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

IČO 22733248 

 

Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Odbor územního plánování a stavebního řádu 

Žerotínovo náměstí 3/5 

601 82 Brno 

 

Připomínky k návrhu Aktualizace ZÚR JMK 2020 

V Modřicích 23. 6. 2020 

      č. j. 01/2020/002 

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 Aktualizaci ZÚR JMK 2020 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. 

Nesouhlasíme s budováním Jižní ani Jihozápadní tangenty, které by přivedly do našeho katastru 

zejména tranzitní nákladní dopravu. Nesouhlasíme ani s budováním tzv. Severního obchvatu Modřic. 

Stávající těžkou dopravu lze již nyní vyloučit z centra města příslušným dopravním značením. 

U všech navrhovaných liniových staveb postrádáme účinné protihlukové stěny, speciální nízkohlučné 

povrchy a ochranné pásy vzrostlé zeleně. Kromě hluku z dopravy je totiž potřeba též eliminovat i 

plynné a pevné imise. Tomu může pomoci dostatečně široký pás vzrostlé a husté zeleně. 

Veškeré simulace imisního zatížení by měly být prováděny v horizontu 20-30 let po plánovaném 

uvedení do provozu. 

Problém vidíme též ve zdrojích dat při hodnocení stávající imisní situace v našem městě. Nejbližší 

měřící stanice jsou v Brně-Lánech a v Brně-Tuřanech, které jsou obě vzdáleny několik km od Modřic, 

což nemusí odpovídat naší skutečnosti. Požadujeme proto zřídit měřící stanici i v našem městě.  

Jen v k. ú. Modřice dojde případnou realizací Jižní tangenty k záboru půdy 245 223 m2, což negativně 

ovlivní zemědělskou výrobu. 

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

současným hromadným vysazováním zeleně v boji proti suchu. 

Poblíž zamýšlené trasy Jižní tangenty 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 staveb. 

 



2 
 

S pozdravem  

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Libor Procházka, MBA 

předseda spolku 


