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Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová)
a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uskutečnil k Petici na podporu
přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje
Jihomoravského kraje veřejné slyšení v Senátu, které proběhlo v úterý 13. března. Na veřejné
slyšení byli pozváni zástupci dotčených institucí a to: zástupci petičního výboru, Výboru pro
hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR, Ministerstva dopravy, Ministerstva pro
místní rozvoj, Jihomoravského kraje, Magistrátu města Brna, Ředitelství silnic a dálnic,
Svazku obcí pro výstavbu rychlostní komunikace R 43 a dále byli pozváni zástupci obcí,
podnikatelské sféry a další zainteresovaní občané. V hlavním sále Senátu PČR se sešlo asi 60
lidí, kteří měli zájem se veřejného slyšení zúčastnit.
Veřejné slyšení moderoval senátor a předseda Výboru VVVK Zdeněk Papoušek. V úvodu
veřejného slyšení celou problematiku od svého začátku vzniku petice nastínila senátorka
Jaromíra Vítková, která zde vystupovala jako zástupkyně petičního výboru. Následně
v prvním bloku vystoupili zástupci výše zmíněných institucí se svými příspěvky a ve druhém
bloku byl dán prostor všem přítomným, kteří se mohli zapojit do diskuze. Své názory na
veřejném slyšení vyjádřili nejen zástupci samospráv, podnikatelských subjektů, ale i občané,
kteří jsou touto problematikou dotčeni a bydlí v jižní části území, kde se počítá s některou
z více variant dálnice. „Na závěr veřejného slyšení lze konstatovat, že dálnici D 43 příp.
čtyřproudovou silnici 1. třídy chtějí všichni přítomní s tím, že severní část území požaduje
urychlení příprav tak, aby stavební povolení bylo vydáno nejlépe do roku 2022. V severní
části je shoda samospráv a požaduje to i Svazek obcí pro urychlení D 43. Problematické jsou
různé varianty v jižní části, které se mohou vypořádat následně a tak navázat na severní část.
Cílem petice je urychlit přípravu a realizaci D43. Ve stejném duchu vystoupili i náměstek
hejtmana JMK Martin Maleček a náměstek primátora města Brna Petr Hladík. Naší
kompetencí ani ambicí není řešit, jaká varianta v jižní části území je nejvhodnější, to musíme
nechat na odbornících,“ uvedla Vítková.

Kontaktní údaje:
Senátní kancelář: Valdštejnské nám. 17/4, 118 01 Praha 1
Obvodní kancelář: Komenského 2317/33a, 680 01 Boskovice
Kontaktní kancelář Blansko: Komenského 341/15, 678 01 Blansko
Mobil: +420 606 836 349
E-mail: mirkavitkova@centrum.cz
www.jaromiravitkova.cz

