Stavba „DOZ Brno - Skalice nad Svitavou (včetně)“ - Zrušení úrovňového přejezdu P6806 v km 185,39 v žst. Rájec-Jestřebí

VARIANTA 1

Nadjezd

VARIANTA 3

+
+
+
+

plynulý průjezd obcí bez omezení + vyšší bezpečnost
pohodlné a bezproblémové připojení BUS terminálu a dotčených nemovitostí
možnost vybudování připravovaných parkovacích stání obcí na parc.č. 329 jen s malým omezením
přivedení trasy pro pěší z ul. Luční k žel. a BUS terminálu bez nutnosti úrovňového křížení se sil.kom.

-

ovlivnění krajinného rázu obce
větší podélné sklony silničních ramp a s tím související nutnost zvýšené údržby v zimních měsících
nutnost omezení maximální povolené rychlosti na nadjezdu
silniční most ve správě obce
nutnost demolice:
budova č.p. 163 na parc.č. 330
výr. areál na parc.č. 806/1

VARIANTA 2

Podjezd v odsunuté poloze

+
+
+
+
+

plynulý průjezd obcí bez omezení + vyšší bezpečnost
nebude ovlivněn krajinný ráz obce

-

vyšší provozní náklady na údržbu a provoz odvodňovacího zařízení => obec
nutnost částečné úpravy BUS terminálu
zcela vyloučená možnost realizace připravovaných park. stání obcí na parc.č. 329
úprava vjezdu a komplikované napojení domu č.p. 312 a přilehlé parc.č. 809/1
nutnost demolice:
budova č.p. 163 na parc.č. 330

pohodlné a bezproblémové připojení BUS terminálu
mírnější podélné sklony silničních ramp => pohodlnější a bezpečnější průjezd
železniční most ve správě SŽDC

budova č.p. 225 na parc.č. 327
výr. areál na parc.č. 806/1

Podjezd ve "stávající trase"

+
+
+
+
+
+
+

plynulý průjezd obcí bez omezení + vyšší bezpečnost
krajinný ráz obce nebude výrazně ovlivněn
možnost vybudování připravovaných park. stání obcí na parc.č. 329 zcela bez omezení
vedení silnice ve stávající trase
nutnost rekonstrukce BUS terminálu (v rámci stavby DOZ ?)
podchod pro chodce zřízen v rámci podjezdu
železniční most ve správě SŽDC

-

vyšší provozní náklady na údržbu a provoz odvodňovacího zařízení => obec
nutnost úpravy napojení pozemků parc.č. 308 (RD č.p. 103)a 319/1 (RD č.p. 202)
nutnost rekonstrukce BUS terminálu
zřízení samostatných příjezd. komunikací k BUS terminálu a k areálu pily a RD č.p. 312
2 nové silniční mosty ve správě obce
omezený nebo zcela nemožný příjezd k budově č.p. 50 na parc.č. 812 (sportbar)
nutnost demolice:
budova č.p. 163 na parc.č. 330
budova č.p. 225 na parc.č. 327
budova č.p. 47 na parc.č. 1058

