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Krajský úřad kraje Vysočina 

Odbor životního prostředí a zemědělství 

Žižkova 57 

587 33 Jihlava 

 

 

 

„Plán udržitelné městské mobility města Třebíče 2022 - 2027“ – oznámení záměru, který podléhá 

zjišťovacímu řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – vyjádření orgánu ochrany 

veřejného zdraví. 

 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je 

dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 odst.1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává ve výše uvedené 

věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona a dle § 23 odst. 5 zák. č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění toto vyjádření: 

 

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě nepožaduje záměr projednat dle zákona 

č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 

   O d ů v o d n ě n í : 

 

 

 

Na základě žádosti Krajského úřad kraje Vysočina, doručené dne 20.07.2022, posoudila KHS kraje Vysočina 

výše uvedený záměr „Plán udržitelné městské mobility města Třebíče 2022 - 2027“, z hlediska vlivů na 

životní prostředí, který podléhá podrobení zjišťovacímu řízení ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů. Oznámení podle zákona č. 100/2001 Sb. zpracovala firma Ekopontis, s.r.o., Cejl 

511/43, 602 00 Brno, IČ: 03866866, v červenci 2022. Předkladatelem koncepce je Město Třebíč, IČ: 

00290629, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč. Oprávněným zástupcem předkladatele je Mgr. Pavel 

Pacal, starosta. Kontaktní osobou předkladatele je Ing. Aleš Kratina.  

 



 

 

Plán udržitelné městské mobility města Třebíče 2022-2027 (dále také PUMMM Třebíč) je krátkodobým 

strategickým dokumentem, který definuje hlavní cíle a opatření k udržitelnému rozvoji města Třebíč 

v oblasti dopravní politiky na období let 2022 – 2027. 

Koncepce bude projednávána a schvalována zastupitelstvem města Třebíč a bude závazným podkladem pro 

rozhodování a činnost města Třebíč a jím řízených organizací. Dotčeným územím je město Třebíč a také 

obce, které se nacházejí v těsné blízkosti města a jsou s ním silně spjaty – Stařeč, Mastník, Střítež, 

Kožichovice, Trnava, Okřešice, Krahulov a Čechočovice. 

PUMMM Třebíč analyzuje vymezené území, popisuje jeho konkrétní problémy a potřeby a s přihlédnutím 

na ně stanovuje cíle a opatření, která budou naplněna realizací vzájemně propojených aktivit a projektů. 

Nejedná se o první strategický dokument v této oblasti, město Třebíč má již zpracovanou Koncepci mobility 

a dopravní obslužnosti města Třebíče 2019 – 2023 a na tento dokument navazuje PUMMM Třebíč. 

PUMMM Třebíč současně rozpracovává část Strategického plánu města rozvoje města Třebíče pro období 

2020 – 2023 – 3.2.6. Zlepšovat podmínky pro rozvoj podnikání a vznik nových parkovacích míst. 

Příprava plánu udržitelné městské mobility byla a je zpracovávána v úzké součinnosti s odbornou veřejností i 

obyvateli města Třebíč a jeho okolí, tedy ve spolupráci s uživateli řešeného dopravního systému města. 

Hlavním účelem plánu udržitelné městské mobility města Třebíče je vymezit optimální soubor opatření 

vedoucích ke skutečně udržitelnému rozvoji města v oblasti dopravy.  

 

Koncepce je zpracována v obecné rovině. V oznámení jsou uvedeny základní údaje o koncepci a 

jednotlivých složkách životního prostředí v dotčeném území a o možných vlivech koncepce na životní 

prostředí a veřejné zdraví. 

 

Vzhledem k velké obecnosti předloženého materiálu a náplni stanovených prioritních oblastí nelze 

předem vyloučit vliv jednotlivých konkrétních záměrů na veřejné zdraví. Detailnější požadavky budou 

řešeny v následujících řízeních. 

                                                                                          

 

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Milan Brychta 

                                                                             ředitel odboru hygieny obecné a komunální 

 

                                                       „podepsáno elektronicky“ 

 

 

 

 

 

 

Rozdělovník:  

 

Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava – 

prostřednictvím datové schránky                                                                 
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