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1.

Úvod

Strategické hlukové mapy a odpovídající akční plány jsou pořizovány a zpracovávány
na základě požadavků Směrnice č. 2002/49/EC o snižování hluku v životním prostředí, která je
implementována do české legislativy §78, §80 odst.1 písm. q) až r), §81, §81a, §81b, §81c
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a Čl. XII zákona č. 222/2006 Sb., kterým se mění zákon
č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci. Dále pak prováděcími právními předpisy jako vyhláškou
č. 523/2006 Sb., která stanoví mezní hodnoty hlukových ukazatelů, jejich výpočet, základní
požadavky na obsah strategických hlukových map a akčních plánů a podmínky účasti veřejnosti
na jejich přípravě (dále jen vyhláška o hlukovém mapování) a vyhl. č. 561/2006 Sb., o stanovení
seznamu aglomerací pro účely hodnocení a snižování hluku.
Formulář pro sumarizaci programů snižování hluku (akčních plánů) vychází z požadavků
na Reporting Mechanism (RM2007) vyhlášeným Direktorátem životního prostředí (Environment
DG) Evropské komise a požadavků na minimální obsah AP stanovených v příloze č. 3 vyhlášky
č.523/2006 Sb., o hlukovém mapování.

2.

Identifikace pořizovatele
Pořizovatel:
Krajský úřad Jihomoravského kraje
Žerotínovo nám. 3/5
601 82 Brno
Kontaktní osoby:
Ing. Franek Michal
Ing. Machala Josef
Kontakt:
Tel.: 541 651 314 (Ing. Franek)
Tel.: 541 651 305 (Ing. Machala)
E-mail: franek.michal@kr-jihomoravsky.cz
machala.josef@ kr-jihomoravsky.cz
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3.

Předmět akčního plánu

Akční plán Jihomoravského kraje je zpracován pro vybrané úseky hlavních pozemních
komunikací II. a III. tříd ve vlastnictví Jihomoravského kraje, u nichž intenzita dopravy
překračuje hodnotu 6 mil. vozidel za rok v roce 2006.

3.1. Název akčního plánu
Akční plán pro pozemní komunikace ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

3.2. Popis předmětu akčního plánu
Akční hlukový plán Jihomoravského kraje sleduje níže uvedené komunikace
ve vlastnictví Jihomoravského kraje.
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Tab. 3.1: Základní popis hodnocené komunikační sítě ve vlastnictví Jihomoravského kraje

Číslo

Typ

Popis

kom.

komunikace

komunikace

II/152

Silnice II. třídy

Dvoupruhová,
obousměrná

II/385

Silnice II. třídy

Dvoupruhová,
obousměrná

II/430

Silnice II. třídy

Dvoupruhová,
obousměrná

Funkce komunikace
v Jihomoravském
kraji

Mezikrajská
komunikace pro
relaci Vysočina –
Ivančice – Modřice
– Brno. Spojnice D2
s R52.
Mezikrajská
komunikace pro
relaci Vysočina –
Tišnov – Brno.
Komunikace
krajského významu,
souběžná s dálnicí
D1.

Celková

Souřadnicový systém

Celková intenzita

Hlavní významné

délka

S - JTSK

dopravy

orientační lokality

hodnoceného

v okolí posuzovaného

úseku

Začátek

Konec

úseku

úseku

km

X, Y

k. ú. Modřice,
Chrlice

3,3

Průtah Kuřimí

Průtah Vyškovem

Minimální

Maximální

X, Y

Voz/rok

Voz/rok

599308
-1168701

596564
-1167623

*

6 292 235

2,1

601812
-1148815

600361
-1150112

7 004 715

7 744 935

2,2

570587
-1155845

568892
-1154403

*

6 744 105

úseku

*) Krátký úsek – pouze jeden sčítací profil na komunikaci.
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3.3. Mezní hodnoty hlukových ukazatelů
Mezní hodnoty a hlukové ukazatele pro strategické hlukové mapování v ČR jsou
stanoveny vyhláškou č. 523/2006 Sb. o hlukovém mapování, § 2, odst. 1 až 3.
Citace § 2:
Hlukové ukazatele a jejich mezní hodnoty
(2) Hlukový ukazatel pro
a) den-večer-noc (Ldvn) je hlukovým ukazatelem pro celodenní obtěžování hlukem,
b) den (Ld) je hlukovým ukazatelem pro obtěžování hlukem během dne,
c) večer (Lv) je hlukovým ukazatelem pro obtěžování hlukem během večera,
d) noc (Ln) je hlukovým ukazatelem pro rušení spánku.
(3) Pro hlukové ukazatele pro den-večer-noc (Ldvn) a pro noc (Ln) se stanoví tyto mezní
hodnoty:
a) pro silniční dopravu Ldvn se rovná 70 dB a Ln se rovná 60 dB.

4.

Souhrn výsledků hlukového mapování

Celkový odhadovaný počet osob v okolí sledovaných komunikací ve vlastnictví
Jihomoravského kraje v jednotlivých hlukových pásmech pro hlukové ukazatele Ldvn a Ln
vychází z údajů SHM a z provedené analýzy tohoto kraje.
Tab. 4.1: Celkové odhadované počty v jednotlivých pásmech Ldvn [dB]
Obtěžování hlukem
počet
Ldvn [dB]

osob

staveb pro
bydlení

školských lůžkových zdravotnických
zařízení
zařízení

55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
nad 75

1700
800
1100
300
300

100
100
0
0
0

0
1
2
0
0

0
0
0
0
0

nad mezní
hodnotou

600

0

0

0

V hodnocených pásmech se nachází 3 školská zařízení, 0 nemocnic a celkem
200 staveb pro bydlení.
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Tab. 4.2: Celkové odhadované počty v jednotlivých pásmech Ln [dB]

Ln [dB]

osob

45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
nad 70
nad mezní
hodnotou

3600
900
1100
400
400
0
800

Rušení spánku hlukem
počet
staveb pro školských lůžkových zdravotnických
bydlení
zařízení
zařízení
200
4
1
100
0
0
0
1
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0

2

0

Nad mezní hodnotou Ldvn se nachází 600 osob a nad mezní hodnotou Ln se nachází
800 osob.

5.

Opatření ke snížení hlukové expozice – stávající
5.1. Připravená a schválená opatření
Připravená opatření

Lokalizace
název
Číslo komunikace

předmět

Plánované Plánované Plánované Počet obyvatel,
u nichž dojde
zahájení ukončení náklady
ke snížení
datum
datum
/mil.Kč/
hluku

II/152

kilometráž (od-do)

x

Číslo komunikace

II/430

kilometráž (od-do)

27,217 –
31,240

PHC Modřice

2009

2011

15,000

50

Vyškov výměna krytu
vozovky

2009

2010

35,000

0

x – není přesně specifikováno, k čemu má být kilometráž vázána. Celostátní kilometráž není fixovaným údajem
a mění se v důsledku změn v silniční síti v průběhu roku. Proto v některých případech není kilometráž udávána.
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6.

Opatření ke snížení hlukové expozice – připravovaná
(navrhovaná) v rámci akčního plánu
Navrhovaná opatření
(AP)

Lokalizace

Číslo komunikace

název

předmět

II/385

Výstavba R43
Troubsko Kuřim

kilometráž (od-do)

x

Číslo komunikace

II/430

Vyškov - SZ
obchvat I. a II.
27,217 –
etapa
kilometráž (od-do) 31,240
Číslo komunikace

II/152

kilometráž (od-do)

x

Komunikace
Modřice

Počet
Předpokládané Schválení Dokončení obyvatel, u
náklady
AP
AP
kterých dojde
ke snížení
/mil.Kč/
datum
datum
hluku
10111,000

2014

2017

60

500,000

2014

2020

100

*

*

*

60

* – údaje nesou známy.
x – není přesně specifikováno, k čemu má být kilometráž vázána. Celostátní kilometráž není fixovaným údajem
a mění se v důsledku změn v silniční síti v průběhu roku. Proto v některých případech není kilometráž udávána.

7.

Dlouhodobá strategie ochrany před hlukem

Dlouhodobá strategie ochrany před hlukem je podrobně uvedena ve zpracovaném akčním
plánu (Akční plán pro pozemní komunikace ve vlastnictví Jihomoravského kraje).
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8.

Ekonomické informace

Název AP

Zdroj hluku

PHC Modřice

silniční doprava

Výstavba R43
silniční doprava
Troubsko - Kuřim
Vyškov - SZ obchvat
silniční doprava
I. a II. etapa
Komunikace Modřice silniční doprava

Počet
Počet obyvatel, u nichž Předpokládané
exponovaných dojde ke snížení hluku o finanční náklady
obyvatel
nadměrným
5 – 10
<5 dB
≥10 dB
[mil. Kč]
hlukem
dB
105

35

30

166

110

10111,000

578

530

500,000

105

50

40

15,000

*

* – údaje nejsou známy.

9.

Výsledky projednání akčního plánu s veřejností

Návrh akčního plánu pro pozemní komunikace ve vlastnictví Jihomoravského kraje byl
zpřístupněn v elektronické podobě na internetovém portálu Jihomoravského kraje
a v tištěné podobě v sídle krajského úřadu – ul. Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno v době
od 14. 8. 2008 do 28. 9. 2008, kdy také byly přijímány připomínky. Informace o zveřejnění
návrhu akčního plánu byla v listinné i digitální podobě vyvěšena na úřední desce.
Pro řešené pozemní komunikace ve vlastnictví Jihomoravského kraje byla v zákonné době
uveřejnění návrhu akčního plánu (45 dní) doručena 1 připomínka k návrhu akčního plánu.

10. Odkaz na internetovou adresu, kde je publikováno plné znění
akčního plánu
Plné znění akčního plánu včetně vypořádání připomínek je publikováno na internetové
adrese Krajského úřadu Jihomoravského kraje: http://www.kr-jihomoravsky.cz
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