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pozemní komunikace –
aglomerace Brno

..

Část datová – způsob pořízení
výstupních dat
Připomínka se týká vizuálního
nezahrnutí některých obytných
objektů s objektivně překročenou
nebo dosahující mezních hodnot
do oblasti „hot spots“. Konkrétně
se jedná např. o úsek komunikace
I/42 Otakara Ševčíka –
Gajdošova – Svatoplukova.
Připomínka poukazuje na rozpor
v místech, kde by měl „hot spot“
být a naopak kde je a nemá
z jeho pohledu opodstatnění.
Připomínka poukazuje na to, že
např.
 do „kritického místa“ vůbec
nespadá bytový dům a
rodinné domy na začátku ul.
Viniční, které od
frekventované křižovatky
Svatoplukova – Rokytova
dělí pouze chodník a úzký
pás trávníku a hluk je tu
velmi intenzivní – přímo pod
okny na světelné křižovatce
brzdí a akcelerují auta;
 několik desítek metrů dál
jsou po levé straně směrem
od centra vedle sebe dva
identické bytové domy ve
stejné vzdálenosti od
komunikace – jeden do
kritického místa spadá a
druhý ne, ale přímo naproti
do prostory „hot spots“ náleží
značná část opuštěného
kasárenského objektu;
 naproti ulice Podsednické

Vypořádání připomínky
Vznesené připomínky se vzhledem
k uváděným odkazům na jednotlivé
stránky se pravděpodobně týkají návrhu
Akčního plánu (AP) pro hlavní
pozemní komunikace v aglomeraci
Brno, které však patří do správy
ministerstva dopravy (MD) a tyto
připomínky tedy měly být vzneseny
v dané lhůtě na pořizovatele tohoto AP.
Protože oba AP zpracovával jeden
zpracovatel a připomínka se týká i
aglomerace Brno jako celku, bude tato
připomínka vysvětlena v rámci AP
aglomerace Brno.
Systém a postup pořizování výstupních
dat je popsán v AP v kap. 2.6. Je
v souladu s používanými postupy v EU.
Je založen na algoritmizované digitální
analýze, která bere v úvahu především
hladiny akustického tlaku,
demografická data a řadu dalších
vstupních parametrů ovlivňujících
výslednou analýzu. Pro finální analýzu
„hot spots“ se využívá kvadratické
scanovací analýzy, jejím výsledkem je
průnik sledovaných parametrů a
podmínek popsaných v akčním plánu.
Výsledkem je tedy zobracení „hot
spots, které však díky metodě nemohou
kopírovat izofonové rozložení
akustického pole, ale graficky zvýrazní
vždy těžiště problémové oblasti
s největší hustotou obyvatel, a to
v rozsahu velikosti scanovacích
čtverců. Proto mají tyto vizualizované
oblasti tendence k pravidelnosti.
Následně je však v akčním plánu
zasažená oblast k řešení (priorita I)
popsána již jako celek v souhrnné
tabulce 7.5. Tak tomu je u všech
zjištěných „hot spots“ a tedy i
rozporovaná oblast je zahrnuta jako
celek do „hot spots“ .
Poznámka k připomínkám:
Krajský úřad (pořizovatel AP) i
zpracovatel se snažily včas získat
základní data – Strategickou hlukovou
mapu, která byla však vzhledem
k termínům EU dodána s velkým
zpožděním a dále bylo snahou
pořizovatele opakovanými žádostmi na
Ministerstvo zdravotnictví získat
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Vypořádání připomínky

kritické místo zahrnuje mimo
obytných budov opět část
kasáren a prakticky celý
garážový areál při ul.
Markéty Kuncové.
Tato fakta vedou k úvahám, že
výstupní dala nebyla pořizována
zcela v souladu se zásadami
uvedenými v AP.

potřebná data pro relevantní
vyhodnocení kritických míst. Bohužel
do doby zpracování se všechna
potřebná data od pořizovatele SHM
(Ministerstva zdravotnictví - Odboru
strategie a řízení ochrany a podpory
veřejného zdraví) nepodařilo získat. I
přes neúplná data se zpracovatel snažil
s maximální přesností vyhodnotit
akustickou situaci pro akční plán.

Vzhledem k nejasnostem a
nekoordinovanému předávání dat,
časovému vývoji situace v zadávání AP
byl pořizovatelem zvolen
zpracovatelský tým se zkušenostmi i ze
zahraničí a se zahraničními
konzultanty. Ve zpracovatelském týmu
byly i osoby a konzultanti se znalostí
místních poměrů.
Část návrhová
Tato část připomínky zřejmě vyplývá
Připomínka uvádí, že cílem
z výše uvedeného problému, že
zpracovatele akčního plánu by
připomínky byly vzneseny pouze
mělo být vypracování
k části komunikačního systému města
Brna a to ve správě MD.
zevrubného dokumentu, ve
kterém budou navržena opatření V AP aglomerace Brno je řešen
podstatně širší rozsah komunikační sítě
ke snížení hlukové zátěže
města Brna, včetně tramvajové
v aglomeraci. Materiál však
poskytl převážně podrobný výčet dopravy, což je dokladováno
v příslušných kapitolách AP včetně
schválených nebo prováděných
opatření a opatření, které už jsou nákladů i harmonogramu realizace
do plánů zahrnuty (výstavba
opatření.
Navrhovaná opatření v AP jsou uváděn,
protihlukových clon kolem
dálnice D1 a kolem komunikace a to jak v teoretické rovině, tak i
I/43 a I/50), včetně popisů
v praktické v krátkodobém i
v dlouhodobém výhledu.
dlouhodobých strategií
(týkajících se ale opět pouze
dálnice D1). Neuspokojivý stav
Zákonem byla přidělena role
na ostatních sledovaných
pořizovatele AP aglomerace Brno
komunikacích, které tvoří
nesystémově Krajskému úřadu
převážně městský okruh, byl
Jihomoravského kraje, který však
řešen pouze na úrovni teoretické. v aglomeraci Brno nemůže ze své
pozice ovlivnit téměř žádný ze zdrojů
Připomínka definuje základní
hluku způsobujícího zatížení území.
preferenci následujících opatření: Všechna z navrhovaných opatření ze
strany připomínek jsou v AP uvedena.

zregulovat především
nákladní a kamionovou dopravu Aby však navrhovaná opatření byla
zavedením silničních poplatků i smysluplná a realizovatelná vyžadovalo
na silnicích I. tř. nebo
by to úzkou koordinaci a schválení
zpoplatněním vjezdů do sídelních takovýchto zásahů např. do dopravního
útvarů;
systému města, územního plánu, do
správy komunikací města Brna apod.,

snížení maximální
což je podstatně ve vymezeném
povolené rychlosti vozidel a
časovém intervalu na zpracování AP
důsledná kontrola jejího
dodržování prostřednictvím
v současné době nemožné. Proto byla
pevných radarů, a to zejména
zvolena v AP i teoretická rovina, aby
v hlukově nadlimitních úsecích
příslušné instituce (správci zdrojů
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komunikací ;

vyloučení těžké
nákladní dopravy v blízkosti
obytných souborů, příp. snížení
intenzity dopravy zákazem
vjezdu nákladních aut a kamionů
nad určitou tonáž;

kompletní renovace
asfaltového povrchu
komunikace, nebo

výměna povrchu
vozovky za nízkohlučný.
V předkládaném plánu zcela
chybí jakákoliv zmínka o
případné výsadbě zeleně kolem
stávajících komunikací.

Ing. Josef Šiška –
starosta města
Modřice

25. 9. 2008

Požadavek na přeformulování
textu k záměru výstavby nové
komunikace II/152 jižně od
stávající komunikace vedené
intravilánem města Modřice
v k.ú Modřice, tak, aby z textu
jasně vyplynula možnost
trasování této komunikace i
mimo k. ú. Modřice

Doplnění data zahájení a
ukončení navrhovaného opatření
výstavby protihlukové clony u
komunikace I/52 v km 5,753 –
6,v k. ú. Modřice, popřípadě
doplnění plánovaných nákladů.

Vypořádání připomínky
hluku) měly možnost případně danou
problematiku řešit ve smyslu
předložených návrhů opatření a zadat
případně podrobnou akustickou studii
s konkrétními návrhy opatření již na
danou oblast.
Problematice výměny povrchu vozovek
za nízkohlučný byla v AP věnována
také pozornost, a to především ve
vztahu k přeceňování účinků těchto
povrchů v městské zástavbě, kde se
vozidla pohybují pomalou rychlostí a
kde v emisi hluku převládá především
hluk motorové jednotky.
Problematika výsadby zeleně jako
samostatného prvku PHO byla v AP
také zmíněna. Je však nutné
podotknout, že akustický účinek
takovéhoto prvku je za určitých
podmínek až v pásu o šíři alespoň 20
m, což v městské aglomeraci právě
v kritických místech je velmi
problematické.
V Akčním plánu pro pozemní
komunikace ve vlastnictví
Jihomoravského kraje je uvedeno, že
daná komunikace není v tuto dobu ještě
fixována. Projektová příprava, její
trasování včetně variant vedení bude
procházet procesem hodnocení vlivu
stavby na životní prostředí dle zákona
č. 100/2001 Sb. včetně veřejného
projednání. V rámci projektové
přípravy, trasování i výběru trasy bude
nutné posoudit i negativní dopady trasy
na životní prostředí města Modřice a to
i s ohledem na jeho hlukové zatížení a
včetně návrhů opatření (technických i
urbanistických). Tzn., že vedení nové
trasy musí být vybíráno s ohledem na
technické možnosti, ale i z hlediska
minimalizace negativních dopadů této
komunikace na ŽP. Územně bude trasa
stabilizována v Zásadách územního
rozvoje kraje.
V Akčním plánu byla doplněna
předpokládaná data zahájení a ukončení
(2009-2011) stavby PHC v k. ú.
Modřice, stejně jako plánované náklady
na tuto stavbu.
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