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

IČO 22733248 

 

Městský úřad Šlapanice 

Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice 

pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno 

Odbor výstavby – oddělení územního plánování a památkové péče 

 

Připomínky k návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Modřice za období 2016-2020 a pokynů 

pro zpracování změny č. 1 územního plánu Modřice  

 

V Modřicích 6. 1. 2021 

      č. j. 01/2021/001 

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 návrhu Zprávy o uplatňování 

územního plánu Modřice za období 2016-2020 a pokynů pro zpracování změny č. 1 územního plánu 

Modřice (dále jen „Zprávy“) naše připomínky. 

Z důvodu nevyřešení bezpečnosti křižovatky ul. Havlíčkova a U vlečky se silnicí II/152 a z důvodu již 

nyní velmi vytížené komunikace II/152, jsme proti realizaci další výstavby na plochách VP/v7 a VD/v5 

a proto požadujeme tyto plochy změnit na NZo – plochy orné půdy. 

Plochy občanského vybavení pro tělovýchovu a sport OS/o6 a OS/o7 jsou vytipované na pozemcích 

stávajících zahrádek. Ve skutečnosti se tedy jedná o plochy RZ, které má ve správě místní 

zahrádkářský spolek. Vzhledem k rostoucímu zájmu občanů o rekreační zahrádky požadujeme 

převést tyto plochy na RZ. Dle našeho názoru jsou stávající plochy pro tělovýchovu a sport již 

dostatečné. Pokud nějaké plochy v Modřicích chybí, tak jsou to právě plochy zeleně, které je potřeba 

nadále rozšiřovat a ne redukovat. Požadujeme proto prověřit a rozšířit plochy veřejné zeleně PZ, 

plochy rekreačních zahrádek RZ a plochy hromadné rekreace RH. 

Jak se v návrhu „Zprávy“ správně píše: „Město Modřice má dobré územní podmínky pro hospodářský 

rozvoj a pro soudržnost společenství obyvatel území, špatný stav pilíře pro příznivé životní 

prostředí.“ Proto je potřeba v ÚP Modřice nově klást mnohem větší důraz na zlepšení stavu životního 

prostředí a cíleně se bránit dalšímu rozvoji průmyslové výroby, logistických a obchodních center a 

další dopravní infrastruktury na katastru města. 

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.  

Jsme proti vymezení koridorů DS12 – D2 – Chrlice II – Brno-jih, DS14 – D52/JT Rajhrad-Chrlice II (D2) a 

DS52- III/15278 (severní obchvat) v ÚP Modřice. Tyto komunikace povedou k dalšímu zhoršení již tak 

špatného životního prostředí. Navrhované dopravní stavby nejsou územně odděleny od jejich okolí 

pásmem zeleně, který by alespoň částečně kompenzoval jejich negativní dopady. Požadujeme jejich 
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doplnění. Odvodnění komunikací způsobí kontaminaci spodních vod a významných krajinných prvků 

(VKV) vodních toků, které budou dotčeny výústními objekty kanalizací a stavbou nových mostů. 

Jen realizací komunikace v koridoru DS14 – D52/JT Rajhrad-Chrlice II (D2) dojde k záboru 21 ha ZPF, 

což negativně ovlivní zemědělskou výrobu. Tato stavba si dále vyžádá pokácení a vymýcení 112 564 

m2 zeleně, což je v rozporu s jejím současným hromadným vysazováním v boji proti suchu a erozi 

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

nákladní dopravou. 

V bezprostřední blízkosti zamýšlených tras koridorů DS14 a DS52 se nachází VKP rybník Primál a 

rybník při ul. Masarykova, kde město Modřice již řeší pro své občany vybudování rekreačních a 

oddechových zón. 

Relevantní data o imisní situaci v Modřicích jsou přebírána z poměrně vzdálených stanic Brno-Lány a 

Brno-Tuřany. Naměřená data tedy nemusí zcela odpovídat místním podmínkám. 

Požadujeme územní vymezení cyklistických tras Modřice – Želešice, Modřice – Brno Chrlice, Modřice-

Popovice a stezek pro pěší Modřice – Brno Přízřenice, Modřice – Želešice a Modřice – Brno Chrlice. 

Str. 12, bod i) „Zprávy“ – nesouhlasíme s tvrzením, že nebyly zjištěny negativní dopady na udržitelný 

rozvoj území a územní rozvoj města Modřice. Realizací zamýšlených dopravních staveb by bylo město 

uzavřeno ze všech světových stran mezi dopravními komunikacemi s intenzívním provozem, což by 

vedlo k dalšímu zhoršení životního prostředí i k zabránění dalšího rozvoje města.  

Str. 12, bod j) „Zprávy“ – uplatňujeme požadavky na aktualizaci „Zásad územního rozvoje 

Jihomoravského kraje“. Z dokumentu požadujeme vyloučit dopravní stavby DS12 – D2 Chrlice II – 

Brno-jih, DS14 – D52/JT Rajhrad-Chrlice II (D2) a DS52-III/15278 Modřice. 

 

S pozdravem  

 
 
 
 
 
 
 

Mgr. Ing. Libor Procházka, MBA 
předseda spolku 


