předpoklad vydání územního rozhodnutí je rok 2021. 

4. II/380 Klobouky – Terezín – je zpracována dokumentace pro vydání stavebního povolení. V současné 

době probíhá majetkoprávní příprava stavby, výkupy pozemků zastavěných pozemní komunikací. 

5. Silnice II/380 Moutnice – Telnice – je zpracována dokumentace k vydání územního rozhodnutí pro 

umístění stavby. V roce 2020 byly zpracovány geometrické plány pro výkup pozemků, protože v tomto 

úseku je navrhováno rozšíření komunikace. Je nutno vykoupit více než 200 pozemků.  



Časovou realizaci uvedených staveb nemůžeme přesně stanovit, protože je závislá od úspešnosti 

získání pozemků potřebných pro zahájení staveb, vydání jednotlivých rozhodnutí správních orgánů a 

v neposlední řadě od zajištění potřebných finančních prostředků. 

 


