
INFORMAČNÍ LETÁK, 11/2021 UVEDENO DO PROVOZU

Milonice, odbočovací pruh

Silnice I/43
43

43

III/37715III/37715

III/37715
III/37715

MiloniceMilonice

ZávistZávist

Brno

Svitavy

křižovatka

stavba I/43 Závist, stoupací pruh

0 150 300 m

Geografická data poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR, 2015

řešená stavba

jiné stavby

Boskovice

Kuřim

Tišnov

Šlapanice Slavkov
u Brna

Rosice

Bystřice
n. Pern.

Blansko

Brno

Silnice I/43

stavba

Milonice, odbočovací pruh

B94



Silnice I/43Milonice, odbočovací pruh

DOPRAVNÍ VÝZNAM STAVBY

Stavba „I/43 Milonice, odbočovací pruh“ je součástí 
souboru staveb úprav silnice I/43 v úseku Milonice 
– Černá Hora. Úprava silnice měří 325 m a je projek-
tována v kategorii S 9,5/60. Začátek je v km 17,336 
a konec v km 17,661 provozního staničení. Stavba 
přímo navazuje na akci „I/43 Milonice, průtah“. 

Předmětná stavba se nachází v extravilánu mezi ob-
cemi Milonice a Závist. Začátek stavby je cca 70 m 
za značkou konec obce Milonice. Původní styková 
křižovatka se silnicí III/37715 Žernovník – Milonice 
byla vybudována bez odbočovacích pruhů. Toto kří-
žení tvořilo dopravní závadu.

Osa silnice I/43 je mírně odsunuta vpravo. Silnice 
I/43 je rozšířena vpravo tak, že vznikl prostor pro 
umístění odbočovacího pruhu vlevo ve směru Brno 
– Žernovník. Ostrý úhel původního napojení křižovat-
ky je dopravním značením usměrněn do úhlu 80,6°. 
Součástí je úprava stávajících propustků na I/43 
a reprofilace příkopů, ale bez zásahu do stávajících 
inženýrských sítí.

Silnice I/43 v daném úseku úpravy sestává z původ-
ní asfaltové vozovky. Povrch vozovky byl hodnocen 
jako vyhovující a  vykazoval poruchy obrusné vrstvy 
či krytu, jako jsou ztráta asfaltového tmelu, lokálně 
až koroze, mírně vyjeté koleje a ojediněle mozaiko-
vé, příčné a podélné trhliny. Zjištěná únosnost byla 
v  začátku trasy v  průměru havarijní, v  převážném 
úseku pak v průměru dobrá. Tloušťka hutněných as-
faltových vrstev v začátku trasy byla na pomezí do-

statečná/nedostatečná, ve zbytku trasy úpravy byla 
dostatečná.

Silnice III/37715 byla upravena v délce 11,9 m. Silni-
ce III/37715 v napojení na I/43 sestává z původní as-
faltové vozovky. Povrch vozovky byl hodnocen jako 
havarijní a v první části dl. cca 5,0 m vykazoval podél 
okraje síťové trhliny a plošné deformace místy pře-
kryté vysprávkami, lokálně se vyskytovaly též místní 
poklesy. Zjištěná únosnost byla v průměru vyhovující. 
Tloušťka hutněných asfaltových vrstev byla nedosta-
tečná.

V  předmětném úseku silnice I/43 bylo víceméně 
funkční povrchové odvodnění souběžnými příkopy 
se dvěma propustky. Nezpevněné krajnice byly pro-
měnné šířky, místy se stávajícími svodidly. Systém 
odvodnění silnic zůstane stavbou zachován. 

Násypy vlevo jsou odvodněny přímo do potoka. 
V  zářezech vpravo jsou zrealizovány rigoly s  dre-
nážemi, které jsou podélnými sklony dovedeny do 
propustků pod silnicemi, které ústí do bezejmenné-
ho potoka tekoucího od Závisti. Stavbou zasažený 
propustek pod silnicí I/43 (o průměru 300 mm) byl 
nahrazen novým s větším průměrem.

UMÍSTĚNÍ A POPIS STAVBY

Úpravou křižovatky silnic I/43 a  III/37715 v  blíz-
kosti obce Milonice bylo dosaženo cíle v podobě 
zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Provede-
ná úprava původní křižovatky po svém dokončení 
snižuje riziko střetu vozidel. Zároveň dochází ke 
zvýšení plynulosti provozu na silnici I/43. Tato vý-
znamná komunikace propojuje části východních 
Čech a severní Moravy s dálnicí D1. 

Po I/43 je veden mezinárodní tah E 461, který jižně 
od Brna pokračuje po silnici I/52 resp. dálnici D52 
ve směru na Rakousko do Vídně. Silnice I/43 začíná 
v Brně, Králově Poli na silnici I/42 a  je ukončena na 
hraničním přechodu Dolní Lipka s Polskem. Výhledo-
vě by pro zajištění nadregionálního provozu měla být 
silnice I/43 nahrazena plánovanou dálnicí D43 vede-
nou v trase D1 – Kuřim – Svitávka – Velké Opatovice 
– Jevíčko – D35. Stávající silnice I/43 by pak měla 
sloužit zejména regionální dopravě, popř. pro zajištění 
místní dopravní obslužnosti.

Vzhledem k  tomu, že výstavbu a  uvedení dálnice 
D43 do provozu nelze v nejbližší době očekávat, je 
nezbytné technický stav silnice I/43 průběžně vylep-
šovat. Při tom je vždy potřeba posoudit, jestli se jedná 
o úpravy, jejichž účinnost je, či není odvislá od uvede-
ní dálnice D43 do provozu, kdy dojde k výraznému 
snížení intenzit dopravy.  
 
Silnice I/43 je v  součas-
nosti jednou z  nejvytíže-
nějších silnic v  Jihomo-
ravském kraji. Průměrné 
intenzity dopravy v  před-
mětném úseku dosahují 
16,4 tisíc aut za 24 hodin.
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Územní rozhodnutí na stavbu bylo vydáno 9. 3. 2016, přičemž k prodloužení 
platnosti ÚR došlo 21. 11. 2017. V 08/2017 byly zahájeny práce na zpracování 
dokumentace pro stavební povolení. Čistopis DSP byl předán 30. 11. 2018. 
Žádost o vydání SP byla podána 14. 12. 2018, načež bylo dne 18. 1. 2019 
stavební  řízení přerušeno. Stavební úřad ale rozhodnutím ze dne 14. 2. 2019 
usnesení o přerušení řízení zrušil, takže stavební řízení mohlo pokračovat. SP 
na hlavní stavební objekt vydal KÚ JMK 14. 5. 2019 (dne 12. 6. 2019 SP nabylo 
právní moci).
Ekonomické hodnocení stavby a zpracování záměru projektu nebylo požado-
váno, a to vzhledem k výši investičních nákladů (stavba do 20 mil. Kč bez DPH). Taktéž nebylo nutné stavbu posuzovat z hlediska jejího vlivu na životní prostředí.
Na stavbu v začátku úseku navazovala přímo související stavba „I/43 Milonice, průtah“, která se realizovala současně s předmětnou stavbou a obě stavby měly společného 
zhotovitele. Smlouva s vítězným uchazečem byla uzavřena 12. 8. 2021. K zahájení stavby došlo v 08/2021. Práce probíhaly za částečného omezení provozu, kdy byl provoz 
ve směru Svitavy – Brno veden po objízdné trase. Zpět na I/43 se veškerý provoz vrátil na konci 10/2021. V obci Milonice však bylo ještě nutné dodělat úsek cca 40 m za 
autobusovými zastávkami. Provoz v tomto krátkém úseku tak byl ještě řízen semafory. Veškeré omezení skončilo ve druhé polovině 11/2021.

STAV PŘÍPRAVY / REALIZACE

Význam zkratek: EIA: Stanovisko EIA • ZP: Schválení záměru projektu • UR: Vydání 
územního rozhodnutí • SP: Vydání stavebního povolení • VŘ: Vyhlášení výběrového 
řízení • ZS: Zahájení výstavby • UP: Uvedení do provozu

UPVŘUR ZSSPZPEIA

11/202104/202103/2016 08/202105/2019––

DATA O STAVBĚ
Hlavní trasa:
délka: 325 m
kategorie: S 9,5/60
počet všech stavebních objektů: 5 
Přeložky ostatních komunikací:
silnice III/37715: 12 m
hospodářský sjezd: 18 m

Název stavby:
I/43 Milonice, odbočovací pruh
Místo stavby: 
Jihomoravský kraj
Katastrální území:
Milonice u Lipůvky
Druh stavby: 
přestavba

Objednatel:
Ředitelství silnic a dálnic ČR 
Zpracovatel DSP:
Linio Plan spol. s r.o.
Zhotovitel:
OHL ŽS, a.s.

Předpokládaná cena stavby 
(včetně stavby I/43 Milonice, 
průtah):
34 000 000 Kč (bez DPH)
Cena stavby dle smlouvy (včetně 
stavby I/43 Milonice, průtah):
32 909 494 Kč (bez DPH)

Pozn.:  Tento leták byl aktualizován v listopadu 2021. Jelikož výstavbu významných dopravních komunikací ovlivňuje velké množství faktorů, které se nedají předem předvídat, jsou uvedená data pouze orientační.

Milonice, odbočovací pruh Silnice I/43


