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

IČO 22733248 

 

Připomínky k Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení k záměru „D52 Brno, Jižní tangenta včetně 

zkapacitnění D2“ 

 

V Modřicích 3. 6. 2020 

      č. j. 01/2020/001 

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 záměru výstavby „D52 Brno, Jižní 

tangenta (JT) včetně zkapacitnění D2“ naše připomínky. 

Jsme proti vybudování jakékoliv další komunikace v našem katastru, protože životní prostředí 

obyvatel města Modřice je už nyní silně zatíženo hlukem, prachem a plynnými exhalacemi z již 

stávajících liniových staveb I/52, D2 a II/152. 

Komunikace JT je z většiny navrhována na násypu výšky 4-8 m, což způsobí šíření hluku do velké 

vzdálenosti a ztíží její odhlučnění a izolaci pásmem zeleně. 

Jen v k. ú. Modřice dojde k záboru půdy 245 223 m2, což negativně ovlivní zemědělskou výrobu. 

Stavba JT si vyžádá pokácení a vymýcení 112 564 m2 zeleně, což je v rozporu se současným 

hromadným vysazováním zeleně v boji proti suchu. 

Stávající doprava je určena přepočtem z dat o intenzitě dopravy v r. 2016, což už nemusí zcela 

odpovídat skutečnosti. 

Relevantní data o imisní situaci jsou v Rozptylové studii převzata z poměrně vzdálené stanice Brno-

Lány. Další stanice je až v Brně-Tuřanech. Naměřená data jsou většinou z r. 2017. Nemusí tedy zcela 

odpovídat místním podmínkám. 

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. 

Dopady hluku na obytnou zástavbu v Modřicích severně od komunikace JT nejsou vůbec řešeny. 

Nebyly zde stanoveny kontrolní body a nebyla v nich simulována úroveň hluku. 

Ve výhledu intenzity dopravy v r. 2035 chybí předpokládaný provoz na II/152. Pokles provozu na I/52 

bude po zprovoznění JT zanedbatelný, naopak přivede navíc další dopravu se svými negativními 

dopady. 

Realizací zamýšlené stavby JT dojde k dalšímu zvýšení znečištění ovzduší zejména těžkou tranzitní 

nákladní dopravou.  

Odvodnění komunikace JT způsobí kontaminaci spodních vod. 
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Významné krajinné prvky (VKP) - vodní toky, budou dotčeny výústními objekty kanalizací a stavbou 

nových mostů. V našem katastru se dotkne řek Svratky a Bobravy. 

Poblíž zamýšlené trasy JT se nachází VKP rybník Primál. V této lokalitě město Modřice již řeší pro své 

občany vybudování rekreační a oddechové zóny. 

V katastru města Modřice se nachází území archeologických nálezů (UAN), které může výrazně 

prodloužit realizaci stavby. 

Naše požadavky na alespoň částečné snížení negativních dopadů stavby JT: 

1. Snížit násep, po kterém má vést JT, na nejnižší možnou úroveň vzhledem k záplavovému 

území. Vedlo by to i k úsporám nákladů celé stavby. 

2. Do hlukové studie doplnit další kontrolní body v obytné zástavbě v Modřicích severně od JT, 

tj. za silnicí II/152. 

3. Do výhledu intenzity dopravy v r. 2035 doplnit předpokládaný provoz na II/152. 

4. Podél celé komunikace JT vysadit pás zeleně o šířce nejméně 50 m směrem k Modřicím, který 

by eliminoval zejména zvýšený výskyt volně polétavých pevných toxických částic. 

5. Podél celé délky komunikace JT vystavět protihlukovou stěnu o výšce 6,5 m nebo alespoň 

vytvořit povrch vozovky z nízkohlučných materiálů (s příměsí pryže). 

 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Libor Procházka, MBA 

předseda spolku 


