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Městský úřad Třebíč 
Odbor rozvoje a územního plánování 
oddělení Úřad územního plánování 
Masarykovo nám. 116/6 
674 01 Třebíč 
 
DATOVOU SCHRÁNKOU 

 
 
 
 
 
PŘIPOMÍNKA Č. 10 K  NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEBÍČ A VYHODNOCENÍ VLIVŮ 

NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ 
 
 
uplatněná podle ustanovení § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). 

I. Identifikační údaje  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obchvat Třebíče, z.s. 
Identifikační číslo: 06761381 
Sídlo: Nová 985/32, Podklášteří, 674 01 Třebíč 
předseda: Milan Dočekal 
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II. obsah připomínky 

 

1. Zásadně nesouhlasíme s trasou přeložky silnice I/23 tak, jak je zanesená v návrhu 
územního plánu. 
 

2. Nesouhlasíme, aby byla vedena přes následující pozemky:  
 

 2145/3, ostatní plocha 
 2145/2, ostatní plocha 
 2145/1, ostatní plocha 
 2145/7, ostatní plocha 
 696/1, ostatní plocha 
 696/4, ostatní plocha 
 966/1, ostatní plocha 
 971/2, ostatní plocha 
 2146/1, ostatní plocha 
 977/18, vodní plocha 
 966/3, ostatní plocha 
 969/3, ostatní plocha 
 977/3, ostatní plocha 
 977/17, ostatní plocha 
 977/16, ostatní plocha 
 1509, ostatní plocha 
 976/4, ostatní plocha 
 977/6, ostatní plocha 
 976/64, ostatní plocha 
 976/63, ostatní plocha 
 976/20, ostatní plocha 
 977/20, ostatní plocha 
 976/62, ostatní plocha 
 977/19, ostatní plocha 
 976/72, ostatní plocha 
 976/71, ostatní plocha 
 977/16, ostatní plocha 
 977/21, vodní plocha 
 977/22, vodní plocha 
 977/26, vodní plocha 
 976/61, ostatní plocha 
 976/57, ostatní plocha 
 976/13, ostatní plocha. 

 
3. Odmítáme také, aby trasa přeložky silnice I/23 vedla přes následující stavby:  

 
 5987, zastavěná plocha a nádvoří 
 7297, zastavěná plocha a nádvoří 
 6623, zastavěná plocha a nádvoří 
 2406, zastavěná plocha a nádvoří 
 2751, zastavěná plocha a nádvoří 
 2405, zastavěná plocha a nádvoří 
 2746, zastavěná plocha a nádvoří 
 2404, zastavěná plocha a nádvoří 
 2403, zastavěná plocha a nádvoří 
 2747, zastavěná plocha a nádvoří 
 2745, zastavěná plocha a nádvoří 
 7905, zastavěná plocha a nádvoří 
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Obsah připomínky je doplněn přílohou: 

   ano                        X   ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 6140, zastavěná plocha a nádvoří 
 2891, zastavěná plocha a nádvoří 
 2892, zastavěná plocha a nádvoří 
 2890, zastavěná plocha a nádvoří 
 2898, zastavěná plocha a nádvoří 
 6148, zastavěná plocha a nádvoří 
 2386, zastavěná plocha a nádvoří 
 6149, zastavěná plocha a nádvoří 
 6141, zastavěná plocha a nádvoří 
 2894, zastavěná plocha a nádvoří 
 6153, zastavěná plocha a nádvoří 
 7383, zastavěná plocha a nádvoří 
 7385, zastavěná plocha a nádvoří 
 2753/1, zastavěná plocha a nádvoří 
 7015, zastavěná plocha a nádvoří 
 7016, zastavěná plocha a nádvoří 
 7335, zastavěná plocha a nádvoří 
 6529, zastavěná plocha a nádvoří 
 6114, zastavěná plocha a nádvoří. 

 
 
4. Všechny pozemky a budovy se nachází v obci Třebíč, katastrálním území Třebíč.  

 
5. Navrhujeme, aby trasa obchvatu města Třebíče nevedla přes výše uvedené pozemky a 

město Třebíč prosadilo jinou trasu přeložky silnice I/23. 
 



Stránka 4 z 4 
 

III. odůvodnění připomínky  
 

 
 
Odůvodnění připomínky je doplněno přílohou: 

   ano                        X   ne 
 
 
 
IV.  údaje o uplatnění připomínky k návrhu Územního plánu Třebíč a vyhodnocení 

vlivů návrhu územního plánu na udržitelný rozvoj území  
 
 
Svým podpisem stvrzuji, že beru na vědomí také níže uvedenou informaci o vypořádání 
připomínky. 
 
 
V Třebíči   dne 30. srpna 2019                          Milan Dočekal v.r. 
                          podpis podatele  
 
Nepovinné údaje:  

kontaktní telefon:  602 302 737   kontaktní mailová adresa:  info@obchvattrebice.cz 
Bezchybným a úplným vyplněním tohoto formuláře lze předejít formálním nedostatkům 
podání (rozumí se námitka nebo připomínka).  Pokud i přesto bude podání vykazovat 
nedostatky, bude podatel písemně vyzván ve smyslu ustanovení § 37 odst. 3 správního řádu 
k jejich odstranění v přiměřené lhůtě. 
 
 
Informace o vypořádání připomínek: 
 
Na uplatněné připomínky se jednotlivě neodpovídá. Návrh vyhodnocení připomínek 
zpracuje ve smyslu § 51 stavebního zákona pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem. Vyhodnocení připomínek bude ve smyslu ustanovení § 172 zákona 
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, součástí odůvodnění územního 
plánu.  
 

Trasa přeložky silnice I/23 je vedena průmyslovou zóně a zasahuje též do klidové a rekreační 
oblasti Lorenzových sadů.  
 
V průmyslové zóně je vedena přes pozemky podnikatelských subjektů, které by byly 
znehodnoceny, v případě některých by musely zcela ustoupit plánované silniční komunikaci. V této 
zóně je rozvíjena podnikatelská činnost, která by vybudováním přeložky silnice I/23 byla výrazně 
narušena.  
 
Komunikace má také zasahovat do lesoparku Lorenzovy sady. V některých místech se plánuje 
vybudování až čtyřpruhové silnice, která by zásadním způsobem narušila klidový charakter této 
oblasti. Rovněž je v těchto místech vyšší náročnost terénu, který bude mít negativní vliv na 
případnou výstavbu i konečnou podobu přeložky silnice I/23. V oblasti se taktéž nachází větší 
množství vodních ploch, které by mohly být narušeny. 

 


