RAŽBA TUNELU
A GALERIE ŽABOVŘESKY
Vážení občané,
posunujeme se k další významné etapě stavby velkého městského okruhu (VMO). V nadcházejících měsících
bude probíhat ražba tunelu a galerie Žabovřesky, kterým budou pod Wilsonovým lesem jezdit tramvaje. Díky tunelu
se bude moci stávající vozovka rozšířit na 4 pruhy po celé délce, vznikne také zastřešená galerie. Po dostavbě
úseku bude zabezpečen lepší průjezd pro automobilovou dopravu, vzniknou nové trasy pro pěší a cyklisty, a bude
vysázena nová vegetace.
Zdvořile vás žádáme o součinnost
Vzhledem k technologii ražby tunelu a složitosti území, kdy musíme horninu odstřelovat, bychom vás rádi seznámili
s nezbytnými omezeními, která bude po dobu výstavby nutné dodržovat. Respektujte prosím nařízení, která budou
v průběhu realizace vydána. Dotknou se jak řidičů, protože ŽABOVŘESKÁ BUDE V ČASE ODSTŘELU A JEHO
PŘÍPRAVY NEPRŮJEZDNÁ a na objízdných trasách se mohou tvořit kolony, tak chodců, pro které budou určité
trasy ve Wilsonově lese omezené celoročně a v některých případech se tento lesopark pro vstup uzavře úplně.
Jak dlouho trvá jeden odstřel?
Samotný odstřel trvá jen pár vteřin. Před tím však musíme provést několik bezpečnostních kroků – odklonit
dopravu, vyklidit komunikaci a část Wilsonova lesa. Po odstřelu následně musíme vše z hlediska bezpečnosti
důkladně zkontrolovat a uklidit, aby mohla být obnovena doprava. Celý proces zabere zhruba 1 hodinu.
Odstřely chceme zahájit v dubnu a ukončit v prosinci 2021.
Kdy bude docházet k odstřelům?
Aby se každý odstřel bezpečně povedl, je nutné omezit dopravu na cca 1 hodinu, jak vysvětlujeme výše. Nemůže
se tak dít libovolně a nahodile; máme stanoveny časové intervaly, ve kterých může odstřel probíhat. Tyto intervaly jsou
v pracovní dny vždy v rozmezí 11:00 – 13:00 a 18:30 – 20:30. Pokud to klimatické i bezpečnostní podmínky dovolí,
v těchto intervalech můžete očekávat hodinové dopravní omezení.
O víkendech jsou s ohledem na nízkou intenzitu dopravy plánovány tři časové intervaly – dopolední 9:00 – 11:00, odpolední
13:00 – 15:00 a podvečerní 17:00 – 19:00. Opět platí, že v těchto intervalech lze realizovat odstřel trvající hodinu.
Co nám může odstřel překazit?
Je toho víc: od bouřky, mlhy přes autonehodu na VMO až po nález munice nebo kostry. Tyto věci nedokážeme ovlivnit.
Ale odstřel se musí odvolat i v případě, že lidé nebudou dodržovat nařízení a budou se pohybovat i přes zákaz
ve Wilsonově lese. Stačí, když se do zóny zaběhne pes, a nemůžeme pokračovat dál, abychom neohrozili jeho
a hlavně majitele, který ho hledá. Tyto změny pak můžou mít za následek delší omezení dopravy, nebo dokonce
prodloužení celé stavby.
Dočasné omezení přinese větší komfort
V průběhu prací na tunelu můžete doma zaznamenat zvýšený hluk nebo vibrace. Je nám líto, že se v tomto období
může snížit váš životní komfort, ale výsledkem bude dokončení významné trasy pro automobilovou dopravu i MHD
a díky lepší dopravní průjezdnosti nakonec i zlepšení životních podmínek v okolí vašeho bydliště.
Proto vás ještě jednou žádáme o spolupráci, trpělivost a dodržování nařízení. Veškeré aktuální informace budou
dostupné na stránkách kopemezabrno.cz.
Děkujeme za pochopení.
S uctivým pozdravem

Mgr. David Fiala
ředitel Závodu Brno Ředitelství silnic a dálnic

JUDr. Markéta Vaňková
primátorka města Brna
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INFORMACE K OBJÍZDNÝM
TRASÁM
Předpokládány jsou i celovíkendové výluky a případná další omezení v době letních prázdnin s ohledem na intenzitu
provozu. Jakékoliv změny budou řešeny individuálně a všechny dotčené osoby a podnikatelské subjekty budeme
včas informovat.
Od 1. 4. bude v provozu provizorní komunikace na Kamenomlýnský most. Doprava pro vozidla do 6,5t tedy bude
vedena obousměrně od Pisáreckého tunelu přes rampu na MÚK Hlinky, dále přes Pisáreckou po Veslařské, poté
na Kamenomlýnský most a zpátky na VMO I/42 Žabovřeská. Nově bude zbudována křižovatka řízená semafory
na protnutí ulic Veslařská × Kamenomlýnský most.
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HARMONOGRAM
Časové intervaly, ve kterých budou probíhat odstřely trvající přibližně 60 minut

zahájení

ukončení

Pracovní dny 11:00  – 13:00

duben 2021

prosinec 2021

Pracovní dny 18:30 – 20:30

duben 2021

září 2021

Dny pracovního klidu 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00

duben 2021

prosinec 2021

Dny pracovního klidu 17:00 – 19:00

duben 2021

říjen 2021

