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valašské Meziříčí – Lešná, 2. etapa

Silnicei/35



Silnice  i/35
valašské Meziříčí – Lešná, 2. etapa

dopravní výZnaM stavby

k rozdělení ucelené stavby Valašské meziří-
čí–lešná na tři smysluplné a funkční části bylo 
přistoupeno, protože postupným uváděním čás-
ti silničních objektů budoucí stavby „Silnice i/35 
Valašské meziříčí–lešná“ do provozu lze dosáh-
nout jednak napojení části objektů „Průmyslové 
zóny lešná“ bez nutnosti budování nové křižo-
vatky na silnici i. třídy, tak i postupného čerpání 
dotací na stavbu z prostředků Státního fondu 
dopravní infrastruktury. První ze tří etap byla do-
končena již v roce 2006.  

Stavba 2. etapy přeložky silnice i/35 je umístěna 
mezi obcemi lešná, lhotka nad Bečvou a Přílu-
ky. Druhá etapa výstavby zahrnovala vybudová-
ní celé směrově dělené komunikace a souběžné 
silnice iii. třídy od Jasenického potoka až k obci 
lešná, včetně dobudování mimoúrovňové křižo-
vatky u lešné a protihlukových stěn. Součástí  
2. etapy byly i nezbytné přeložky inženýrských 
sítí, zejména pak vodohospodářské objekty 
k zajištění odvodnění území a přeložky elek-
troobjektů podél silnice iii/03565 u Příluk. Pro 
zajištění ukončení silnice i. třídy u Jasenického 
potoka bylo nutné zřídit provizorní sjezd z hlavní 
trasy na stávající silnici i/35.

Stavba 2. etapy začíná za mostem přes Jase-
nický potok (ve směru z Valašského meziříčí na 
Hranice na moravě) asi 1800 metrů za křižovat-
kou silnic i/35 a iii/03569. Zde se trasa přeložky 
i/35 dostává na polní pozemky a prochází kolem 

lešeňského mlýna až k silnici iii/0487 lešná–
lhotka a dále pak k lesu obora. niveleta v tom-
to úseku kopíruje stávající terén a jde v mírném 
násypu 2–3 metry. 

V celém úseku probíhá souběžně se silnicí i/35 
navrhovaná silnice iii. třídy a zatrubněná část 
potoka Struha. Ze silnice iii. třídy jsou obslou-
ženy okolní pozemky pomocí sjezdů. Jižně od 
obce lešná je nadjezdem nad silnicí i/35 pře-
vedena přeložka komunikace spojující obce 
lešná a lhotka (iii/0487). Přeložka se napojuje 
do okružní křižovatky vybudované v rámci první 
etapy. Součástí dobudování objektů, jejichž část 
byla již v 1. etapě realizována, bylo také dokon-
čení všech čtyř větví mimoúrovňové křižovatky 
lešná. V oblasti této mÚk bylo přeloženo ote-
vřené koryto potoka Struha a inženýrské sítě. 
Součástí stavby bylo taktéž odstranění provi-
zorních objektů z 1.etapy – napojení průmyslové 
zóny a provizorní komunikace do lešné.

Přeložka je umístěna do území intenzivně země-
dělsky využívaného. Území podél stávajících ko-
munikací slouží pro vedení většiny inženýrských 
sítí. Součástí stavby bylo zajištění přístupu na 
zemědělské pozemky.

V předmětném území se nenachází žádné stav-
by, které by bylo nutno měnit v souvislosti se 
stavbou silnice i/35, 2. etapa. nebyly tam přímo 
dotčené pozemní objekty určené k demolici.

uMístění a popis stavby

předmětem dokončené stavby i/35 valašské Meziříčí–Lešná, 
2. etapa je přeložka silnice i/35 do nové trasy. přeložka je 
součástí připravovaného tahu rychlostní silnice r35 v úseku 
mezi rychlostní silnicí r48 (MÚK palačov) a městem valašské 
Meziříčí, který je budován jako přeložka stávající silnice i/35 
Hranice na Moravě–valašské Meziříčí. 

Význam uvedeného tahu i/35 Valašské meziříčí–lešná–Palačov 
spočívá jednak v tom, že dojde k odklonu veškeré tranzitní dopravy 
ze stávající silnice i/35 mimo zastavěná území do zcela nové trasy, 
jednak také dojde k podstatně kapacitnějšímu propojení meziná-
rodního tahu e442 na hraniční přechod Horní Bečva–makov.

Dopravní zátěž stávající silnice i/35 v úseku od Hranic na moravě 
po Valašské meziříčí neúnosně zatěžuje intravilány obcí, kterými 
prochází jako průtah (Hranice na moravě, lázeňské město teplice 
nad Bečvou, černotín, milotice nad Bečvou, Hustopeče nad Beč-
vou). kromě dopravní zátěže jsou nevyhovujícími prvky také smě-
rové vedení silnice i/35 a zejména její šířkové uspořádání. na trase 
se vyskytuje řada dopravních závad, silnice tak nesplňuje základní 
požadavky bezpečnosti silničního provozu.

Vybudováním jmenované 
trasy dojde k napojení města 
Valašské meziříčí, a tím i celé 
oblasti Valašska, na síť rych-
lostních komunikací a dálnic. 
V plánu výstavby ŘSD čr 
je také úprava silnice r48 
v úseku Bělotín–rychaltice 
na směrově dělenou komu-
nikaci. 
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FotograFie Z doKončené stavby

Silnice  i/35
valašské Meziříčí – Lešná, 2. etapa



Stavba začala přípravnými pracemi a archeologickými průzkumy v listopadu roku 2009. 
Z důvodů nedostatku finančních prostředků byla stavba pozastavena. V roce 2012 byly 
na stavbu přiděleny finanční prostředky a opět zahájeny stavební práce. 
stavba byla uvedena do provozu 8. 9. 2014

stav reaLiZaCe

význam zkratek: eia: Stanovisko eia • iZ: Schválení investičního záměru • Ur: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VZ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

upvZur ZsspiZeia

09/201406/200810/2001 11/200909/200401/200707/2001

data o stavbě
Hlavní trasa:
délka: 1700 m
kategorie: S 24,5/100
plocha vozovek: 33 485 m2

počet stavebních objektů: 54
Mostní objekty:
počet celkem: 3
plocha mostních objektů: 1320 m2

Mimoúrovňové křižovatky:
počet: 1
délka větví: 400 m
protihlukové stěny:
počet objektů: 4
délka/plocha: 2034 m/9059 m2

přeložky ostatních komuni-
kací:
počet objektů: 1
délka přeložek: 2178 m 
přeložky a úpravy inženýr-
ských sítí:
vodohospodářské objekty: 1830 m
objekty elektro: 4350 m
přeložky plynovodu: 230 m
Celkový objem zemních prací:
výkopy: 50 742  m3

násypy: 120 636  m3

název stavby:
Silnice i/35 Valašské meziříčí–leš-
ná, 2. etapa
Místo stavby:
Zlínský kraj
Katastrální území:
lešná, Příluky, lhotka n. Bečvou
druh stavby:
novostavba
objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic čr,
na Pankráci 546/56, 145 05 
Praha 4

projektant dsp:
HBH Projekt, spol. s r.o., 
kabátníkova 5, 602 00 Brno
Zhotovitel:
Sdružení Valašské meziříčí–lešná, 
2. etapa (Strabag, SDS eXmoSt, 
SWietelSkY, iDS olomouc)
Cena stavby dle smlouvy:
548 663 395 kč (bez DPH) 

pozn.:  tento leták byl aktualizován v září 2014. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.
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