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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. 7 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
Obsah připomínky je doplněn přílohou: 

   ano                        X   ne 
 

 
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:  
 

 2126/8, ostatní plocha 
 2126/1, ostatní plocha 
 2126/6, ostatní plocha 
 2126/5, ostatní plocha 
 564/7, ostatní plocha 
 2126/7, ostatní plocha 
 564/8, ostatní plocha 
 564/1, ostatní plocha 
 564/2, ostatní plocha 
 564/5, ostatní plocha 
 564/3, ostatní plocha 
 564/6, ostatní plocha 
 563/2, ostatní plocha 
 1478/1, ostatní plocha 
 1534/3, ostatní plocha 
 563/3, ostatní plocha 
 553/16, ostatní plocha 
 553/9, ostatní plocha 
 547, ostatní plocha. 

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

 
 st.6887, zastavěná plocha a nádvoří 
 st.7240, zastavěná plocha a nádvoří 
 st.7241, zastavěná plocha a nádvoří 
 st.7239, zastavěná plocha a nádvoří 
 st.2295/1, zastavěná plocha a nádvoří 
 st.6087, 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. 
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III. odůvodnění připomínky  
 

 
 
Odůvodnění připomínky je doplněno přílohou: 

   ano                        X   ne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výše zmíněné pozemky a stavby budou zásadně dotčeny trasou přeložky silnice I/23. V těchto 
místech má být vytvořen více než 9 m vysoký a 187 m dlouhý tunel a nová křižovatka ulic 
Koželužská a Řípovská. Tímto dojde k rozdělení čtvrti Borovina na dvě části.  

V těchto místech se pravděpodobně nachází bývalá skládka odpadu s potenciálně nestabilním 
podložím, jehož narušení by mohlo mít výrazný vliv na stabilitu nízkopodlažních i 
vysokopodlažních budov v blízkém okolí.  

Při stavbě tunelu má být využita tzv. hloubenná metoda, která na několik let výrazně sníží životní 
úroveň zdejších obyvatel, např. z hlediska hlučnosti a prašnosti. V těchto místech zároveň dojde 
k výraznému navýšení intenzity dopravy až na 22 000 vozidel denně.  

Je třeba brát v potaz, že nelze vyloučit významný vliv záměru na životní prostředí, jak je uvedeno v 
dokumentu ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ dle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů 
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon o EIA“), záměr „Přeložka silnice I/23 Třebíč – JZ obchvat“, ze dne 27. 3. 2018, 
vydaného KRAJSKÝM ÚŘADEM KRAJE VYSOČINA, Odbor životního prostředí a zemědělství, 
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, č.j. KUJI 23779/2018 OZPZ 335/2018 Ml. Dokumentace EIA je proto 
zpracovávána především s důrazem na následující oblasti: 

 provést geologický průzkum v dotčeném území, za účelem zhodnocení geologických 
poměrů v území, zejména na sesuvy půdy a pohyby podloží 

 aktualizovat rozptylovou studii dle vyjádření Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se 
sídlem v Jihlavě, popř. dle dalších relevantních připomínek 

 doplnit řešení větrání tunelu včetně případného akustického hodnocení 

 zhodnocení propustnosti v lokalitě Borovina pro pěší, cyklisty včetně případného vlivu na 
provoz MHD. 

Tyto oblasti odpovídají uvedeným připomínkám. 
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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.  
 

 


