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VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Městský úřad Třebíč, oddělení Úřad územního plánování, který je pořizovatelem Změny č. 2
Územního plánu Nárameč, v souladu § 50 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu v platném znění, doručil
NÁVRH ZMĚNY Č. 2 ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁRAMEČ.
Doručení návrhu
Vzhledem k rozsahu a členění je návrh Změny č. 2 Územního plánu Nárameč zveřejněn,
a to až do uplynutí lhůty na uplatnění připomínek, na webové stránce www.trebic.cz (na titulní
straně Rozvoj města a území plán → Územní plánování → Územně plánovací dokumentace
a územní studie obcí ve správním obvodu OPR Třebíč → Nárameč). Do dokumentace lze
v téže lhůtě nahlédnout též na Městském úřadu Třebíč, na oddělení Úřad územního plánování.
Upozorňujeme, že Změna č. 2 Územního plánu Nárameč je řešena jen „v rozsahu měněných
částí“ (v textu jsou obsaženy jen „revize“ dosavadního znění, výkresy znázorňují výhradně
„měněnou“ lokalitu). Pro usnadnění orientace je na uvedené webové stránce dostupný
dosavadní „Územní plán Nárameč ve znění Změn č. 1A, č. 1B“.
Obsah Změny č. 2 Územního plánu Nárameč
Změna č. 2 Územního plánu Nárameč se zabývá pouze jedinou lokalitou, pracovně nazvanou
„U Křižní cesty II“. Dříve navržené a dosud nevyužité zastavitelné plochy v této lokalitě
jsou nově rozčleněny. Původní plocha BI-4 pro „bydlení v rodinných domech – městské
a příměstské“ se dělí na dvě menší plochy BV-4 a BV-6, jež jsou nově určeny k „bydlení
v rodinných domech – venkovské“. Navržené plochy veřejných prostranství (určeny
pro umístění komunikací) reagují na plán společných zařízení souběžně probíhající Komplexní
pozemkové úpravy k.ú. Nárameč. Návrh Změny č. 2 Územního plánu Nárameč není zpracován
ve variantách. „Vyhodnocení vlivů Změny č. 2 Územního plánu Nárameč na udržitelný rozvoj
území“ se nezpracovává.
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Možnost uplatnit připomínku
Veřejná vyhláška se doručuje 15 dnů. Do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky (tedy
celkem 45 dnů ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky) může u pořizovatele každý uplatnit
písemnou připomínku k návrhu Změny č. 2 Územního plánu Nárameč.
Poučení: Pořizovatelem je Městský úřad Třebíč, oddělení Úřad územního plánování.
Připomínka musí být uplatněna písemně a musí být doručena včas pořizovateli. K později
uplatněným připomínkám se nepřihlíží. Z připomínky musí být zřejmé, čeho se navrhovatel
domáhá. Musí být opatřena identifikačními údaji a podpisem osoby, která ji uplatňuje. Uvítáme,
pokud uvedete také Vaši e-mailovou adresu, neboť řešení Vašich potřeb s Vámi budeme moci
konzultovat. K připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání Zásad územního
rozvoje Kraje Vysočina ve znění Aktualizace č. 1, č. 2, č. 3, se nepřihlíží.

„Otisk úředního razítka pořizovatele“

„Otisk úředního razítka, dokládající vyvěšení“

Mgr. Jana Sklenářová v. r.
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