
Předseda vlády 

Parlament ČR 

Hejtman JMK 

Zastupitelé JMK     V Boskovicích 14. září 2016 

 

Petice podle § 1 zákona č.85/1990Sb., o právu petičním 

Věc: Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská 

Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje 

My, níže podepsaní občané ČR vyzýváme předsedu a členy Vlády ČR, členy Parlamentu ČR, 

hejtmana a zastupitele Jihomoravského kraje, aby se plnou vahou svých kompetencí zasadili o 

co nejintenzivnější a co nejrychlejší přípravu a realizaci dálnice D43 (Brno – Moravská 

Třebová). Tato komunikace a její potřebnost je v úvahách Ministerstva dopravy ČR již více 

jak 15 let a její realizace se stále a neúnosně prodlužuje. Stávající silnice I/43 (Brno – 

Svitavy) je již dlouhou dobu kapacitně přetížená a tím i dopravně nebezpečná. Na komunikaci 

I/43 stále častěji umírají lidé při dopravních nehodách. 

Pokud je pro veřejnoprávní schválení dálnice D43 a celkový rozvoj Jihomoravského kraje, 

jako jeden z podstatných a nezbytných dokumentů, zapotřebí schválení Zásad územního 

rozvoje Jihomoravského kraje, žádáme zastupitele Jihomoravského kraje o jejich schválení 

v co nejkratším termínu. Jihomoravský kraj je posledním krajem v ČR, který, přes snahu 

minulých Zastupitelstev Jihomoravského kraje, nemá Zásady územního rozvoje schváleny a 

nemůže se řádně rozvíjet. Zároveň odsuzujeme účelové, neopodstatněné, popř. nepravdivé 

snahy v nejrůznějších podobách od kohokoliv, kdo aktivně a vědomě usiluje o další 

komplikace, neschválení nebo zrušení uvedených Zásad. 

Petiční výbor ve složení: 

1. Ing. Jaromíra Vítková, 680 01, Boskovice, Dukelská 32a 

2. Ing. Tomáš Kožoušek, 679 37, Borotín u Boskovic 90 

3. Tomáš Janda, 530 02, Pardubice, Anenská 1296 

 

Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byla určena:  Ing. 

Jaromíra Vítková, 680 01, Boskovice, Dukelská 32a. 

Petice je podpořena celkem ………. podpisy na celkem ……podpisových arších. 

Podpisy členů petičního výboru: 

1. Ing. Jaromíra Vítková 

2. Ing. Tomáš Kožoušek 

3. Tomáš Janda 

 



Podpisový arch: 

Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno – Moravská Třebová) a 

Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje. 

Tato komunikace a její potřebnost je v úvahách Ministerstva dopravy ČR již více jak 15 let a její 

realizace se stále a neúnosně prodlužuje. Stávající silnice I/43 (Brno – Svitavy) je již dlouhou dobu 

kapacitně přetížená a tím i dopravně nebezpečná. Na komunikaci I/43 stále více umírají lidé při 

dopravních nehodách. Zásady územního rozvoje JMK jsou důležité pro rozvoj kraje i stavbu D 43. 

Osobou oprávněnou zastupovat petiční výbor ve styku s příslušnými orgány byla určena:  Ing. Jaromíra Vítková, 

680 01, Boskovice, Dukelská 32a. 
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