
 
  

 

 

 
 
 

VYSVĚTLUJÍCÍ A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
 

oblast podpory: 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné 
dopravy - terminály hromadné dopravy a 
návazné systémy P + R 

vyhlášení výzvy: 17. prosince 2012 

příjem žádostí: od 8. dubna 2013 do 28. června 2013 



 

                               
 

 
 
VYSVĚTLUJÍCÍ A DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE 
 

Rada Jihomoravského kraje (RJMK) ve smyslu ustanovení § 59 odst. 3 zák. č. 129/2000 Sb., 
o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, usnesením č. 853/13/R12 dne 7. 3. 
2013 schválila aktualizaci seznamu regionálně významných uzlů IDS JMK, které jsou 
uvedeny ve znění výzvy „1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy - terminály 
hromadné dopravy a návazné systémy P + R“, vyhlášené dne 17. 12. 2012 (dále jen výzvy) 
v bodě 10.7. 

 
Bod 7 uvádí „Na území JMK mohou být realizovány pouze terminály (regionálně významné 
uzly), které rozvíjejí IDS JMK v souladu s usnesením Rady JMK 9922/11/R 133.  Regionálně 
významné uzly dle usnesení č. 853/13/R12 ze dne 7. 3. 2013 jsou zcela v souladu 
s původním zněním a smyslem výzvy, proto není nutná změna jejího textu. Regionálně 
významné uzly IDS JMK dle usnesení RJMK č. 853/13/R12 ze dne 7. 3. 2013 splňují 
podmínku výzvy uvedenou v bodě 10.7. 
 
Mezi regionálně významné uzly IDS JMK patří (mimo projektů zrealizovaných a v realizaci): 
 
Prioritní uzly: 

a. Blansko, a.n.  
b. Šlapanice, Riegrova  
c. Tišnov, žel.st.,  
d. Vyškov žel.st. 
e. Miroslav, žel.st.  
f. Bílovice n. Sv., žel.st.  
g. Brno, Starý Lískovec,  
h. Letovice, žel.st. 

 
Zásobník projektů prioritních uzlů: 

a. Kunštát nám.  
b. Branišovice, pošta  
c. Mikulov žel.st.  
d. Hrušovany n.Jev.  
e. Podivín žel.st  
f. Rosice žel.st.  
g. Skalice n.Sv.  
h. Velké Hostěrádky  
i. Zaječí žel.st.  
j. Studnice  
k. Tavíkovice, host.  
l. Brno, terminál (Železniční uzel Brno - ŽUB)  
m. Brno, Černovice (ŽUB)  
n. Brno, Židenice (ŽUB)  
o. Brno, Vídeňská (ŽUB)  
p. Brno, letiště Tuřany (návaznost na trať Brno-Přerov)  
q. Rousínov, žel.st. (návaznost na trať Brno-Přerov) 


