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ZDARMA DO KAŽDÉ RODINY

Severní obchvat Dačic
Vážení spoluobčané, jak jste s největší pravděpodobností zaznamenali, je
pro Dačice v současné době aktuální otázka severního obchvatu Dačic. Po více
než dvaceti letech se může obchvat Dačic stát skutečností. Protože se jedná
o důležitou událost v historii Dačic, chceme Vás s touto problematikou
seznámit blíže prostřednictvím mimořádného čísla zpravodaje.
V březnu tohoto roku se vzhledem
k vyjádření firmy Centropen a. s. obrátil
na Město Dačice Krajský úřad Jihočeského kraje se žádostí o jednoznačné stanovisko k tomu, zda má být nadále pokračováno v projektové přípravě stavby
„Studie proveditelnosti severního obchvatu Dačic“ silnice II/151, II/406, II/408
v koridoru záměru D38 a D53 vymezeného v Zásadách územního rozvoje Jihočeského kraje (ZÚR JK) a v čl. 4.1.2 územního plánu města Dačice. S touto žádostí
bylo seznámeno zastupitelstvo na svém
11. zasedání dne 11. 4. 2012.
Zastupitelstvo se shodlo na tom, že
je nutné svolat pracovní schůzku zastupitelů, na které budou seznámeni se
všemi dostupnými informacemi souvisejícími s obchvatem. Toto pracovní jednání se konalo za přítomnosti pracovníka
Krajského úřadu Jihočeského kraje, pracovníka Městského úřadu Dačice pro
územní plánování, projektantů zabývajících se projektem obchvatu, zástupce
firmy Centropen a. s. a zastupitelů dne
25. 4. 2012. Na tomto jednání předložili
projektanti kromě jiného i další varianty tras, přičemž konstatovali ve shodě
s přítomnou odbornou veřejností, že trasa zanesená v současném územním plánu
je pro výstavbu obchvatu nejvhodnější.
Naopak proti této trase se jednoznačně
vyjádřil zástupce firmy Centropen a. s.,
který jako důvody svého nesouhlasu
uvedl, že přemostěním Centropenu
dojde ke snížení tržní hodnoty firmy,
komplikacím při získávání zakázek pro
firmu, dokonce i k možnému ohrožení
pracovních míst ve firmě, nemluvě o nebezpečí pádu kamionů do areálu firmy.
Jihočeský kraj tuto přeložku zařadil me-

zi stavby, které hodlá v příštích letech
financovat a realizovat (reálný je předpoklad, že by mohla být dokončena do
7 let). Splněny jsou i další nutné podmínky – přeložka je navržena v územně
plánovací dokumentaci, tj. v Územním
plánu Dačice i v Zásadách územního
rozvoje JČ kraje. Z tohoto pohledu tedy
nic nebrání v realizaci obchvatu, je pouze
a jenom na Dačicích, zda o vybudování
obchvatu stojí.
Všichni si téměř každý den uvědomujeme, že dopravní situace na Palackého náměstí a na průjezdných trasách
městem je rok od roku horší a že je
nutné řešit především dálkovou dopravu. To by obchvat umožnil. Pokud
by byl realizován v trase schválené
v územním plánu, umožnil by díky jeho
blízkosti i přesun většiny lidí pracujících
v dačických firmách mezi jejich domovem
a zaměstnáním, aniž by byli nuceni stát
v kolonách, které se vytvářejí téměř
každý den mezi 14. a 15. hodinou v dolní
části Palackého náměstí. Na obchvat je
navázán i areál hasičského záchranného
sboru, který byl s tímto záměrem umístěn tam, kde je. Obchvat by byl i přínosem
pro firmy, které se nacházejí v jeho blízkosti, protože zlepší jejich dostupnost
pro zásobování kamiony.
Chápu obavy a protesty těch, kterých
se výstavba obchvatu bezprostředně
dotkne, na druhou stranu je třeba brát
v úvahu, že každá trasa obchvatu někoho
„postihne“, a proto snahou investora
bude tuto situaci řešit pokud možno
dohodou se všemi dotčenými. Na závěr
je třeba říci, že převažující je zájem všech
obyvatel Dačic.
Ing. Vlastimil Štěpán,
starosta
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Vyjádření Obvodního báňského
úřadu pro území krajů Plzeňského
a Jihočeského k zásahu
do dobývacího prostoru Dačice
Věc: Obvodní báňský úřad pro území krajů Plzeňského a Jihočeského
(dále jen „OBÚ“) k Vaší žádosti doručené dne 13. 3. 2012 o vyjádření k zásahu do dobývacího prostoru Dačice
v rámci projektu „Studie proveditelnosti severního obchvatu Dačic“,
podle přiložené situace navržených
variant uvádí:
OBÚ, jako dotčený orgán státní správy,
zajišťující při územně plánovací činnosti
ochranu nerostného bohatství ve smyslu
ust. § 15 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „horní zákon“), konstatuje, že
shora uvedená stavba ve variantě č. 1 i 2
zasahuje do dobývacího prostoru Dačice
stanoveného pro dobývání výhradního
ložiska stavebního kamene rozhodnutím
Jihočeského KNV dne 26. 11. 1981 pod
č. j. VÚP/2960/81-III/Lu-333. V tomto dobývacím prostoru je prováděna hornická
činnost - dobývání výhradního ložiska na
základě pravomocného rozhodnutí OBÚ.
Dobývací prostor je považován zároveň za rozhodnutí o využití území (§ 27
odst. 6 horního zákona). Jiné využití stávajícího dobývacího prostoru Dačice
lze realizovat až po jeho vytěžení a následném zrušení. Zároveň uvádíme, že
navržené varianty stavby zasahují i do
chráněného ložiskového území (dále jen
„CHLÚ“) výhradního ložiska stavebního
kamene.
Stavbu, která nesouvisí s dobýváním
výhradního ložiska, lze v CHLÚ umístit
jen je-li to nezbytné v zákonem chráněném obecném zájmu (§ 18 horního
zákona).
Vzhledem k uvedeným skutečnostem
OBÚ s návrhem předmětné stavby ve variantách č. 1 a 2 nesouhlasí.
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Přemostění a.s. Centropen v návrhu obchvatu Dačic
(přeložky silnic II/151 a II/408) - historie vývoje projektu

Přeložka silnic II/151 a II/408 je navrhována v územně plánovací dokumentaci Dačic již od 70. let minulého století.
Od té doby ovšem osobní a nákladní silniční doprava několikanásobně vzrostla. Jihočeský kraj tuto přeložku zařadil
mezi stavby, které hodlá v příštích letech financovat a realizovat (reálný je předpoklad, že by mohla být dokončena
do 7 let). Splněny jsou i další nutné podmínky – přeložka je navržena v územně plánovací dokumentaci, tj. v Územním
plánu Dačice i v Zásadách územního rozvoje JČ kraje.

1. Popis dřívějších návrhů přeložky, historie vzniku a projednávání současného návrhu přeložky,
možnosti variantního řešení
Nyní navržená trasa přeložky je výsledkem mnohaletého procesu, během kterého řešení posuzovala a hledala celá
řada odborníků – urbanistů a dopravních specialistů, z nichž všichni dospěli
k tomu, že právě toto řešení je ze všech
hledisek pro Dačice nejlepší a v podstatě
jediné možné.
Historický vývoj návrhu (návrhů)
přeložky: V 70. letech minulého století
byla přeložka ve Směrném ÚP SÚ
Dačice navržena při obytné zástavbě
na Červeném Vrchu (na místě nynějších
řadových domů v ulici Mládežnická), dále
pak Bezručovou ulicí a dále přes Hotel
Stadion a nádraží směrem k nynějšímu
TRW a k silnici na Jemnici.
V územním plánu sídelního útvaru Dačice schváleném v r. 1990 se již
přeložka vyhýbala Červenému Vrchu
a ulici Bezručově, dále se trasa shodovala
s předchozím řešením. Toto řešení mělo
řadu nevýhod: zasahovalo do obytné
části, vyžadovalo demolici několika
rodinných domů a Hotelu Stadion, kolizní
byl přechod přes železniční nádraží.
V roce 1991 navrhla komise výstavby
a životního prostředí změnu směrného
územního plánu, konkrétně změnu trasy
přeložky s tím, že přeložka by se měla
co nejvíc vyhýbat stávající zástavbě
a bezkolizně, tedy přemostěním, překračovat údolí (ulici Třída 9. května, areál
Centropenu, řeku a železnici). Rada města
tento návrh akceptovala a město začalo
v r. 1992 připravovat změnu a aktualizaci ÚPN SÚ Dačice. Současně Okresní
úřad J. Hradec objednal u Projektového
ústavu dopravních a inženýrských staveb
vypracování Dopravně – urbanistické
studie Dačic. Tato studie řešila přeložku
ve dvou variantách, ty se ovšem od sebe
zásadně nelišily – v obou bylo navrženo
přemostění řeky, železnice a areálu Centropenu, a to v nepříliš odlišných místech.
Na 1. pracovní poradu (6. 3. 1992) ve
věci nového záměru obchvatu města
byla pozvána i firma Centropen – její
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zástupce k navrhovanému přemostění
firmy tehdy neměl připomínek. Dále se
zástupci a. s. Centropen zúčastnili projednávání rozpracovaného ÚP dne 9. 2.
1993. Na tomto jednání se Centropen
vyjádřil takto: „Protože naší a. s. se
v podstatě týká ta část plánu, ve které
se uvažuje přemostění vlastního areálu
a. s., v současné době nemáme připomínky k danému návrhu. Samozřejmě až
dojde k vlastnímu jednání ohledně
přemostění celého areálu požadujeme
další jednání za účasti zástupce a. s. Centropen“.
V lednu r. 1994 byl na základě objednávky města Dačic vyhotoven Dopravně
inženýrský posudek navrhovaného dopravního řešení v konceptu územního
plánu sídelního útvaru Dačice. Závěr tohoto posudku byl takový, že v roce 2020
přesáhne intenzita dopravy v Göthově
a Masarykově ulici kapacitní možnosti komunikací a že navržený obchvat je jediná
dosud známá možnost přijatelného řešení dopravní problematiky v Dačicích.
Poté Správa silničního fondu ČR zadala
další dopravní studii nazvanou „Přeložka
silnic II/151 a II/408 – silniční obchvat
Dačice“. Na poradě dne 6. 4. 1994 se
účastníci (zpracovatelé studie, projektant
územního plánu, starosta Dačic, vedoucí
stavebního úřadu, pracovníci referátu
regionálního rozvoje a referátu dopravy
OÚ J. Hradec) shodli na tom, že ve studii
bude zpracována jediná výsledná varianta (kromě jiného s navrženým šikmým
mostním přechodem Centropenu), protože je prakticky vyloučena jiná trasa.
Dále bylo dohodnuto, že projektanti
studie zdůvodní situování trasy v místě
přechodu Centropenu a M. Dyje. Projektanti posléze předložili podrobný popis
navrženého řešení a jeho zdůvodnění.
Výše uvedené řešení bylo zapracováno do návrhu Územního plánu sídelního útvaru Dačice (ÚPSÚ), ten byl řádně
projednán a schválen zastupitelstvem
25. 8. 1994. Při projednávání ÚPSÚ několik vlastníků nemovitostí dotčených
přeložkou uplatnilo nesouhlasné námitky (Centropen námitku ani připomínku
nepodal). Těmto námitkám nebylo při
schvalování ÚP vyhověno - vlastníkům

rodinných domů byl poté zaslán dopis,
v němž bylo uvedeno, že v případě, že
bude prokázáno omezení popř. nemožnost užívání RD k bydlení, a to během projektové přípravy přemostění,
město Dačice podpoří požadavek vlastníků při jednáních s investorem obchvatu na náhradu formou jiného rodinného
domu.
3. března 1995 a. s. Centropen zaslala
starostovi města první dopis, v němž
firma vyjádřila nesouhlas s budováním
silničního obchvatu nad svým areálem.
V odpovědi, v dopise ze dne 16. 3. 1995,
starosta města mj. uvedl, že se zástupci
firmy Centropen zúčastnili projednávání
ÚP a že Centropen během projednávání
neměl žádné připomínky.
Dále bylo v dopise uvedeno, že „řešení
obchvatu bylo již mnohokráte posuzováno, oponováno a nynější návrh
trasy se z hlediska současného poznání
jeví jako nejvýhodnější“, že budování
silničního obchvatu nebude zahájeno dříve než kolem r. 2000, že bude
rozčleněno minimálně na 3 etapy, z nichž
přemostění bude etapou závěrečnou
s předpokladem realizace v letech 2005 –
2010 a že „rozvoj technologií, poznání
a zkušeností možná mezitím může přinést i jiné řešení, které si v současné době
neumíme představit“.
12. 7. 1995 proběhlo v a. s. Centropen
jednání s představiteli města, na kterém
obě strany setrvaly na svém postoji. Poté
zaslal Centropen starostovi města další
nesouhlasný dopis z 30. 8. 1995 a další
z 23. 10. 1996, v němž Centropen žádal
o změnu ÚP (takovou, aby plánovaný
obchvat nevedl přes pozemky firmy).
Na tuto žádost odpověděl starosta dopisem z 14. 11. 1996, v němž uvedl, že
se městská rada shodla na stanovisku,
že změnu územního plánu, pokud jde
o trasování obchvatu, nepodpoří při
jakémkoliv projednávání a že v případě
změny bude město požadovat na Centropenu plnou náhradu nákladů.
Dopisem z 30. 4. 1997 a. s. Centropen
požádala oficiálně o změnu ÚP zastupitelstvo města. Dopisem z 10. 12. 1997
Centropen svoji žádost o změnu ÚP ur-
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goval u starosty města. Starosta v dopise
z 22. 1. 1998 Centropenu sdělil, že rada
města, vzhledem k potvrzení Centropenu o financování nákladů na změnu,
uložila odboru stavební úřad, aby vyhledal dodavatele a zadal zpracování studie
řešící jinou alternativu vedení obchvatu.
V dubnu 1998 stavební úřad zahájil
pořizování změny ÚP, jejímž obsahem
byla změna trasy obchvatu, a obeslal
dotčené orgány. Dne 13. 5. 1998 obdržel
SÚ vyjádření Ředitelství silnic a dálnic
ČR, ve kterém bylo uvedeno, že je nutno
vydat souhrnné stanovisko Centra dopravního výzkumu Praha. Stavební úřad
požádal o toto stanovisko k 1. 2. 1999 již
podruhé. K jednání CDV Praha došlo až
v říjnu 2000. V té době již probíhalo
jednání pro získání podkladů pro vypracování studie I. etapy obchvatu
(křižovatka D. Němčice – pekárna).
Při tomto jednání byl stavebním úřadem předložen požadavek a. s. Centropen – bylo dohodnuto, že I. etapa
se bude dále projednávat, že v případě
její realizace dojde k variantnímu řešení
sjezdu u pekárny a že stavební úřad
se zpracovatelem projedná možnost
zpracování vyhledávací studie, která by
řešila přemostění.
Za této situace v roce 2000 stavební
úřad ukončil projednávání změny ÚP z důvodu, že by změna znamenala zastavení projednávání I. etapy a tím
odložení její realizace s tím, že po vyhledávací studii a schválení I. etapy již
zřejmě bude zpracováván nový ÚP, který by již mohl zahrnovat nové řešení obchvatu mimo areál Centropenu, v návaznosti na I. etapu.
V roce 2003 byl projednáván návrh
zadání Územní plán velkého územního
celku Jihočeský kraj. Městský úřad Dačice
k tomuto návrhu podal připomínku,
ve které bylo mj. uvedeno, že je potřebné uvažovat s variantní trasou přeložky,
a to ve větším, severněji vedeném oblouku mimo zastavěnou část města. Této
připomínce nebylo vyhověno. V roce
2006 byl schválen Územní plán velkého
územního celku Javořická vrchovina, do
kterého byla přeložka Dačice převzata a
zařazena jako veřejně prospěšná stavba.
Přeložka se tak stala závaznou částí
této územně plánovací dokumentace
nadřazené územním plánovacím dokumentacím obcí. To mj. znamenalo, že
od této doby již nebylo možné pořizovat
takovou změnu ÚPSÚ, která by byla v rozporu s nadřazenou ÚPD – tedy ani změnu
přeložky (bez předchozí změny ÚP VÚC
Javořická vrchovina).

V r. 2007 začal být pořizován Územní
plán Dačice. Průběh pořizování v souvislosti s trvajícím negativním postojem a. s.
Centropen k přemostění je podrobně
popsán v odůvodnění územního plánu.
Před započetím prací na územním plánu
byla v r. 2007 možnost variantního řešení
přeložky opět prověřována. Na podnět
vedení města svolal odbor stavební úřad
jednání, kterého se zúčastnili starosta
a místostarosta, vedoucí oddělení územního plánování odboru regionálního rozvoje, ÚP, SŘ a investic KÚ JČ kraje, vedoucí
odboru dopravy KÚ JČ kraje, vedoucí
odboru životního prostředí MěÚ Dačice,
pořizovatel a projektanti územního plánu včetně dopravního specialisty.
Z jednání jednoznačně vyplynulo,
že jiná, severnější, varianta obchvatu
by byla nevhodná ze všech hledisek.
Trasa by byla výrazně delší a tedy nákladnější - při potřebném mimoúrovňovém křížení s železnicí by i na nové
trase musel být most, který by vzhledem
ke konfiguraci terénu byl delší, než u stabilizované trasy obchvatu. Na druhém
břehu M. Dyje by trasa mohla procházet
až mezi lokalitou Zahrádky a Zahrádeckým lesem; trasa by tak byla nevhodná
i z hlediska místní dopravy - vzhledem
k výraznému odklonění od města by obchvat přestal být pro řidiče atraktivní. Bylo
konstatováno, že je obtížné až nemožné
nalézt další vhodné místo přechodu přes
řeku M. Dyji. Přechodu brání buď vysoký
sráz, nebo stávající lom, nebo plocha
přírodní památky Dubová stráň.
Poté odbor stavební úřad požádal
nadřízený orgán územního plánování
(KÚ) o územně plánovací informaci, zda
lze v návrhu ÚP uvažovat o variantní,
severnějším obloukem vedené trase obchvatu. NOÚP v informaci mj. sdělil, že
posunutí návrhu obchvatu silnice směrem dále na sever, za hranici zastavěného
území Dačic na severním okraji, považuje
za neprůchodné.
V roce 2011 byly krajem vydány Zásady
územního rozvoje Jihočeského kraje,
tedy územně plánovací dokumentace
nadřazená územně plánovacím dokumentacím obcí. (ÚP VÚC Javořická vrchovina tímto přestal platit.) Do ZÚR byl obchvat (přeložka) zapracován jako veřejně
prospěšná stavba, ve shodě s ÚP Dačice.

Klady navržené trasy:
yy vyhýbá se obytným částem města; při
realizaci by bylo nutné zbourat pouze
jeden jediný rodinný dům
yy řeší mimoúrovňové křížení s Třídou 9.
května a s železnicí; délka přemostění

v daném místě je nejkratší možná
yy řeší propojení všech hlavních směrů,
tj. J. Hradce, Slavonic, Telče a Jemnice
yy řeší dopravní obsluhu hlavních výrobních zón – severní, východní (TRW),
podél trasy bude umožněna realizace
dalších potřebných výrobních zón
yy bude eliminován průjezd autobusové
dopravy středem města
yy vytvoří podmínky pro snížení zátěže
středu města nejen o nákladní, ale
i o značnou část osobní dopravy (zejména v dopravních špičkách, kdy
dochází k přesunu aut mezi nejlidnatější částí města - sídlištěm Červený
Vrch a největší výrobní firmou - TRW;
lze očekávat, že poblíž TRW vznikne
po realizaci přeložky komerční zóna,
která sníží potřebu pracujících TRW
zajíždět na nákupy do středu města)
yy je nejméně konfliktní z hlediska ochrany přírody

2. Posouzení možnosti, že přeložka bude někdy v budoucnu realizována v jiné trase
Pokud by zastupitelstvo města rozhodlo, že přeložku sice chce, ale v jiné
trase, rozhodlo by o odkladu řešení do
doby, ve které není jasné, jaký bude stav
financí kraje a ani jaké budou možnosti
kraje tuto stavbu realizovat. Jiná varianta by byla podmíněna změnou Zásad
územního rozvoje Jihočeského kraje
a poté změnou Územního plánu Dačice,
což by byl proces trvající několik let (podle vyjádření JK cca 7 let).

3. Posouzení argumentů firmy
Centropen, že přemostění vážně
ohrozí výrobu firmy
Nesouhlas a. s. Centropen s vedením
přeložky (s přemostěním) nad jejím
areálem je legitimní a pochopitelný.
Ovšem řada argumentů firmy proti
přemostění je diskutabilní: Přemostění
areálu nezpůsobí žádné přímé ohrožení
výroby nebo provozu v areálu. Případné
pilíře mostu budou umístěny v zelených
plochách, mimo stávající stavby a komunikace areálu – k určitému omezení
tak dojde pouze při vlastním provádění
stavby mostu.
Zplodiny z dopravy vzhledem k výškové
poloze mostu a plynulosti dopravy by
byly více rozptýleny a rozředěny, než je
tomu v současné době na Třídě 9. května
(„alternativami“ mostu jsou buď nynější
a v budoucnu ještě vyšší koncentrace
zplodin a hluku na Palackého náměstí,
nebo – v případě realizace „obchvatu“ ...
pokračování na str. 6
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pokračování ze str. 3
.... bez mostu – ještě vyšší koncentrace
zplodin a hluku v ulicích procházejících
v těsné blízkosti Centropenu...).
Pravděpodobnost ohrožení firmy pádem vozidla z mostu je srovnatelná
s pravděpodobností pádu letadla; konstrukční řešení mostu může tuto
pravděpodobnost ještě snížit. Při návrhu nyní platného územního plánu vyšlo město Dačice firmě Centropen maximálně vstříc: koridor pro vedení přeložky
byl v konečném návrhu nad areálem
firmy zúžen na nejmenší možnou míru –
firmě tak bylo umožněno vybudovat novou halu - přístavbu.

Přemostění by probíhalo v blízkosti
této nové haly, nad stávajícím skladem,
komunikačními plochami a plochami
zeleně areálu – tedy v místech, kde již
firma nepočítá a ani nepočítala s žádnou
výstavbou.

4. Posouzení přemostění přeložky
z hlediska vzhledu města
Přemostění bude v dostatečné vzdálenosti od historické části města, nebude
se uplatňovat v dálkových pohledech.

5. Posouzení účelnosti realizace
pouze části přeložky (bez mostu)
Toto řešení by bylo z dopravního hlediska velmi špatné. Přeložka by přestala

plnit jednu z hlavních funkcí, tj. dobré dopravní napojení na Jemnici a firmu TRW,
přestala by být atraktivní pro řidiče.
Bez přemostění by na části trasy byly
závažné dopravní závady: nevyhovující stávající most přes řeku, objížďka
železničního nádraží s ostrými zatáčkami, nevyhovující úrovňový železniční
přejezd. Předpokládaný efekt přeložky tedy odvedení dopravy ze středu města,
plynulost dopravy a s tím spojená bezpečnost, menší hlučnost a množství
spalin – by byl při tomto řešení mnohonásobně snížený.
Ing. arch. Jiří Lojka,
úřad územního plánování, Dačice

Zdůvodnění vedení trasy obchvatu města Dačice
(sil. II/151 a II/408) prostorem podniku Centropen a železniční stanice Dačice

Na jednání konaném dne 6. dubna 1994 na Městském úřadu v Dačicích požádali zástupci města zpracovatele dopravní studie silničního obchvatu o zpracování zdůvodnění volby navržené trasy. Srovnávanou variantou vůči navržené
trase má být odsunutá trasa obchvatu severním směrem mimo zastavěnou oblast města (za průmyslový okrsek
a za provozovaný kamenolom).
Nejedná se tedy o rozdíly mezi návrhem dříve zpracované dopravně–urbanistické studie či návrhem územního
plánu a řešením v současné době zpracovávané dopravní studie. Zde jsou rozdíly ve vedení trasy nepatrné, protože
všechna řešení včetně studovaných
variant byla vedena v rozmezí přibližně
300 m širokého koridoru.
Odsunutá trasa severně od města
představuje prodloužení délky trasy obchvatu cca o 1000 m. S prodloužením
trasy pochopitelně souvisí i zvýšení provozních nákladů, a to jak uživatelů komunikace (spotřeba pohonných hmot
a mazadel, opotřebení vozidel, ztráta
času apod.), tak i správce komunikace
(zvýšené náklady na údržbu i opravy
vozovky). Investiční náklady vzrostou nejen prodloužením trasy silnice,
ale i zvětšením rozsahu výkupu trvale
i dočasně zabraných pozemků nutných
pro výstavbu.
Kromě důvodů spojených s prodloužením trasy je nutno upozornit i na důvody
technické, které se rovněž nepříznivě
projeví na náročnosti stavby, investičních
nákladech, době realizace a návratnosti investice. S ohledem na plánovaný
postup těžby v kamenolomu i na danou
konfiguraci terénu, by posunutá trasa
nutně obcházela prostor kamenolomu
na jeho severní straně. V těchto místech
se však údolí Moravské Dyje rozšiřuje
a nároky na přemostění všech v údolí se
nacházejících překážek se zvětší. Jedná
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se o křížení se silnicí II/406 na Telč a Jihlavu, řeku Moravskou Dyji, železniční
trať Dačice – Kostelec u Jihlavy i silnici
III/40623 na Malý Pěčín.
Zvětší se i množství zemních prací,
protože vedení obchvatu severně od
kamenolomu znamená, že zpětné připojení obchvatu na navrhovanou trasu
východně od města musí překonat terén mezi kamenolomem a Kleničním
vrchem s nadmořskou výškou min.
o 20 m vyšší, než je v těchto místech
výška terénu navrhovaného obchvatu.
Tímto způsobem vzniká i tzv. „ztracený
spád“, kdy vozidla po překonání dané
výšky zvýšeným výkonem motoru s větší
spotřebou pohonných hmot se dostávají zpět na trasu, která ve svém vedení
se „ztracenému spádu“ může vyhnout.
Dalším důvodem pro odmítnutí posunu trasy obchvatu severním směrem
je celková situace na silniční síti města.
V lednu t. r. byl zpracován dopravně
inženýrský posudek ÚPN-SÚ Dačice, který
se ve své prognostické části zabývá
i výhledovým zatížením silniční sítě
města, a to v časové etapě částečného
vybudování obchvatu i v etapě ukončení
jeho výstavby.
Ze zhodnocení provedeného posudku
vyplývá, že předpokládaná intenzita silničního provozu v trase obchvatu nebude dosahovat přibližně ani poloviny kapacity dané silniční kategorie. Důležité
však je, že v případě, kdyby obchvat ne-

byl realizován, dosahovala by teoretická
intenzita na silnicích v centru města
(Palackého nám., Göthova ul.) hodnot
až 12 tisíc vozidel za den. Tyto hodnoty
vycházejí ze současného počtu vozidel
na městské silniční síti, z předpokládaného růstu automobilové dopravy v ČR
i z celkové situace silniční sítě města (do
centra města radiálně směřuje 9 silnic II.
a III. třídy).
Uvádíme výše pojem teoretická intenzita, neboť při daných směrových,
výškových a především šířkových poměrech v centru přesahuje tato hodnota
intenzitu, kterou je silniční síť v centru
města schopna kapacitně převzít. Tato
situace znamená zcela zásadní zhoršení
dopravní situace města, neúnosné zhoršení kvality životního prostředí, snížení
bezpečnosti silničního provozu včetně
chodců i ovlivnění hospodářského života
města.
Prodloužením obchvatu severním směrem lze oprávněně očekávat, že značná část řidičů, kteří by jinak obchvat
používali, se budou prodloužené trase
vyhýbat a budou se snažit projet kratší
cestou středem města. Tím bude dál
pokračovat nepřijatelný dopravní tlak
na silniční síť centra a snižování intenzit
na kapacitním tělese obchvatu.
Podle našeho názoru je toto zjištění
rozhodujícím důvodem pro odmítnutí
odsunuté prodloužené trasy obchvatu.
Ing. Boháček a Ing. Volný,
dopravní specialisté
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POZVÁNKA NA 12. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
MĚSTA DAČICE,
které se bude konat v pondělí 21. 5. 2012 od 18:00 h v hlavním sále MěKS Dačice.

Předmětem jednání bude Studie proveditelnosti severního obchvatu Dačic.
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