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Za čisté a klidné Modřice z. s. se sídlem U Hřiště 830, 664 42 Modřice 

IČO 22733248 

 

Ministerstvo životního prostředí 

odbor výkonu státní správy VII 

Vršovická 65, 100 10 Praha 10 

pracoviště: 

Brno, Mezírka 1, 602 00 

 

Připomínky k dokumentu „D52 Brno, Jižní tangenta včetně zkapacitnění D2“ - zveřejnění dokumentace 

záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

V Modřicích 4. 7. 2021 

      č. j. 01/2021/002 

Dobrý den, 

oznamujeme Vám, že „Za čisté a klidné Modřice z. s.“ je modřickým spolkem, jehož hlavním posláním podle 

stanov je ochrana přírody a krajiny. V souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, ve znění pozdějších předpisů, Vám zasíláme k dokumentu - „D52 Brno, Jižní tangenta včetně 

zkapacitnění D2“ - zveřejnění dokumentace záměru posuzovaného ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů - naše připomínky. 

Hluková i Rozptylová studie emisí z dopravy jsou pouze počítány pro stav po plánovaném uvedení do 

provozu v r. 2035. Toto považujeme u obou studií za nedostatečné, postrádáme delší výhled. 

Hluková studie 

Dopady hluku na obytnou zástavbu v Modřicích severně od komunikace JT jsou řešeny pouze v jediném 

výpočtovém bodě č. 15. Požadujeme doplnit další body – minimálně v křižovatce ulic Havlíčkova x II/152, kde 

zcela chybí protihluková stěna a reálně zde hrozí šíření nadlimitního hluku do obytné zástavby. 

Další výpočtový bod postrádáme též v místě VKP rybník Primál. V této lokalitě město Modřice již řeší pro své 

občany vybudování rekreační a oddechové zóny, čemuž by měly odpovídat i hlukové limity. 

Rozptylová studie 

Stejně jako v Hlukové studii i zde požadujeme doplnit další referenční body pro výpočet v obytné zástavbě 

severně od komunikace JT a v lokalitě VKP Primál. 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

Ing. Libor Procházka, MBA 

předseda spolku 


