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OZNÁMENÍ
Městský úřad Třebíč, Odbor rozvoje a územního plánování, oddělení Úřad územního plánování jako orgán
územního plánování dle § 6 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu v platném znění (dále „stavební zákon“), pořizuje Územní studii krajiny správního obvodu obce
s rozšířenou působností Třebíč (dále také „územní studie krajiny SO ORP Třebíč“) a oznamuje zveřejnění
2. DÍLČÍ ČÁSTI ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SPRÁVNÍHO OBVODU OBCE S ROZŠÍŘENOU
PŮSOBNOSTÍ TŘEBÍČ - NÁVRH A TERMÍN KONÁNÍ PREZENTACÍ
-

pondělí 08.04.2019 ve 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 211 na Městském úřadu Třebíč,
Karlovo nám. 104/55,

-

pondělí 08.04.2019 v 16:30 hodin v zasedací místnosti Úřadu městyse Okříšky,

-

úterý 09.04.2019 v 16:00 hodin v Obřadní síni Městského úřadu Hrotovice.

Prezentace budou podrobněji zaměřeny následně: pondělí 08.04.2019 ve 14:00 hodin kompletní návrh
územní studie, pondělí 08.04.2019 v 16:30 hodin část územní studie týkající se krajiny obcí spadajících
pod územní obvod stavebních úřadů Okříšky a Budišov, úterý 09.04.2019 v 16:00 hodin část územní studie
týkající se krajiny obcí spadajících pod územní obvod stavebních úřadů Hrotovice a Jaroměřice nad
Rokytnou.
Předmět
Cílem pořízení územní studie krajiny pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Třebíč je
vytvořit odborný komplexní koncepční dokument k řešení krajiny, který by měl být využitelný při plánovací a
rozhodovací činnosti orgánů územního plánování, orgánů ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších.
Územní studie se zpracovává ve třech etapách:
1. Průzkumy a rozbory
2. Územní studie – návrh
3. Územní studie ke schválení
Řešeným územím je území správního obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč.
./2
Úřední hodiny
Po 08:00 – 17:00 hod.
Út 08:00 – 14:00 hod.
St 08:00 – 17:00 hod
Čt 08:00 – 14:00 hod.
Pá 08:00 – 13:00 hod.
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Návrh Územní studie krajiny je rozdělen na textovou a grafickou část a je zaměřen především na
následující témata:


Stanovení cílové vize krajiny



Členění území na krajinné okrsky včetně Rámcových podmínek využití území a rámcových
doporučení pro opatření stanovené pro jednotlivé okrsky



Návrh ochrany a rozvoje hodnot krajiny a využití krajinných potenciálů



Návrh řešení potřeb člověka v krajině



Návrh řešení problémů, snižování ohrožení a předcházení rizikům v krajině



Karty prioritních obcí

Zveřejnění
Návrh bude vystaven k veřejnému nahlédnutí od 19.03.2019 do 15.04.2019.
S dílčí etapou je možné se seznámit:


na Městském úřadu Třebíč, oddělení Úřad územního plánování (kancelář č. B 315),



na webových stránkách města Třebíče www.trebic.cz (na titulní straně Rozvoj města a územní plán
→ Územní plánování → Územně plánovací dokumentace a územní studie obcí ve správním
obvodu ORP Třebíč → Územní studie krajiny)

Uplatnění požadavků
Vaše požadavky, které nebylo možno uplatnit při projednání průzkumů a rozborů, pro případné
zapracování do návrhové části Územní studie krajiny můžete uplatnit do 7 dnů ode dne konání prezentace,
tj. do 15.04.2019. K požadavkům uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží.
Upozornění a poučení
Toto oznámení bude zveřejněno 15 dnů ode dne vyvěšení na úředních deskách všech obecních úřadů ve
správním obvodu ORP Třebíč.

Mgr. Jana Sklenářová
vedoucí oddělení
pověřená vedením
Odboru rozvoje a územního plánování
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