46
Plochy bydlení
Tabulka č.15
Označení
plochy

b1
Masarykova

Popis

BI

Bydlení
v rodinných
domech při ul.
Masarykově

Zábor ZPF:
třída ochrany
1,25 ha:
1,25 ha – I.třída

Hodnocení - podmínky

Závěr

Soustředěná nová výstavba bydlení individuálního (BI) navazuje na
rozestavěnou lokalitu v ulici Masarykova.
Dojde k záboru ZPF, I.třída ochrany o výměře 1,25 ha. Jedná se o výstavbu
navrženou v proluce mezi okolními plochami se zástavbou. Území je s
náletovou vzrostlou zelení, bezprostředně souvisí s EVL Modřické rameno. Při
přípravě bude prověřen vliv na toto území z hlediska kvality vody a ekologicko
stabilizační funkce – bude prověřeno při další přípravě staveb. Proveden bude
biologický průzkum území, inventarizace dotčené zeleně v souladu s platným
zák. č. 114/1992 Sb.
V lokalitě bude vybudována splašková síť napojená přečerpáváním do jednotné
stoky v Masarykově ulici. Přítok dešťových vod je nutno zcela vyloučit, aby se
shybka pod náhonem nepřetěžovala. V lokalitě budou realizovány retenční
nádrže na dešťovou vodu.
Respektováno musí být manipulační pásmo vodního toku (8 m od břehové
čáry), zastavení realizovat do západní části plochy. Mimo tento pás bude
vymezen pás o šířce nejméně 20 m od toku Modřického ramene, který bude
zachován bez intenzivního využití (ochrana zeleně, lokality Natura 2 000).
Část území zasahuje ochranné záplavové území Q100. Podél vodoteče je
navržena protipovodňová hráz.
V lokalitě je třeba zohlednit umístění v území s archeologickými nálezy; při
zakládání a úpravách terénu provádět zároveň opatření platná pro umístění
staveb v území 1. a 2. typu s archeologickými nálezy

Plocha je
akceptovatelná
za předpokladu
dodržení
podmínek pro
ochranu EVL
Modřické
rameno a
vybudování
protipovodňové hráze.

Řešení odvodu dešťových vod realizovatelné jen velmi obtížně. Nutno odtok
dešťových vod maximálně omezit. Odtok dešťových vod je nutno
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minimalizovat opatřeními na jednotlivých stavebních pozemcích. Pro vodu
z komunikací lze vybudovat dešťové stoky vyústěné do náhonu. Pokud budou
jednotlivé parcely dostatečně velké, bude snad možno vodu spotřebovat na nich,
jinak je nutno vybudovat vsakovací zařízení, což může být při dosud známé
geologické struktuře území (spraše) poměrně problematické, protože se jedná o
horniny s velmi malým vsakovacím koeficientem. Doporučujeme podél
komunikace ponechat zatravněný pás, který umožní vsakování většiny vody
z komunikace. Respektováno bude vedení VN a jeho ochranné pásmo.
b2
Zahrádky

BI

Bydlení
individuální

1,85 ha:
0,44 ha – II.třída
1,41 ha – IV.třída

Nově je navržena plocha (v lokalitě Zahrádky. Lokalita je v blízkosti silnice
R52 (I/52). Vyloučit nárůst hluku a znečištění ovzduší - prověřit v projektu
dodržení přípustných hodnot dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nebo provést stavební opatření.
Dojde k záboru ZPF převážně ve třídě ochrany IV.(akceptovatelný zábor), část
ve třídě ochrany II - , bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních
zemin. Nedojde k záboru PUPFL.
Dojde k zásahu do stávající zeleně zahrádek, která je stabilizujícím prvkem
v území.

Při realizaci staveb individuálního bydlení bude v odůvodněných případech
stávající zeleň zohledněna (provedena inventarizace dotčené zeleně).
Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody.
Územní plán uvádí podmínku - územní studie ve smyslu §30 SZ a úpravu šířky
komunikace.
V lokalitě je třeba zohlednit umístění v území s archeologickými nálezy a při
zakládání a úpravách terénu provádět zároveň opatření platná pro umístění

Plocha je
akceptovatelná
za předpokladu
vymezení
plochy pro
technickou a
dopravní
infrastrukturu.
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staveb v území 1. a 2. typu s archeologickými nálezy.
Splaškové vody budou napojeny do sběrače přicházejícího od Želešic. Část
plochy lze odkanalizovat gravitačně, za rozvodím bude v nejnižším místě
vybudována malá čerpací stanice, kterou se budou splaškové vody čerpat do
šachty na gravitační stoce.

b3

BI

Bydlení
individuální

3,55 ha:
2,03 ha – I.třída
1,29 ha – II.třída
0,23 ha – IV.třída

V tomto území je řešení odvodu dešťových vod realizovatelné jen velmi
obtížně. Jako v celém území je i tady nutno odtok dešťových vod maximálně
omezit. Pokud budou jednotlivé parcely dostatečně velké, bude snad možno
vodu spotřebovat na nich, jinak je nutno vybudovat vsakovací zařízení, což
může být při dosud známé geologické struktuře území (spraše) poměrně
problematické, protože se jedná o horniny s velmi malým vsakovacím
koeficientem. Nejvhodnější se jeví realizace retenčních nádrží na každém
pozemku. Jímanou dešťovou vodu bude možno využívat pro zalévání, příp. pro
splachování toalet. Dále se doporučuje podél komunikace ponechat zatravněný
pás, který umožní vsakování většiny vody z komunikace.Mezi plochami BI b2 a
BI b3 je vedena cyklotrasa (stávající).
Nově je navržena plocha v lokalitě Zahrádky. Navazuje na plochu BI b2,
oddělena je komunikací. Lokalita je v blízkosti silnice I/52. Vyloučit nárůst
hluku a znečištění ovzduší - prověřit v projektu dodržení přípustných hodnot dle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací nebo provést stavební opatření.
Dojde k záboru ZPF převážně v I.a II. třídě ochrany (3,32 ha), bude provedeno
vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. Nedojde k záboru PUPFL.
Dojde k zásahu do stávající zeleně zahrádek, která je stabilizujícím prvkem
v území. Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní
složky.

Plocha je
akceptovatelná
za předpokladu
vymezení
plochy pro
technickou a
dopravní
infrastrukturu.
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s1
Tyršova

SO

smíšená obytná

0,83 ha:
0,81 ha – I.třída
0,02 ha – II.třída

V navržené ploše je třeba respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo, je
třeba respektovat vodovod.
Při realizaci staveb individuálního bydlení bude v odůvodněných případech
stávající zeleň zohledněna (provedena inventarizace dotčené zeleně).
Územní plán uvádí podmínku - dohoda o parcelaci, realizace inž. sítí, úprava
komunikace.
V lokalitě je třeba zohlednit umístění v území s archeologickými nálezy; při
zakládání a úpravách terénu provádět zároveň opatření platná pro umístění
staveb v území 1. a 2. typu s archeologickými nálezy.
V tomto území je řešení odvodu dešťových vod realizovatelné jen velmi
obtížně. Jako v celém území je i tady nutno odtok dešťových vod maximálně
omezit. Pokud budou jednotlivé parcely dostatečně velké, bude snad možno
vodu spotřebovat na nich, jinak je nutno vybudovat vsakovací zařízení, což
může být při dosud známé geologické struktuře území (spraše) poměrně
problematické, protože se jedná o horniny s velmi malým vsakovacím
koeficientem. Nejvhodnější se jeví realizace retenčních nádrží na každém
pozemku. Jímanou dešťovou vodu bude možno využívat pro zalévání, příp. pro
splachování toalet. Dále se doporučuje podél komunikace ponechat zatravněný
pás, který umožní vsakování většiny vody z komunikace.
Nově je navržena plocha v návaznosti na smíšené území v ulici Tyršově.
Plocha je dostupná po silnici Luční a Tyršová. Je situována v blízkosti ulice
Vídeňská I/52. Odčleněna je od I/52 plochou O, ale nelze vyloučit vliv emisí
hluku a znečištění ovzduší. Při další přípravě bude prověřeno v projektu
dodržení přípustných hodnot dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nebo provedena opatření.
Část lokality leží v hlukovém pásmu silnice I/52, resp. R52 a v hlukovém
pásmu železnice. Je nutná realizace takových protihlukových opatření u
navržených komunikací, které eliminují hluk z dopravy na hodnoty odpovídající
hygienickým limitům daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů; lokality
jsou pro bydlení pouze podmíněně vhodné. případná protihluková opatření
budou navržena v podrobnější projektové dokumentaci.
Podmínkou územního plánu je realizace inženýrských sítí a protihluková
opatření.
Dojde k záboru ZPF převážně v I.a II. třídě ochrany , bude provedeno vynětí
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. Nedojde k záboru PUPFL.
Dojde k zásahu do stávající zeleně, která je stabilizujícím prvkem v území.
zohledněna (provedena inventarizace dotčené zeleně).

Plocha je
podmíněně
akceptovatelná
s potřebou
dodržení
protihlukových
opatření.
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s2
Tyršova

SO

smíšená obytná

1,07 ha:
0,96 ha – I.třída
0,11 ha – II.třída

Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky, lokalita
bezprostředně navazuje na zastavěnou část.
Území je vymezeno možností archeologických nálezů - při zakládání a
úpravách terénu provádět zároveň opatření platná pro umístění staveb v území
1. a 2. typu s archeologickými nálezy.
Odvedení dešťových vod stávajícím způsobem. To znamená co největší využití
na stavebním pozemku. Voda z komunikace stéká do zařízení silnice R 52.
Plochy jsou z hlediska odkanalizování velmi problematické. Splaškové vody se
budou čerpat do stávající splaškové stoky v ulici Tyršova.
Je nutno respektovat trasu dálkového optického kabelu včetně jeho ochranného
pásma.
Nově je navržena plocha v návaznosti na smíšené území v ulici Tyršově.
Plocha je dostupná po silnici Luční a Tyršová. Je situována v blízkosti ulice
Vídeňská I/52. Odčleněna je od I/52 plochou O, ale nelze vyloučit vliv emisí
hluku a znečištění ovzduší. Část lokality leží v hlukovém pásmu silnice I/52,
resp. R52 a v hlukovém pásmu železnice; je nutná realizace takových
protihlukových opatření u navržených komunikací, které eliminují hluk
z dopravy na hodnoty odpovídající hygienickým limitům daných nařízením
vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a
vibrací ve znění pozdějších předpisů; lokality jsou pro bydlení pouze
podmíněně vhodné.
Při další přípravě bude prověřeno v projektu dodržení přípustných hodnot dle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací nebo provedena opatření.
Splaškové vody se budou čerpat do stávající splaškové stoky v ulici Tyršova.
Plochy smíšené obytné u Tyršovy ulice SOs1 a SOs2 jsou z hlediska
odkanalizování velmi problematické, je nutno ponechat velké množství
nezpevněných ploch, využívat retenční nádrže, zelené střechy a podobně, aby se

Plocha je
podmíněně
akceptovatelná
s potřebou
dodržení
protihlukových
opatření.
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odtok dešťových vod maximálně zmenšil. Voda z komunikace stéká do zařízení
silnice R 52.

Dojde k záboru ZPF převážně v I.a II. třídě ochrany, bude provedeno vynětí
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. Nedojde k záboru PUPFL.
Dojde k zásahu do stávající zeleně, která je stabilizujícím prvkem v území.
Provedena inventarizace dotčené zeleně v rámci projektové přípravy využití
lokality.
Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky, lokalita
bezprostředně navazuje na zastavěnou část.
Podmínkou územního plánu je realizace inženýrských sítí a protihluková
opatření.
Území je vymezeno možností archeologických nálezů - při zakládání a
úpravách terénu provádět zároveň opatření platná pro umístění staveb v území
1. a 2. typu s archeologickými nálezy.
Je nutno respektovat trasu dálkového optického kabelu včetně jeho ochranného
pásma.
s3
Brněnská

SO

smíšená obytná

0,25 ha:
0,25 ha – I.třída

Lokalita je součástí enklávy mezi dvoukolejnou železniční tratí Brno – Břeclav
a silně frekventovaným silničním tahem I/52 v pásu rodinných domů většinou
v dobrém stavu, avšak negativně ovlivněnými silničním a železničním
provozem.
Nově je navržena plocha doplňující proluku v ulici Brněnské. Lokalita
bezprostředně navazuje západně na ulici Brněnská, východně je trasa železnice
a rezerva pro VTR, plocha je situována u smyčky tramvají.
Dojde k záboru ZPF v I. třídě ochrany, bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a

Plocha je
podmíněně
akceptovatelná,
podmínkou je
provedení
protihlukových
opatření.
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skrývky kulturních zemin. Jedná se o lokalitu, která je dotčena dopravním
provozem a s tím souvisejícími emise a prašností, které je v současnosti
z hlediska zemědělského využití nevhodná. Nedojde k záboru PUPFL.

Lokalita je situována v hlukovém pásmu silnice R52 a provozu na ulici
Brněnská, rovněž bude dotčena provozem železnice. Využití pro bydlení se jeví
jako problematické. Při realizaci VTR bude provedeno podrobné zhodnocení
vlivu hluku vůči lokalitě (včetně protihlukových opatření) v rámci posouzení
dle zák.č.100/2001 Sb., v platném znění.
Území leží v ochranném a hlukovém pásmu železnice a výhledové trasy
vysokorychlostní trati (VRT); využití této plochy je vázáno na podmínky
stanovené drážním úřadem a správcem trati a podmíněno je jejich souhlasným
vyjádřením- Lokalita je pro bydlení pouze podmíněně vhodná.
Plochy se napojí se na stávající splaškovou kanalizaci.
Odvedení dešťových vod nové zástavby se napojí na stávající kanalizaci.
Nutné je řešení protihlukových opatření. – řešení ochrany zdraví obyvatel - při
další přípravě bude prověřeno v projektu dodržení přípustných hodnot dle
nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky
hluku a vibrací.

s4
Bobrava

SO

smíšená obytná

0,33 ha:
0,33 ha – I.třída

Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky, lokalita
bezprostředně navazuje na zastavěnou část.
Využití této plochy je vázáno souhlasem drážního úřadu a souhlasem správce
trati.
Dojde k záboru ZPF v I. třídě ochrany i výměře 0,33 ha, bude provedeno vynětí
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. Jedná se o lokalitu, která je dotčena
dopravním provozem a s tím souvisejícími emise a prašností, které je

Plocha je
podmíněně
akceptovatelná,
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v současnosti z hlediska zemědělského využití nevhodná. Nedojde k záboru
PUPFL.

podmínkou je
provedení
protihlukových
opatření.

Část lokality leží v hlukovém pásmu silnice I/52, resp. R52, a v hlukovém
pásmu železnice. Je nutná realizace takových protihlukových opatření u
navržených komunikací, které eliminují hluk z dopravy na hodnoty odpovídající
hygienickým limitům daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví
před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů. Lokalita
je pro bydlení pouze podmíněně vhodná.
Lokalita je v záplavovém území mimo aktivní zónu.
Dešťové vody budou odvedeny do říčky Bobravy. Zástavba bude napojena do
stávající ČOV v této lokalitě.

Navržená obytná zástavba je rozdělená dle požadovaného charakteru a umístění ve městě. Plochy bydlení individuálního (nízkopodlažního
městského) jsou navrženy především v návaznosti na tento charakter zástavby v ul. Masarykova. Nově je navržená zástavba rodinnými domy
městského charakteru (BI) v lokalitě Zahrádky. Plocha je akceptovatelná za předpokladu dodržení podmínek ochrany EVL Modřické rameno.
Plochy BI b1, BI b2, BI b3 a BI b4 jsou akceptovatelné s podmínkou dodržení hodnot hygienických limitů daných nařízením vlády č. 272/2011
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů s uplatněním protihlukových opatření.
Plochy smíšené obytné jsou tvořeny nižší obytnou zástavbou s vysokým podílem občanského vybavení v historickém jádru Modřic. Doplnění
touto formou zástavby je navrženo v ulici Tyršova, Brněnská a Bobrava. Plochy SO s1, SO s2, SO s3 a SO s4 jsou akceptovatelné s podmínkou
dodržení hodnot hygienických limitů daných nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve
znění pozdějších předpisů s uplatněním protihlukových opatření.
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Plochy občanského vybavení
Tabulka č.16
Označení
plochy
o2
Hybešova

OV

Popis

Zábor ZPF:
třída ochrany

Hodnocení - podmínky

Závěr

Technické zázemí MěÚ
na ulici Hybešova
(služby, zařízení MěÚ)

0

Plocha je zařazena do ploch přestavby.
Nedojde k záboru ZPF ani PUPFL.
Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky, lokalita
bezprostředně navazuje na zastavěnou část.
Plocha bude napojena na stávající kanalizaci.

Plocha je
akceptovatelná.

Lokalita je v blízkosti dálnice D2; je nutné respektovat podmínky využití
plochy stanovené Ředitelstvím silnic a dálnic.
o3
Svratecká

OK

Komerční využití a
administrativa –l
okalita Svratecká

4,78 ha:
4,78 ha – I.třída

Lokalita se stane součástí dynamicky se rozvíjejícího území kolem křižovatky
D2 a silnicí II/152 s vybudovaným obchodně zábavním centrem Olympia a
komerčním využitím okolních ploch.
Realizací záměru dojde ke zvýšení dopravy. Podmínkou je vyřešení dopravního
napojení lokality ve vztahu ke křižovatce D2 x II/152.
Míra vlivu dopravy bude záviset na konkrétním komerčním využití lokality.
Záměr, umístěný do této plochy bude podléhat režimu zák.č.100/2001 Sb.,
v platném znění a bude při přípravě samostatně posouzen. Součástí bude
posouzení hlukové a emisní zátěže záměru, zejména s ohledem na dopravu.
Podmínkou pro řešení je zřízení sjezdu na plochu Oko3 z křižovatky D2 x
II/152 při respektování podmínek MD, ŘSD a OD KÚ JMK
V lokalitě budou realizována opatření pro zachycování dešťových vod .

Plocha je
akceptovatelná
za předpokladu
vyřešení
dopravního
napojení.
Dodrženy musí
být podmínky
dle posouzení
v režimu
zák.č.100/2001
Sb.
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Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 4,78 ha, zařazené jako I.třída ochrany bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. Jde o pozemek
bezprostředně související s významným dopravním uzlem a severně s lokalitou
významně ovlivněnou komerčním využitím souvisejícím s dopravou.. Nedojde
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na
přírodní složky.

Území zasahuje ochranné záplavové území Q100.
Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 4,78 ha, zařazené jako I.třída ochrany bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. Jde o pozemek
bezprostředně související s významným dopravním uzlem a severně s lokalitou
významně ovlivněnou komerčním využitím souvisejícím s dopravou.. Nedojde
k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na
přírodní složky.
Vlastní lokalita je významně ovlivněna vedením inženýrských sítí. V lokalitě
budou realizované retenční nádrže pro zachycování dešťových vod.
Vede zde trasa VVTL a VTL plynovodu, je nutné respektovat podmínky
stanovené provozovatelem a majitelem, předpokládá se přeložka VTL
plynovodu.
V současné době nelze odhadnout množství odpadních vod. Jako reálné se ale
jeví napojení na stávající zařízení mezi halami SCONTO a SOHO.
Dešťové vody budou napojeny do stávající jímky a následně čerp do řeky.
V každém případě je nutno množství čerpané vody pokud možno redukovat
(zelené střechy, retenční nádrže – používání vody ke splachování, k závlahám
apod.).
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o4
U dálnice

OK

obchodní areál

8,93 ha:
8,93 ha – I.třída

Plocha je v blízkosti dálnice D2, je nutné respektovat podmínky využití plochy,
které budou stanoveny Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. Respektovány musí být
závěry kapacitního posouzení křižovatek II/152 x Olympia a II/152 x rampy D2
(Atelier DPK, 10/2013).
Lokalita se stane součástí dynamicky se rozvíjejícího území kolem křižovatky
D2 a silnicí II/152 s vybudovaným obchodně zábavním centrem Olympia a
komerčním využitím okolních ploch. Lokalita navržena pro umístění
obchodního areálu (východně od D2). Vznikne nový významný zdroj dopravy.
Vzhledem k umístění lokality mimo urbanizované území, dopravně napojené
mimo zástavbu města, je za předpokladu vyřešení opatření souvisejících
s hlukovou a emisní zátěží dopravy návrh akceptovatelný.

Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 8,93 ha, zařazené jako I.třída ochrany bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. Jde o pozemek
bezprostředně související s významným dopravním uzlem a severně s lokalitou
významně ovlivněnou komerčním využitím souvisejícím s dopravou. Nedojde
k záboru PUPFL.
Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky.
Podmínkou pro využití území je realizace inženýrských sítí, zkapacitnění rampy
z D2 na II/152 při respektování podmínek MD, ŘSD a OD KÚ JMK.
Území zasahuje ochranné záplavové území Q100.
V lokalitě budou realizovaná protipovodňová opatření a retenční nádrže pro
zachycování dešťových vod.
Plochou vede trasa VVTL a VTL plynovodu, je nutné respektovat podmínky
stanovené provozovatelem a majitelem; předpokládá se přeložka obou

Plocha je
akceptovatelná
za předpokladu
vyřešení
dopravního
napojení a
dodržení
podmínek,
které budou
stanoveny z
posouzení dle
zák.č.100/2001
Sb.
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o5
Hasičský
záchranný sbor
JMK

OV

veřejná vybavenost

1,15 ha:
1,05 ha – I.třída
0,10 ha – II.třída

plynovodů.
Odvedení splaškových vod je již ve stupni DÚR řešeno. Splaškové vody budou
podchyceny v čerpací stanici a souběžně s výtlakem dešťových vod vedeny
potrubím DN 100 pod dálnicí směrem ke Svratce. Přes uklidňovací šachtu bude
splašková stoka vyústěna do levobřežního sběrače DN 2200.
Dešťová vody je jímána a čerpána výtlakem DN 250 umístěným souběžně
s výtlakem splaškové kanalizace. Po vykřížení dálnice a stávajících podzemních
sítí bude voda vyústěna do Svratky.
.
V lokalitě budou realizována protipovodňová opatření a opatření pro
zachycování dešťových vod.
Záměr, umístěný do této plochy bude podléhat režimu zák.č.100/2001 Sb.,
v platném znění a bude při přípravě samostatně posouzen. Součástí bude
posouzení hlukové a emisní zátěže záměru, zejména s ohledem na dopravu.
Lokalita se stane součástí dynamicky se rozvíjejícího území kolem křižovatky
D2 a silnicí II/152 s vybudovaným obchodně zábavním centrem Olympia a
komerčním využitím okolních ploch. Plocha vymezena pro využití pro hasičský
záchranný sbor. Lokalita je umístěna mimo urbanizované území, dopravně
napojené mimo zástavbu města. Musí být respektovány podmínky ŘSD k
dopravní obsluze území.

Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 0,85 ha, zařazené jako I.třída ochrany bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. Jde o pozemek

Plocha je
akceptovatelná.
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o1
U Sokolovny

o6
U hřiště

OS

OS

Víceúčelová sportovní
hala u sokolovny

Veřejné sportoviště U
hřiště

0

0,79 ha:
0,79 ha – I.třída

bezprostředně související s významným dopravním uzlem.
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani
na přírodní složky.
Objekt bude napojen přes nové jímky v areálu HZS na výtlačný kanalizační řad
sloužící pro firmu SIKO.
Na pozemku budou učiněna maximální opatření pro zachycování a postupnou
likvidaci dešťových vod.
Zohledněna musí být trasa VTL plynovodu a vedení VN včetně jejich
ochranného pásma.
Rozšířeny jsou plochy pro sport návrhem víceúčelové sportovní haly v
návaznosti na stávající plochy u sokolovny a u hřiště.
Realizace sportovní haly si vyžádá odstranění stávajícího rodinného domu.
Nedojde k záboru ZPF ani záboru PUPFL.
Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky.
V případě dotčení mimolesní zeleně bude postupování v souladu se
zák.č.114/1992 Sb. (projektová příprava).
Objekt bude napojen na stávající kanalizační řad v ulici Benešova.
Dešťové vody budou napojeny na stávající kanalizační řad v ulici Benešova.

Celé území řešeného pro sport je třeba řešit komplexně se sledováním
kumulativních vlivů jednotlivých části lokalit navržených pro sport.
Rozšířeny jsou plochy pro sport v návaznosti na stávající plochy u sokolovny a
u hřiště.
Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 0,79 ha, zařazené jako I.třída ochrany bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. Jde o pozemek

Plocha je
akceptovatelná.

Plocha je
akceptovatelná
s podmínkou
dodržení
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využití pro
sport bez
objektů pro
ubytování
(hluk).

územně související s využitím pro plochy zařazené pro tělovýchovu a sport
(OS).
Dojde k dotčení mimolesní zeleně - bude postupování v souladu se
zák.č.114/1992 Sb. Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani
výskytu chráněných druhů flory a fauny, toto bude potvrzeno biologickým
průzkumem při přípravě pro navrhované využití lokality.
Lokalita je z části v ochranném a hlukovém pásmu železnice; budou
respektovány podmínky stanovené Drážním úřadem a činnosti vázané na jeho
souhlas. Vzhledem k návaznosti na zástavbu (východně stávající Bl), budou
řešena protihluková opatření.
o7
U hřiště

OS

Malá hřiště, zeleň
(tělovýchova a sport)

1,44 ha:
1,44 ha: I.třída

Rozšířeny jsou plochy pro sport doplněním menších hřišť, a to v návaznosti na
stávající plochy u sokolovny a u hřiště sportovní hřiště. Dojde k záboru půdy ze
ZPF o výměře 0,79 ha, zařazené jako I.třída ochrany - bude provedeno vynětí
půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. Jde o pozemek územně související
s využitím pro plochy zařazené pro tělovýchovu a sport (OS).

Plocha je
akceptovatelná
s podmínkou
dodržení
protihlukových
opatření a
využití pro
sport bez
objektů pro
ubytování
(hluk).
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Dojde k dotčení mimolesní zeleně - bude postupování v souladu se
zák.č.114/1992 Sb.
Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody, otázka přírodních složek bude
řešena biologickým průzkumem. Není předpoklad výskytu chráněných druhů
flory a fauny.
Lokalita je z části v ochranném a hlukovém pásmu železnice. Budou
respektovány podmínky stanovené Drážním úřadem a činnosti vázané na jeho
souhlas, případně budou vybudována protihluková opatření na náklady
investorů těchto lokalit.

Stávající plochy veřejného a komerčního občanského vybavení včetně jejich zařízení převážně respektují plochy již vymezené v ÚPNSÚ
Modřice a jeho změnách.
Pro veřejné občanské vybavení je navržena plocha pro možné rozšíření mateřské školky a plocha pro služby a jejich technické zařízení města
Modřice. V okrajových částech řešeného území bude dle návrhu podporováno soukromé podnikání ve sféře občanské vybavenosti.
Koncepce rozvoje komerční občanské vybavenosti spočívá zejména ve snaze o dokomponování výrazného prostředí s kumulací komerčních
aktivit situovaných u dálniční křižovatky (křížení dálnice D2 se silnicí II/152). Pro návrhové plochy v tomto prostoru vzhledem k jejich využití a
dopravě bude dále při přípravě využití lokality postupováno jednotlivě v rámci posouzení konkrétního záměru dle zák.č.100/2001 Sb.
Rozšířeny jsou plochy pro sport návrhem víceúčelové sportovní haly a doplnění menších hřišť, a to v návaznosti na stávající plochy u sokolovny
a u hřiště. Tyto plochy jsou pro zájmové území z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelné za předpokladu, že nebudou uplatněny
objekty pro ubytování.
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Plochy rekreace
Tabulka č.17
Označení
plochy
r1
U Staré řeky

Popis

RH

Rekreace „U Staré
řeky“
Přírodní koupaliště,
retenční nádrž

Zábor ZPF:
třída ochrany

Hodnocení - podmínky

Závěr

1,41 ha:
1,41 ha – I.třída

Plocha pro hromadnou rekreaci je navržena u soutoku Moravanského potoka a
ramene „Staré řeky“. Část území zasahuje aktivní zóna záplavového území.
Realizován zde bude revitalizační rybník. Lokalita je v ploše územní rezervy
pro přeložku silnice III. třídy (severní obchvat), což může v budoucnu vyvolat
zásah do tohoto území.

Lokalita je
akceptovatelná
za předpokladu
dodržení
ochrany
prostoru EVL
Modřické
rameno.

Využití lokality musí být řešeno s ohledem na případnou realizaci přeložky
silnice III.třídy.
Lokalita bude využívána nejen pro rekreaci, ale také jako plocha retence vody a
ochrany přírody. Bude zde nutné respektovat vedení VN a jeho ochranné
pásmo, manipulační pásmo kolem vodního toku 8 m, zeleň lokality NATURA
2000 a regionální biocentrum.
Dojde k záboru ZPF, na plochách záboru dojde k vynětí půdy ze ZPF a budou
provedeny skrývky kulturních zemin. Zábor PUPFL nebude.
Území souvisí s EVL Modřické rameno. Při přípravě bude prověřen vliv na toto
území z hlediska kvality vody a ekologicko stabilizační funkce – bude
prověřeno při další přípravě využití lokality pro rekreaci.. Proveden bude
biologický průzkum území se zhodnocením na možnost ovlivnění flory a fauny
v území.
Pro lokalitu bylo vydáno územní rozhodnutí včetně vodoprávního povolení.
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r2
Bobrava

RH

Rekreace hromadná,
autokempink v lokalitě
Bobrava (sezónní
rekreace)

2,74 ha:
2,74 ha – I.třída

Plocha se nachází jižně od Bobravy, ale v blízkosti haly (30 m ) a R 52(120 m ).
V lokalitě je dle územního plánu přípustný pouze sezónní autokempink.
Vzhledem k tomuto zaměření lokality je umístění možné. Vzhledem k blízkosti
R 52 bude plocha ovlivněna hlukovou zátěží.

Lokalita je
akceptovatelná
za předpokladu
pouze
sezónního
využití.

Lokalita vyžaduje zabezpečit nakládání s odpadními vodami (nejlépe připojení
na veřejnou kanalizaci).

Plochy pro hromadnou rekreaci jsou navrženy u soutoku Moravanského potoka a ramene „Staré řeky“ a u Bobravy. Lokalita RH r1 vyžaduje
dodržení ochrany EVL Modřické rameno, lokalita RH r2 je navržena pouze pro sezónní využití (sezónní autokempink).
Územní rezerva pro hromadnou rekreaci je navržena na severovýchodním okraji katastrálního území v návaznosti na areál komerčních aktivit
firmy CTP, kde plynule navazuje na v budoucnu navrhovaný přírodní rekreační areál „Holásecká jezera“, která jsou situována již na k. ú. města
Brna.
Na řešeném území je několik lokalit a ploch rekreačních zahrádek. Další plochy rekreačních zahrádek nejsou navrhovány. Rozsah stávajících
zahrádkářských lokalit může být omezen v souvislosti s realizací nových komunikací bez nutnosti změny územního plánu.
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Plochy výroby a skladování
Tabulka č.18
Označení
plochy
v1
Za Kovolitem

VP

Popis

Zábor ZPF:
třída ochrany

Hodnocení - podmínky

Závěr

Průmyslová výroba a
skladování za
Kovolitem

3,05 ha:
2,85 ha – I.třída
0,20 ha – II.třída

Navržená plocha navazuje na plochy Kovolitu a na bývalý areál firmy Fruta na
severním okraji města. Lokalita vymezena pro průmyslovou výrobu a sklady.

Plocha je
akceptovatelná.

Plocha je situována na severním okraji katastru v návaznosti na stávající
průmyslové areály s funkční výrobou, které budou nadále využívány. Plocha
navazuje (východně) na areál haly pro lehkou výrobu.. Vymezená plocha bude
přístupná ze sousední plochy drážní dopravy.
Územní plán vymezuje požadavek na řešení přístupu z plochy drážní dopravy.
Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 3,05 ha, zařazené jako I.a II.třída
ochrany - bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. Jde
o pozemek navazující na dráhu železnice v průmyslové části území města.
Vlivy na půdu budou trvalé. Nedojde k záboru PUPFL.
Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky. Dotčena
bude stávající plocha agrocenózy. Vznikem zpevněné plochy lze očekávat
snížení retenční schopnosti území - při přípravě nutné podrobně řešit nakládání
s dešťovými vodami v souladu s požadavky zák. o vodách.
Splaškové vody lze napojit do jednotné stoky v Žižkově ulici.
Průmyslová plocha východně od R52 (VPv1) má nespornou výhodu
v sousedství Moravanského potoka, do kterého lze dešťové vody vypouštět
v souladu s podmínkami správce této vodoteče.
Míra vlivu na okolí bude záviset na konkrétní využití lokality – konkrétní
průmyslová výroba nebo sklady. Záměr, umístěný do této plochy bude podléhat
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režimu zák.č.100/2001 Sb., v platném znění a bude při přípravě samostatně
posouzen. Součástí bude posouzení hlukové a emisní zátěže záměru, zejména
s ohledem na dopravu a provoz zařízení. Vzhledem k vysoké zastavěnosti
průmyslovou výrobou v území, související s dopravou, doporučeno
neumísťovat v daném území logistický areál (jedná se o území mezi městy Brno
a Modřice, z toho důvodu zde není vhodné umístit záměry, které budou
znamenat dopravní zátěž s těžkými nákladními vozidly (hluk, emise, dopravní
zátěž).

v7
U vlečky

VP

Průmyslová výroba a
skladování v jižní části
U vlečky

7,21 ha:
1,82 ha – I.třída
5,39 ha – II.třída

V lokalitě je nutné respektovat vedení VVN a VN a jejich ochranná pásma.
Musí být respektován koridor územní rezervy pro tramvajovou trať z Brna –
Přízřeníc a koridor pro přeložku silnice III/15279.
Plocha vyžaduje řešit zásobování vodou z areálu CTP a odkanalizování lokality
včetně samostatné ČOV.
Na plochu je vydáno územní rozhodnutí. V rámci DÚR je řešeno i odvedení
dešťových vod do řeky Bobravy prostřednictvím retenčních nádrží v kombinaci
se vsakovacími prvky, které lze umístit pod zpevněnými plochami. Tyto mají za
úkol omezit odtok z území na požadovanou objemy za cenu, že se doba odtoku
prodlouží.
Plocha má vydáno územní rozhodnutí na vlastní čistírnu odpadních vod. Z ní
budou odvedeny přečištěné vody do Bobravy.
Doplněna bude dopravní infrastruktura.

Plocha je
akceptovatelná.
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v2
Tyršova

VD

Drobná a řemeslná
výroba

0

Plocha určena pro drobnou a řemeslnou výrobu je situována v v západní části
Modřic v návaznosti na stávající plochy výroby (VP a VD) v ulici Tyršově.

Nedojde k záboru ZPF ani PUPFL. Není předpoklad vlivu na chráněné části
přírody ani na přírodní složky.
Po provedení IG průzkumu je nutno rozhodnout, zda je možné alespoň část
dešťové vody vsakovat. Provést opatření pro snížení odtoku – ponechat zelené
plochy, využít vodu v provozu nebo sociálním zařízení.
Míra vlivu na okolí bude záviset na konkrétní využití lokality – konkrétní
průmyslová výroba nebo sklady. Pokud bude nové využití plochy spadat pod
režim zák. č. 100/1992 Sb., v platném znění, bude provedeno podrobné
zhodnocení záměru. Lokalita bude dopravně napojena úpravou a rozšířením
ulice Tyršova.
Navazující plochy jsou určeny pro VD, SP, VP, plocha západně je určena pro
NS n6 (NS – plochy smíšené nezastavěného území – významnější pozemky
ochranné a izolační zeleně.
Plocha vyžaduje rozšíření komunikace a úpravy ulice Tyršova.

Plocha je
akceptovatelná.
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v3
Tyršova

VD

Drobná a řemeslná
výroba

1,10 ha:
0,12 ha – I.třída
0,98 ha – II.třída

Plocha pro drobnou a řemeslnou výrobu je situována v západní části Modřic
v návaznosti na stávající plochy výroby (VP a VD) v ulici Tyršově. Bude
provedena úprava a rozšíření komunikace Tyršova.

Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 1,10 ha, zařazené jako I.a II.třída
ochrany - bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.
Plocha bezprostředně navazuje na plochu VD.
Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky.
Plocha je situována v průmyslové části města, západně souvisí s plochou SP q1,
která je smíšenou plochou výrobní. Využitím obou ploch dle navrhovaného
funkčního členění vznikne spolu se stávajícími stabilizovanými plochami
ucelená výrobní plocha.
Míra vlivu na okolí bude záviset na konkrétní využití lokality – konkrétní
průmyslová výroba nebo sklady. Pokud bude nové využití plochy VD v2 spadat
pod režim zák.č.100/1992 Sb., v platném znění, bude provedeno podrobné
zhodnocení záměru. Lokalita bude dopravně napojena úpravou a rozšířením
ulice Tyršova.
Na navržené ploše je třeba respektovat vedení VN a jeho ochranné pásmo.
Po provedení IG průzkumu je nutno rozhodnout, zda je možné alespoň část
dešťové vody vsakovat. Provést opatření pro snížení odtoku – ponechat zelené
plochy, využít vodu v provozu nebo sociálním zařízení.
Pro využití pochy je vyžadováno rozšíření komunikace a úpravy ulice Tyršova.

Plocha je
akceptovatelná.
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v4
Tyršova

VD

Drobná a řemeslná
výroba

0,27 ha:
0,27 ha – II.třída

Plocha pro drobnou a řemeslnou výrobu je situována v v západní části Modřic
v návaznosti na stávající plochy výroby (VP a VD) v ulici Tyršově. Bude
provedena úprava a rozšíření komunikace Tyršova.

Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 0,27 ha, zařazené jako II.třída ochrany bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.
Plocha bezprostředně navazuje na plochy VD (severní, východní a jižní směr).
Po provedení IG průzkumu je nutno rozhodnout, zda je možné alespoň část
dešťové vody vsakovat. Provést opatření pro snížení odtoku – ponechat zelené
plochy, využít vodu v provozu nebo sociálním zařízení.
V západním směru je navrženo řešení vodohospodářských charakteristik území
– poldr (Tl, NZi).
Dojde k dotčení mimolesní zeleně - bude postupování v souladu se
zák.č.114/1992 Sb. Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na
přírodní složky. Pro využití pochy je vyžadováno rozšíření komunikace a
úpravy ulice Tyršova.

Plocha je
akceptovatelná.
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v5

v6
U dálnice

VD

VD

Drobná výroba v
lokalitě U dálnice

1,25 ha:
1,25 ha – I.třída

Nově navržená plocha pro drobnou výrobu (VDv5), která je situována v
navazujícím území na bývalý zemědělského areál v lokalitě "U vlečky". Plocha
je přístupná ze stabilizované plochy výroby.
Na ploše budou učiněna maximální opatření pro zachycování a postupnou
likvidaci dešťových vod.
Zatím není provedeno odkanalizování celé plochy s výjimkou areálů SWIAG,
KORTEX, AUTOBAYER. Tyto areály jsou napojeny gravitační stokou
vedenou protlakem pod II/152 do splaškového sběrače Nově navržená plocha
pro drobnou výrobu bude třeba do stávajícího systému přečerpávat z vlastních
jímek.

Plocha je
akceptovatelná.

1,44 ha:
1,37 ha –I.třída
0,07 ha – II.třída

Lokalita se stane součástí rozvíjejícího se území kolem křižovatky D2 a silnicí
II/152 s vybudovaným obchodně zábavním centrem Olympia a komerčním
využitím okolních ploch. Plocha je vymezena pro výrobu (drobnou). Lokalita
je umístěna mimo urbanizované území, dopravně napojené mimo zástavbu
města.
Dojde k záboru půdy ze ZPF, zařazené jako I.třída ochrany - bude provedeno
vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin. Jde o pozemek bezprostředně
související s významným dopravním uzlem.
Nedojde k záboru PUPFL. Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani
na přírodní složky vzhledem k umístění lokality podél D2. Část území zasahuje
ochranné záplavové území Q100.
Část území je v aktivní zóně záplavového území. Plocha bude napojena na
stávající výtlačný kanalizační řad v tomto areálu.
Přístup ze stabilizované plochy výroby, je nutné respektovat podmínky
stanovené jejich provozovateli.

Plocha je
akceptovatelná.
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q1
Tyršova

SP

Plocha smíšená výrobní
drobná výroba,
administrativa

1,88 ha:
1,62 ha – I.třída
0,26 ha – II.třída

V lokalitě vedou trasy VTL plynovodu a vedení VN včetně jejich ochranných
pásem.
Plocha smíšená výrobní (SP) je navržena v ulici Tyršově v návaznosti na
smíšené obytné území. Je určena pro administrativu a drobnou výrobu.
Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 1,88 ha, zařazené jako I.a II.třída
ochrany - bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.
Plocha navazuje na plochu VD (východně a jižně).
Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky.
Plocha je situována v průmyslové části města, východně souvisí s plochou VD
v3, která je plochou pro drobnou a řemeslnou výrobu. Využitím obou ploch dle
navrhovaného funkčního členění vznikne spolu se stávajícími stabilizovanými
plochami ucelená výrobní plocha.
Na ploše je třeba respektovat trasu dálkového optického kabelu a jeho ochranné
pásmo. Po provedení IG průzkumu je nutno rozhodnout, zda je možné alespoň
část dešťové vody vsakovat. Provést opatření pro snížení odtoku – ponechat
zelené plochy, využít vodu v provozu nebo sociálním zařízení.

Plocha je
akceptovatelná
– územní plán
uvádí, že zde
nebude
provozována
činnost, která
může negativně
ovlivnit okolní
životní
prostředí.
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q2
Brněnská

SP

Drobná výroba smíšená
v ul. Brněnská

0,11 ha:
0,11 ha – I.třída

Lokalita bude dopravně napojena úpravou a rozšířením ulice Tyršova. Pro
využití pochy je vyžadováno rozšíření komunikace a úpravy ulice Tyršova.
V těchto plochách nebude provozována činnost, která může negativně ovlivnit
okolní životní prostředí.
Plocha smíšená výrobní (SP) je navržena v prostoru mezi ulicí Vídeňská a
Brněnská, nad točnou tramvají. Severně a jižně plocha sousedí s e
stabilizovanými plochami SP.
Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 0,11 ha, zařazené jako I..třída ochrany bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.
Dojde k dotčení mimolesní zeleně - bude postupování v souladu se
zák.č.114/1992 Sb. Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na
přírodní složky.

V této ploše nebude provozována činnost, která může negativně ovlivnit okolní
životní prostředí.

Plocha je
akceptovatelná
– územní plán
uvádí, že zde
nebude
provozována
činnost, která
může negativně
ovlivnit okolní
životní
prostředí.
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Plochy se napojí se na stávající splaškovou kanalizaci a dešťovou kanalizaci.
Plocha je situována v dopravně zatíženém území (Vídeňská, Brněnská), není
předpoklad vhodného využití jako zemědělský půdní fond.
Na ploše je třeba respektovat trasu dálkového optického kabelu a jeho ochranné
pásmo. Na pozemku budou realizovány retenční nádrže pro zachycování
dešťových vod.

Nově navržená plocha pro průmyslovou výrobu a sklady VP v1 je situována na severním okraji katastru Modřice v návaznosti na stávající
průmyslové areály. Stávající významné areály s funkční výrobou budou i nadále využívány.
Plochy pro drobnou výrobu, výrobní služby a administrativu VD jsou situovány v okolním území bývalého zemědělského areálu v ulici
Havlíčkova (v5) a v západní části Modřic (v2, v3, v4) v návaznosti na stávající plochy výroby (VP a VD) v ulici Tyršově.
Plochy smíšené výrobní (SP) jsou navrženy v ulici Tyršově v návaznosti na smíšené obytné území. V těchto plochách nebude provozována
činnost, která může negativně ovlivnit okolní životní prostředí.
Tyto plochy jsou pro zájmové území z hlediska vlivů na životní prostředí akceptovatelné vzhledem k navrženým regulativům a jejich vymezení.
Navržené plochy jsou situovány v sousedství ploch průmyslu a skladů a dopravy, pozemky i přes svou kvalitu (I., II.třída ochrany) jsou obtížně
obhospodařovatelné a dotčené okolním využitím.
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Plochy dopravní vybavenosti
Tabulka č.19
Označení
plochy
d1, d2
Rampa D2

DS

Popis

Zábor ZPF:
třída ochrany

Hodnocení - podmínky

Závěr

Rozšíření dálniční
rampy D2

0,23 ha:
0,23 ha – I.třída

Navržena je úprava křižovatky s napojením dálnice D2 směrem od Brna
vytvořením průsečné křižovatky pro napojení navrhované komerční zóny.
V souvislosti s tím se rozšiřuje připojovací rampa na dálnici D2
v severozápadním sektoru křižovatky.

Plocha –
rozšíření je
akceptovatelné
na základě
provedeného
odborného
rozboru
dopravního
systému.
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Navrhované rozšíření rampy respektuje odborný materiál „Kapacitní posouzení
křižovatek II/152 x Olympia a II/152 x rampy D2 (Atelier DPK, s.r.o.,
10/2013)“. Při úpravě řazení vozidel na rampě D2 křižovatky na dané zátěže
vyhoví. Doporučeno je řídit obě světelné křižovatky. V koordinaci dopravního
zatížení pomocí dynamického řízení, které umožní změny v signálním plánu
v závislosti na aktuálním dopravním zatížení.
Pro doporučenou přestavbu křižovatky je navržen (v uvedeném materiálu)
orientační signální plán a v rámci kapacitního posouzení byla pro tento signální
plán prokázána kladná rezerva kapacity na všech křižovatkových pohybech.

d3
Brno Komárov

DS

Silnice do Brna –
Komárova

d4
Parkoviště u D2

DV

Parkoviště – u dálnice
D2

0,48 ha:
0,48 ha – I.třída

0,51 ha:
0,51 ha – I.třída

Dojde k záboru ZPF 0,23 ha třídy ochrany I., na plochách záboru dojde k vynětí
půdy ze ZPF. Zábor bezprostředně souvisí se stávajícím dopravním systémem.
Dojde k záboru ZPF 0,48 ha třídy ochrany I., na plochách záboru dojde k vynětí
půdy ze ZPF. Pokud bude komunikace provozně souviset s navrhovaným
využitím sousedící plochy OK o4, bude uvedená komunikace součástí
posouzení využití plochy OK o4.která je navržena pro umístění obchodního
areálu (východně od D2). Vznikne nový významný zdroj dopravy. Vzhledem
k umístění lokality mimo urbanizované území, dopravně napojené mimo
zástavbu města, je za předpokladu vyřešení opatření souvisejících s hlukovou a
emisní zátěží dopravy návrh akceptovatelný.

Dojde k záboru ZPF 0,51 ha třídy ochrany I., na plochách záboru dojde k vynětí
půdy ze ZPF. Komunikace provozně souvisí s navrhovaným využitím sousedící
plochy OK o4, která je navržena pro umístění obchodního areálu (východně od
D2). Vznikne nový významný zdroj dopravy.
Území zasahuje ochranné záplavové území Q100.

Plocha je
akceptovatelná
za předpokladu
dodržení
podmínek,
které budou
stanoveny z
posouzení dle
zák.č.100/2001
Sb.

Plocha je
akceptovatelná
za předpokladu
dodržení
podmínek,
které budou
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stanoveny z
posouzení dle
zák.č.100/2001
Sb.

Vzhledem k umístění lokality mimo urbanizované území, dopravně napojené
mimo zástavbu města, je za předpokladu vyřešení opatření souvisejících
s hlukovou a emisní zátěží dopravy návrh akceptovatelný. Uvedená komunikace
bude součástí posouzení využití plochy OK o4.
d5
Pod kaštany

DV

Parkoviště Pod kaštany

0,12 ha:
0,12 ha – II.třída

Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 1,12 ha, zařazené jako II.třída ochrany bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.

Plocha je
akceptovatelná.

Plocha bezprostředně navazuje na plochy VD (severní a východní směr).
Dojde k dotčení mimolesní zeleně - bude postupování v souladu se
zák.č.114/1992 Sb. Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na
přírodní složky.
d6
Tyršova

DS

Úprava připojení
silnice III. tř na I/52 u
ul. Tyršova

0,12 ha:
0,12 ha – II.třída

Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 0,01 ha, zařazené jako II.třída ochrany bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.

Připojení je
akceptovatelné.
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Dojde k lokální úpravě dopravy v území. Při přípravě projektu bude provedeno
posouzení změny dopravy ve vztahu k hlukové zátěži.

d7
Bobrava

DV

Parkoviště CTP u
Bobravy

0,12 ha:
0,12 ha – I.třída

Nově navržena je plocha odstavného parkoviště v přímé vazbě na areál CTP u
řeky Bobravy.
Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 0,12 ha, zařazené jako I.třída ochrany bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.
Pokud bude počet parkovacích míst větší než 100 parkovacích míst stavba bude
posouzena v režimu zák.č.100/2001 Sb. (původní využití bylo zatíženo
dopravou).

Plocha je
akceptovatelná.
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d9
U vlečky

DS

Úprava křižovatky a
napojení komunikace U
vlečky na silnici II/152

0,51 ha:
0,31 ha – I.třída
0,20 ha – II.třída

Řešeno bude napojení lokality U vlečky na silnici II/152.
Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 0,51 ha, zařazené jako I. a II. tída
ochrany - bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.
V rámci projektové přípravy bude provedeno posouzení hlukové zátěže ve
vztahu k úpravě dopravy související s úpravou křižovatky.

Úprava
křižovatky je
akceptovatelná.

d10
Za Humny

D

Řadové garáže Za
humny

0,28 ha:
0,28 ha – I.třída

Nově navržená plocha pro situování řadových garáží při ulici Za Humny.

Plocha je
akceptovatelná.
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Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 0,28 ha, zařazené jako I.třída ochrany bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.
Pokud bude počet parkovacích míst větší než 100 parkovacích míst stavba bude
posouzena v režimu zák.č.100/2001 Sb. (původní využití bylo zatíženo
dopravou).
d11
Přeložka II/152

DS

Přeložka silnice II/152
(„Želešický obchvat“)

0,29 ha:
0,29 ha – II.třída

Dojde k záboru půdy ze ZPF o výměře 0,29 ha, zařazené jako II.třída ochrany bude provedeno vynětí půdy ze ZPF a skrývky kulturních zemin.

Přeložka silnice
II/ 152 je
akceptovatelná.

Přeložka silnice má návaznost na obchvat Železic. Bude řešena současně s touto
stavbou, včetně posouzení dle zák.č.100/2001 Sb. Podmínky posouzení bude
akceptované.

Pro dopravu v klidu (parkování a garážování vozidel) budou využívány jsou stávající odstavné a parkovací plochy doplněné o parkovací domy a
nová parkoviště. Problémem je nedostatečná parkovací kapacita IAD pro funkční systém PaR (Park and Ride – zaparkuj a jeď) v přestupním
terminálu VHD u nádraží Modřice. Navrženy jsou zde proto na přestavbovém území halové patrové garáže, které by sloužily nejen pro funkci
PaR, ale i pro residenty – obyvatele stávajících bytových domů. Celkem zde bude cca 400 parkovacích míst. Dále je uvažováno se zřízením
halových garáží na ploše u bývalého areálu Fruty – cca 200 míst. Uvedené řešení je za předpokladu uplatnění podmínek pro omezení vlivů na
prostředí, které budou stanoveny v režimu posouzení jednotlivých staveb při posouzení dle zák.č.100/2001 Sb. při projektové přípravě je pro
dané území vhodné. Navrženy jsou nové místní komunikace funkční skupiny C a D1 pro dopravní obslužnost nových lokalit bydlení. Stávající
místní komunikace budou šířkově a směrově upraveny pouze v nezbytné míře.
Veřejnou hromadnou dopravu osob bude i nadále tvořit doprava železniční, tramvajová i doprava autobusová, zařazená do integrovaného
systému přepravy osob v Jihomoravském kraji (IDS JMK):
• navržen je koridor územní rezervy pro novou tramvajovou trať spojující přestupní terminál nádraží Modřice s Brnem (přes Přízřenice).
• trasy autobusové dopravy jsou stabilizovány, doplněny jsou o návrhy nových zastávek pro lepší obsluhu území.
Integrovaný systém dopravy je pro zabezpečení veřejné dopravy nejpřijatelnějším způsobem zabezpečení dopravy pro obyvatelstvo nejen
z hlediska dopravy, ale i ochrany životního prostředí.

78
Plochy technické infrastruktury
Tabulka č.20
Označení
plochy
t1
Poldr
Tyršova
t2
Poldr
Tyršova
t3
Poldr
Modřická
pískovna

Popis

TI

hráz poldru, ul
Tyršova

TI

hráz poldru, ul.
Tyršova

TI

hráz poldru,
modřická pískovna

Zábor ZPF:
třída ochrany

Hodnocení - podmínky

Hráz poldru souvisí s řešením poldru s nebezpečím velkých škod při velkých
deštích – přívalové vody v západní části města, zaplavení území ve východní
části katastru. Pro ochranu území před přívalovými vodami suchý poldr.
Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky.
Hráz poldru souvisí s řešením poldru s nebezpečím velkých škod při velkých
deštích – přívalové vody v západní části města, zaplavení území ve východní
části katastru. Pro ochranu území před přívalovými vodami suchý poldr.
Není předpoklad vlivu na chráněné části přírody ani na přírodní složky
Hráz poldru souvisí s řešením poldru s nebezpečím velkých škod při velkých
deštích – přívalové vody v západní části města, zaplavení území ve východní
části katastru. Pro ochranu území před přívalovými vodami suchý poldr.
V této lokalitě je nutno respektovat přírodní hodnoty území.

Jako návrhové plochy jsou vymezeny plochy (TIt1 a TIt2) - hráz
poldru u ulice Tyršova. Dále je to návrhová plocha (TIt3)
v lokalitě Modřická pískovna a jedná se rovněž o hráz poldru.
V této lokalitě je nutno respektovat přírodní hodnoty území.

Závěr

Plocha je
akceptovatelná.

Plocha je
akceptovatelná.

Plocha je
akceptovatelná.
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Koridory územních rezerv dopravní infrastruktury (RA)
Rozvojové záměry vyšší dopravní sítě v Jihomoravském kraji výrazně ovlivňují celé území Modřic. Tyto záměry jsou v řešení ÚP zakotveny ve
formě koridorů územních rezerv, a to vzhledem k neexistenci nadřazené územně plánovací dokumentace, respektive ZÚR JMK.
Rozvojové záměry
• RA1 – jihozápadní tangenta
• RA2 – jižní tangenta
• RA3 – křižovatka jižní a jihozápadní tangenty
• RA4 – silnice II/152 (přeložka)
• RA5 – napojení silnice II/152 na jižní tangentu
• RA6 – severní obchvat Modřic
• RA7 – silnice a tramvajová trať do Přízřenic
• RA8 – silnice spojující Modřice a Popovice
• RA10 - fiktivní osa pro VR1 (vysokorychlostní železniční trať); Jako velmi málo reálný návrh není vedení VR1 vyznačeno koridorem
územní rezervy, ale pouze fiktivní osou.
Rozvojové záměry vyšší dopravní sítě v jihomoravském kraji výrazně ovlivňuje celé území Modřic. Tyto záměry jsou v ÚP zakotveny ve formě
koridorů územních rezerv pro tyto komunikace. Územní plán vymezuje územní rezervy pro koridory silnic vyššího dopravního systému silnic
(jihozápadní tangenta a jižní tangenta - jako silnice I. třídy nebo rychlostní silnice s vymezeným koridorem o šířce 200 m).
Silnice I/52 a R52 jsou stabilizovány.
Silnice III. třídy jsou rovněž v území stabilizovány.
Ve výhledu má být vedena koridorem dnešní železniční trati i vysokorychlostní trať (VRT) – koridor VRT 2007 – VR1. S vybudováním VRT by
byla stanice Modřice změněna na zastávku a trať by byla čtyřkolejná (k současným dvěma traťovým kolejím přibudou dvě koleje VRT).
Pozměněno by muselo být i napojení vleček. Zřízení VRT by však rozsah ploch železniční dopravy nemělo zásadně ovlivnit, vyžádat by si mělo
pouze technická řešení v obvodu dráhy. Předpokládaná trasa VRT je zakreslena ve výkresové části. V prostoru dnešního nádraží Modřice by
měla být VRT vedena v úrovni terénu a směrem k jihu od křížení silnice II/152 by měla estakádou překonat silnici R52 (v kolizi s areálem CTP)
a v tunelu projít pod kopcem Hvozdec (lokalita RD Bobrava). Vzhledem ke kolizím s uvedenými silnicemi, vedením VVN a již realizovanou
zástavbou bude zřejmě třeba polohu a průběh VRT korigovat. Jako prakticky velmi málo reálný návrh není vyznačována koridorem, pouze
fiktivní osou.
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Tabulka č.21
Označení
plochy

Jihozápadní
tangenta
RA1

Popis

Vymezený koridor o
šířce 200 m.

Hodnocení - podmínky

Závěr

Vedení Jihozápadní tangenty je v trase severozápadně od vrchu Vajgl.
Koridor územní rezervy je upraven tak, aby křižovatka jihozápadní tangenty s tangentou jižní umožnila přímé
napojení na silnici II/152 pro přímé napojení průmyslová zóny v jihozápadním sektoru Modřic (CTP-park).
Záměr spadá po posouzení dle zák.č.100/2001 Sb. Součástí bude posouzení hlukové zátěže a produkce emisí
znečišťujících látek do ovzduší z dopravy. Zároveň bude proveden biologický průzkum a biologické hodnocení
jako součást posouzení připravované trasy liniové stavby. Významným faktorem bude zabezpečení prostupnosti
krajiny.
Základním důsledkem stavby bude zábor ZPF, který je v daném území (obecně na území města) v I.a II.třídě
kvality. V současnosti nelze přesně vyčíslit velikost záboru ZPF, zábor bude možné stanovit po projektovém
vyřešení vedení silnice (nebude znamenat celkový zábor v uvedené šíři koridoru.
Zábor ZPF ve třídě ochrany I. a II. je pro dopravní liniovou stavbu možný. Negativním důsledkem je, že dojde
k fragmentaci zemědělských pozemků rozdělením ucelených honů.

Plocha koridoru
pro Jihozápadní
tangentu je
akceptovatelná,
Vlastní záměr
bude prověřen
samostatným
posouzením
v režimu
zák.č.100/2001
Sb. se
zhodnocením
kumulativních
vlivů dopravy na
obyvatele
(hluková a
emisní zátěž).

Navrhovaná Jihozápadní tangenta zajistí dobrou dopravní dostupnost Modřic z nadřazené dopravní sítě.
Vznikne ucelený liniový dopravní systém, Nedojde k prostorovému oddělení obytných částí města od volné
krajiny s přírodními prvky. Trasa je zároveň navržena v dostatečné vzdálenosti od obytné zástavby, takže není
předpoklad neúmětného navýšení hlukové zátěže a emisní zátěže z dopravy.
V plochách územní rezervy Jihozápadní dochází ke střetu s vedením VVN a VN a jejich ochrannými pásmy,
s dálkovými optickými kabely (DOK) i s místy archeologických nálezů.
Pro převedení ploch územních rezerv na plochy návrhové bude třeba zpracovat podrobné technické studie,
které budou řešit nejen uvedené hlavní střety, ale i střety s další technickou infrastrukturou a ÚSES.
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Jižní tangenta
RA2
Křižovatka
RA3
Napojení silnice
II/152 na jižní
tangentu jižní a
jihozápadní
tangenty RA5
Křižovatka jižní
a jihozápadní
tangenty RA3

II/152
RA4
Napojení silnice
II/152 na jižní
tangentu RA5

Vymezený koridor o
šířce 200 m.

Jižní tangenta je uvažována jako silnice I. třídy. Proto je na ní navrženo připojení silnice II/152 zhruba
v polovině vzdálenosti mezi mimoúrovňovou křižovatkou (MÚK) s jižní tangentou a MÚK s dálnicí D2. Toto
napojení je opět koridorem územní rezervy.
Jedná se o ucelený na sebe navazující dopravní systém, tj. jižní tangenta,(RA2), křižovatka (RA3), napojení
sinice II/152 na jižní tangentu a jihozápadní (RA5) a křižovatku jižní a jihozápadní tangenty (RA3).
Záměr spadá po posouzení dle zák.č.100/2001 Sb.a z hlediska vlivu na životní prostředí bude řešen současně
s posouzením kumulativních vlivů. Součástí bude posouzení hlukové zátěže a produkce emisí znečišťujících
látek do ovzduší z dopravy. Významným faktorem bude zabezpečení prostupnosti krajiny.
Zároveň bude proveden biologický průzkum a biologické hodnocení jako součást posouzení připravované trasy
liniové stavby.
Základním důsledkem stavby bude zábor ZPF, který je v daném území (obecně na území města) v I.a II.třídě
kvality. Zábor ZPF ve třídě ochrany I. a II. je pro dopravní liniovou stavbu možný. Dojde k fragmentaci
zemědělských pozemků rozdělením ucelených honů.
V plochách územní rezervy Jižní tangenty dochází ke střetu s vedením VVN a VN a jejich ochrannými pásmy,
s dálkovými optickými kabely (DOK) i s místy archeologických nálezů. Pro převedení ploch územních rezerv
na plochy návrhové bude třeba zpracovat podrobné technické studie, které budou řešit nejen uvedené hlavní
střety, ale i střety s další technickou infrastrukturou a ÚSES.
Projektová příprava bude technicky řešit minimalizaci urbanistické a hygienické zátěže města s návazností na
sítě krajských silnic i místních komunikací a minimem bariérových účinků a hygienické i dopravní zátěže
v obytném území města.
Silnice II/152 si zachovává ve svém průchodu katastrálním územím Modřic svoji půdorysnou stopu i šířkové
uspořádání s výjimkou západního okraje katastru, kde je navržena změna trasy jako součást jižního obchvatu
Želešic.
Navržena je úprava křižovatky s napojením dálnice D2 směrem od Brna vytvořením průsečné křižovatky pro
napojení navrhované komerční zóny.
Pro žádoucí napojení silnice II/152 na MÚK jihozápadní tangenta x jižní tangenta je pro úpravy její trasy
navržen koridor územní rezervy na západním okraji k.ú. Modřice.
Nejeví se účelné vymezovat koridor přeložky v celém jejím průběhu, neboť případné přitížení dopravou by
měla ve výhledu přenést jižní tangenta a území není třeba znehodnocovat další dopravní osou.
Záměr spadá po posouzení dle zák.č.100/2001 Sb. Součástí bude posouzení hlukové zátěže a produkce emisí
znečišťujících látek do ovzduší z dopravy. Zároveň bude proveden biologický průzkum a biologické hodnocení
jako součást posouzení připravované trasy liniové stavby. Významným faktorem bude zabezpečení prostupnosti
krajiny.
Základním důsledkem stavby bude zábor ZPF, který je v daném území (obecně na území města) v I.a II.třídě
kvality.
Projektová příprava bude technicky řešit minimalizaci urbanistické a hygienické zátěže města s návazností na
sítě krajských silnic i místních komunikací a minimem bariérových účinků a hygienické i dopravní zátěže
v obytném území města.

Plocha koridoru
pro Jižní
tangentu je
akcepto-vatelná,
Vlastní záměr
bude prověřen
samostatným
posouzením
v režimu
zák.č.100/2001
Sb. se
zhodnocením
kumulativních
vlivů dopravy na
obyvatele
(hluková a
emisní zátěž).

Plocha koridoru
pro Jižní
tangentu je
akcepto-vatelná,
Vlastní záměr
bude prověřen
samostatným
posouzením
v režimu
zák.č.100/2001
Sb. se
zhodnocením
kumulativních
vlivů dopravy na
obyvatele
(hluková a
emisní zátěž).
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Přeložka silnice
III/15279
(severní
obchvat
Modřic)
RA6

Koridor o proměnlivé
šířce max. do 250 m

RA7 – silnice a
tramvajová trať
do Přízřenic

Prodloužení
tramvajové
tratě
z Brna-Komárova
a
Přízřenic k nádraží ČD
v Modřicích.
Přeložka silnice
III/15280

Územní plán vymezuje jako územní rezervu koridor pro přeložku silnice III/15279 (severní obchvat Modřic koridor o proměnlivé šířce max. do 250m).
Záměr spadá po posouzení dle zák.č.100/2001 Sb. Součástí bude posouzení hlukové zátěže a produkce emisí
znečišťujících látek do ovzduší z dopravy. Zároveň bude proveden biologický průzkum a biologické hodnocení
jako součást posouzení připravované trasy liniové stavby. Významným faktorem bude zabezpečení prostupnosti
krajiny.
Základním důsledkem stavby bude zábor ZPF, který je v daném území (obecně na území města) v I.a II.třídě
kvality.
Projektová příprava bude technicky řešit minimalizaci urbanistické a hygienické zátěže města s návazností na
sítě krajských silnic i místních komunikací a minimem bariérových účinků a hygienické i dopravní zátěže
v obytném území města.
Obsluha města Modřice hromadnou veřejnou dopravou (v rámci IDS JMK) je v návrhu ÚP doplněna o územní
rezervu pro prodloužení tramvajové tratě z Brna-Komárova a Přízřenic k nádraží ČD v Modřicích.
Územní plán vymezuje jako územní rezervu koridor pro přeložku silnice III/15280 vedoucí od nádraží ČD na
přeložku silnice III/15279 ve směru na Přízřenice.
Silnice III/15280 je v návrhu upravována v připojení na silnici I/52. Současná křižovatka, která je spíše
prolnutím této silnice s místní komunikací souběžné se silnicí I/52 (u areálu firmy Ptáček) je rozdělena na dvě
samostatné křižovatky s jasnou dopravní definicí. Jako územní rezerva je navržen koridor prodlužující tuto
silnici k předpokládané přeložce silnice III/15278 na k.ú. Přízřenice. Při realizaci této rezervy by byla opuštěna
její trasa v ulici Husově.
Záměr spadá po posouzení dle zák.č.100/2001 Sb. Součástí bude posouzení hlukové zátěže a produkce emisí
znečišťujících látek do ovzduší z dopravy. Zároveň bude proveden biologický průzkum a biologické hodnocení
jako součást posouzení připravované trasy liniové stavby.

Plocha je
akceptovatelnás
podmínkou
dodržení
protihlukových
opatření.

Plocha je
akceptovatelnás
podmínkou
dodržení
protihlukových
opatření.

Základním důsledkem stavby bude zábor ZPF, který je v daném území (obecně na území města) v I.a
II.třídě kvality. Záměr spadá po posouzení dle zák.č.100/2001 Sb. Součástí bude posouzení hlukové zátěže a

RA8 – silnice
spojující
Modřice a
Popovice

Vysokorychlostní trať
(VRT)

Plocha východně od
železnice

produkce emisí znečišťujících látek do ovzduší z dopravy. Zároveň bude proveden biologický průzkum a
biologické hodnocení jako součást posouzení připravované trasy liniové stavby.
Základním důsledkem stavby bude zábor ZPF, který je v daném území (obecně na území města) v I.a II.třídě
kvality.
Dojde k přechodu přes vodoteč, část je v záplavovém území Q100. Tyto skutečnosti budou zohledněny v rámci
projektové přípravy záměru.
Základním důsledkem stavby bude zábor ZPF, který je v daném území (obecně na území města) v I.a II.třídě
kvality.
Záměr spadá po posouzení dle zák.č.100/2001 Sb. Součástí bude posouzení hlukové zátěže a produkce emisí
znečišťujících látek do ovzduší z dopravy. Zároveň bude proveden biologický průzkum a biologické hodnocení
jako součást posouzení připravované trasy liniové stavby.
Ve výhledu má být vedena koridorem dnešní trati i vysokorychlostní trať (VRT) – koridor VRT 2007 – VR1. S
vybudováním VRT by byla stanice Modřice změněna na zastávku a trať by byla čtyřkolejná (k současným
dvěma traťovým kolejím přibudou dvě koleje VRT). Pozměněno by muselo být i napojení vleček. Zřízení VRT

Plocha je
akceptovatelná.

Možnost
umístění VRT
bude prověřena
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RA10

by však rozsah ploch železniční dopravy nemělo zásadně ovlivnit, vyžádat by si mělo pouze technická řešení v
obvodu dráhy. Předpokládaná trasa VRT je zakreslena ve výkresové části (fiktivní osa).
V prostoru dnešního nádraží Modřice by měla být VRT vedena v úrovni terénu a směrem k jihu od křížení
silnice II/152 by měla estakádou překonat silnici R52 (v kolizi s areálem CTP) a v tunelu projít pod kopcem
Hvozdec (lokalita RD Bobrava). Vzhledem ke kolizím s uvedenými silnicemi, vedením VVN a již realizovanou
zástavbou bude zřejmě třeba polohu a průběh VRT korigovat. Uvedené řešení je zejména z hlediska
kumulativních vlivů okolního prostoru a jeho využití málo reálné (jako velmi málo reálný návrh není
vyznačována koridorem, pouze fiktivní osou).

Řešení VRT bude podléhat posouzení dle zák,.č.100/2001 Sb. V rámci tohoto posouzení bude řešena
hluková zátěž. Významným vlivem budou kumulativní vlivy všech liniových dopravních tras
v území, ale rovněž stavebních objektů a jeich provozního využití a zabezpečení funkčnosti provozu.
Významným faktorem bude zabezpečení prostupnosti krajiny.

(málo reálný
návrh),
v případě řešení
proběhne
samostatné
posouzení
v režimu
zák.č.100/2001
Sb. se
zhodnocením
kumulativních
vlivů dopravy
(hluková zátěž) a
provozu
navazujících
staveb.

Obecně je územní rezerva plocha nebo koridor, vymezený s cílem prověřit možnosti budoucího využití. Jejich dosavadní využití nesmí být
měněno způsobem, který by znemožnil nebo podstatně ztížil prověřované budoucí využití (§ 36 SZ).
V územním plánu je územní rezerva určitým omezením stávajícího nebo požadovaného využití vymezené plochy [viz § 3 odst. 2 písm. a)
vyhlášky č. 501/2006 Sb.]. Omezení územní rezervou je tedy významem této plochy ve smyslu § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb. Je
nutné uvést prověřované budoucí využití, pro které se územní rezerva vymezuje, např. dopravní nebo technickou infrastrukturu, pro dlouhodobě
sledované záměry, u kterých se teprve zjišťuje jejich potřebnost.
• Územní plán vymezuje územní rezervy pro koridory silnic vyššího dopravního systému silnic (jihozápadní tangenta a jižní tangenta - jako
silnice I. třídy nebo rychlostní silnice s vymezeným koridorem o šířce 200 m).
• Územní plán vymezuje jako územní rezervu koridor pro přeložku silnice III/15279 (severní obchvat Modřic - koridor o proměnlivé šířce
max. do 250 m).
• Územní plán vymezuje jako územní rezervu koridor pro přeložku silnice III/15280 vedoucí od nádraží ČD na přeložku silnice III/15279
ve směru na Přízřenice.
• Obsluha města Modřice hromadnou veřejnou dopravou (v rámci IDS JMK) je v návrhu ÚP doplněna o územní rezervu pro prodloužení
tramvajové tratě z Brna-Komárova a Přízřenic k nádraží ČD v Modřicích.
• Osa územní rezervy vysokorychlostní trati VRT – jedná se o fiktivní osu pro vysokorychlostní železniční trať, velmi málo reálný návrh
(není vedení VR1 vyznačeno koridorem územní rezervy, ale pouze fiktivní osou).
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V důsledku vymezení plochy územní rezervy nemůže dojít k vzniku negativního vlivu na životní prostředí ani na území Natura 2000. To
znamená, že samotné vymezení územní rezervy nemůže vyvolat potřebu posuzování vlivů na životní prostředí a na území Natura 2000. K tomuto
posouzení dochází, až když je změnou ÚPD navrhováno změnit územní rezervu na plochu nebo koridor pro prověřené využití.
Pokud však je koncepce (tj. ÚPD) posuzována z jiného důvodu, a autorizovaná osoba při posuzování vlivu ÚPD upozorní na možné budoucí
významné negativní vlivy účelu, pro který je územní rezerva v ÚPD navrhována na území Natura 2000, je nezbytné, aby územní rezerva byla
vymezena v rozsahu, který zachová možnost řešení bez negativního vlivu nebo s nejmenším možným negativním vlivem na toto území, případně
umožní přijmout potřebná kompenzační opatření.
K základním požadavkům při řešení dopravních staveb patří respektování požadavku bezpečnosti silničního provozu, regulace (snížení) rychlosti
motorových vozidel, zlepšení podmínek pohybu nemotorizovaných účastníků dopravy a vytvoření podmínek pro rozvoj dalších funkcí
(pobytová, společenská, obslužná ap.), zmírnění bariérového účinku průtahů (usnadnění přecházení), zmenšení hygienické zatížení území
negativními vlivy dopravy (nízké hladiny dopravního hluku, exhalací apod.) a optimalizace poměru zpevněných ploch a ploch pro zeleň a
společenský život obce. Uvedené požadavky budou posouzeny při další přípravě staveb, pro něž jsou v územním plánu vymezeny územní
rezervy.
Na základě posouzení území navržené pro výše uvedené územní rezervy je možné konstatovat, že je navrhované vymezení rezervy zachová
možnost řešení bez významného negativního vlivu nebo s negativním vlivem, který je možné řešit v projektové přípravě budoucího využití územní
rezervy.
Silnice III. třídy jsou v návrhu upravovány minimálně, některé úpravy jsou jako výhledové.
•
Silnice III/15280 je v návrhu upravována v připojení na silnici I/52. Současná křižovatka, která je spíše prolnutím této silnice s místní
komunikací souběžné se silnicí I/52 (u areálu firmy Ptáček) je rozdělena na dvě samostatné křižovatky.
Jako územní rezerva je navržen koridor prodlužující tuto silnici k předpokládané přeložce silnice III/15278 na k.ú. Přízřenice. Při
realizaci této rezervy by byla opuštěna její trasa v ulici Husově.
•
Silnice III/15279 (paralelní silnice se silnicí II/152 z Modřic k Olympii) je v souladu s Kategorizací silnic JMK („Návrhová
kategorizace krajských silnic Jihomoravského kraje do roku 2030“) zachována bez úprav.
•
Silnice III/15278 je v návrhu ÚP zachovávána v současné poloze. Pro výhled je navržen koridor územní rezervy pro její přeložku
v podobě severního obchvatu. Vaktualizovaném ÚP města Brna je ale kalkulováno s její polohou převážně na k-ú. Modřice. Při
realizaci této územní rezervy by byla opuštěna její trasa v ulicích Chrlická, nám. Svobody a Masarykova. V údolní nivě Staré řeky bude
tato silnice v kolizi s regionálním biocentrem a bude zde muset být její část realizována na estakádě.
•
V souladu s platnými územně plánovacími podklady Jihomoravského kraje je navrženo propojení Modřic a Popovic silnicí III. třídy,
deklarovanou v Generelu krajských silnic jako tah krajského významu a závazný návrh stavby s označením Z-11, v poloze východně od
železnice. V zastavěném území povětšině využívá trasu stávající místní komunikace pro obsluhu přilehlých průmyslových areálů.
•
Silnice III/15268 (Modřice – ul. Brněnská – doprovodná k silnici I/52 – východ) i silnice III/15277 zůstávají v souladu s Kategorizací
silnic JMK („Návrhová kategorizace krajských silnic Jihomoravského kraje do roku 2030“) zachovány bez úprav.
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