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Mapa ukazuje navřhovaná řešení cTB kteřé
povedou ke snížení dopravní zátěže Š|apanic
a zpřůjezdnění míst, kde se dnes tvoří kolony:

@ r<ri:ovatra srnensr.a-xar'oao"a

@ křižovatka Nádražni-čechova

o kiižovatka Tuianka-Řipské

o kiižovát|á Š'.pa^ic|á'Mát|áchová
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JAKÉ BUDou vÝnoov
RESENI?
) NoVý siIniční obchvat šlapanic - odvedení třanzitni dopravy

) součástí řešení bude i  cyklostezkě do Brna'
} NoVé |inky MHD - rych|ejši spojení do Brna'
) Altem na dá|nic ido 5 minut.
' Vytvoření oddychové á ře|axační zóny u cykIostezky'

lnx ŘsŠení poopoŘíuep
obchvat bude vybudován ňa nák|ady cTP
cTP zájist i kompletni přojektovou dokumentaci, stavébní
povo|éní i samotnou reaIizac; výstavbý
cTP zbuduje |ésopařk oddě|ující cTp zónu od Š|apanic, kdé
vznÍkne relaxační zóna a eko|ogicky přínosná pIocha.

JAK
O Y

MUZE RESENI
PODPORIT MESTO
SLAPANICE?
'  Dohodnout s námi za podpořy veřejnost i  nejIepší řešéní.
) zapracovat a schvá|it  toto řešení v rámci úzémního p|ánu.
'  př i  t řansparentním a rych|ém jednání |ze obchvat dokončit

JAK MOHOU RESENIpoopoŘlr osčaNÉr
Podpořté Vé voIbách stranu, která chce najít nej|épší
řešení i pro Vá5'
Vo|te zastupite|e. kteř i  jsou otevření diskusi a nezavílój i
dveře před výhodným řešenim,
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r. SNíŽENí DoPRAVNí zÁTĚŽE
Vvbudováni obchvátU uIeví obÓánÚm
5|apén]. á ÓkoIrích obcí'

2. NA DÁLN|c| zA 5 M|NuT
Rych éé přímé népÓjéni Š|ápanic

3. vícE MíSTA PRo vÁš
AKTlvNí oDPoě|NEK
v ř"a '7ovárych p.oje|(e(\ vždJ dbjre 1d ,ou|á.l s pn.

lodou' přoto společně s ářchltekty a Žahřadníky reaIizu.
jéme !o 1e;v'.e 1e é.ych á odpo'' 1(Óvý.I p|o.|.' podé|

novy (1 l omUr  { á . I  v z . i | 1e  (ýL Io+ózká  á  r a i e  n á ( j cd ,

vyb!d!jeme nový |esopalk' kteřý budé rozIohou větši

4. vÁš DoBŘÝ sousED
Aktivně sé podí|íme na místn'ch ku tulních a spÓle.en
ských áktjvitéch' o19anizUjémé nebo finančně podpolu.
jemespoltoVÓ'a kUItUřníákc€, dětské dny' buřzy prác€
á da|šÍ akt]Vlty v řeqiÓnu'

5. NovÉ sPoJENí MHD Do BRNA
cTP zařidí novo! |inku MHo. kteřá Usnádniobyvěté]úm
šlapanic césry za praci, do škoIy čik Lékaři' PÓuž]tím
MHD rovněž dojde ké sniženíprovozu'
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