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Věc: Vyjádření ke koncepci záměru

Dne 15.7.2022 obdržela Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát v Havlíčkově 
Brodě (dále jen „Inspekce“), žádost o zaslání vyjádření ke koncepci záměru „Plán udržitelné 
městské mobility města Třebíče 2022 - 2027“, podle zákona č. 100/2001 Sb. Předkladatelem 
koncepce je  Město Třebíč, IČ: 00290629, Karlovo náměstí 104/55, 674 01 Třebíč. Kód záměru 
VYS030K.

Předložené oznámení koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Třebíče 2022-2027“ je 
koncepčním dokumentem, který připravilo město Třebíč. Cílem Koncepce je na základě 
vyhodnocení aktuální situace a potřeb vymezit reálné možnosti a definovat kroky k udržitelnému 
rozvoji města v oblasti dopravní politiky. Dotčeným územím je město Třebíč a také obce, které do 
katastru Třebíče sice nespadají, ale nacházejí se v těsné blízkosti města a provozně jsou s ním silně 
spjaty. Jde o Stařeč, Mastník, Střítež, Kožichovice, Trnavu, Okřešice, Krahulov a Čechočovice. Na 
dotčeném území a jeho blízkém okolí se z hlediska ochrany přírody a krajiny nachází přírodní park 
Třebíčsko a několik zvláště chráněných území. Jedná se o přírodní památku Ptáčovské rybníky, 
přírodní památku Hluboček, přírodní památku Klučovský kopec, přírodní památku Kobylinec, 
přírodní památku Syenitové skály u Pocoucova, přírodní památku Ptáčovský kopeček a přírodní 
rezervaci Hošťanka. V dotčeném území se nachází i několik památných stromů. Územní systém 
ekologické stability je v daném území tvořen nadregionálním biokoridorem Mohelno (NRBK 181, 
K124), regionálními biocentry Velká Dubina (RBC 237), Dobnava (RBC 652), Za kopečkem 
(RBC 653) a Palečkův mlýn (RBC 659) a regionálními biokoridory Křástkův mlýn – Jelení hlava 
(RBK 514) a Dobnavka – Za kopečkem (RBK 518). V dotčeném území se dále mimo významné 
krajinné prvky ze zákona (údolní nivy, jezera, toky, rybníky a lesy) nachází i registrované 
významné krajinné prvky, a to Pastvina nad Židlochem, Pastviny u Stříbrného kopce a Mokřad u 
Ptáčova. Z hlediska Soustavy lokalit NATURA 2000 se v dotčeném území nevyskytuje žádná ptačí 
oblast. Vyskytují se však dvě evropsky významné lokality, a to Ptáčovský kopeček (kód 
CZ0612141) a Kobylinec (kód CZ0612136). Významně negativní vlivy provedení Koncepce na 
soustavu lokalit Natura 2000 byly vyloučeny stanoviskem dle § 45i ZOPK, které bylo vydáno KÚ 
KV 1.7.2022 pod č.j. KUJI 58670/2022 a spis. zn. OZPZ 45/2022.
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Návrh koncepce „Plán udržitelné městské mobility města Třebíče 2022 – 2026“ má za účel vymezit 
soubor opatření vedoucích k udržitelnému rozvoji města v oblasti dopravy, a to zejména preferencí, 
podporou a tvorbou podmínek pro větší využití alternativních forem dopravy k individuální 
automobilové dopravě. Vzhledem k tomu, že individuální automobilová doprava ovlivňuje imisní 
situaci ve městě větším množstvím znečišťujících látek, než alternativní formy, a že v koncepci 
uváděná opatření mají buď pozitivní vliv na ovzduší a klima, nebo jej neovlivňují.

Na základě předložených podkladů nemá Inspekce k předložené koncepci žádné připomínky 
a nepožaduje pokračování v posuzování dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 
životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

                                                                                               „elektronicky podepsáno“

                                                                                                        Ing. Jan Panský
                                                                                              ředitel oblastního inspektorátu
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