
Výřez z koordinačního výkresu územního plánu Telč (dále jen ÚP Telč)

 

Pohled ze silnice I/23 směrem na Třebíč 

Pohled z místní komunikace k zemědělskému družstvu 

 

 

……………………….. ZP1 
Název Za Stínadly 1 

Poloha  

 

Adresa Třebíčská, 58856 Telč 

Rozloha 7,16 ha 

Využití dle ÚP plocha smíšená výrobní 

Označení v ÚP zastavitelná plocha 022/2 

Stávající využití převážně zemědělská plocha 

Oblast využití průmysl, výroba  

Územní studie Změna využití dané plochy je podmíněna prověřením 

územní studií 

Ekologické zátěže Ne 

Vlastnictví Město Telč, Pozemkový fond ČR, více soukromých vlastníků 

Sítě TI  

    Vodovod nezasíťováno – možnost napojit se na severní hranici plochy 

    Plynovod nezasíťováno – možnost napojit se na severní hranici plochy 

    Kanalizace nezasíťováno – možnost napojit se na severní hranici plochy 

    Elektřina nezasíťováno – možnost napojit se na severní hranici 

plochy. Přes plochu vede nadzemní vedení VN 

    Internet ano 

Dopravní napojení Plocha přiléhá k silnici I/23 směrem na Třebíč. Přes plochu 

vede místní komunikace k zemědělskému družstvu. V těsné 

blízkosti železnice. 
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Ortofoto(www.mapy.cz) 

  

……………………….. ZP2 
Název Za Stínadly 2 

Poloha  

 

Adresa - 

Rozloha 1,14 ha 

Využití dle ÚP plocha smíšená výrobní 

Označení v ÚP zastavitelná plocha 022/1 

Stávající využití převážně zemědělská plocha 

Oblast využití průmysl, výroba 

Územní studie ne 

Ekologické zátěže ne 

Vlastnictví Více soukromých vlastníků, Pozemkový fond ČR 

Sítě TI  

    Vodovod nezasíťováno – vodovodní řad cca 70 m od západní hranice 

plochy 

    Plynovod nezasíťováno – plynovodní řad cca 70 m od západní hranice 

plochy 

    Kanalizace nezasíťováno – nezasíťováno – kanalizační řad cca 70 m od 

západní hranice plochy 

    Elektřina nezasíťováno – přes plochu vede nadzemní vedení VN 

    Internet ano 

Dopravní napojení Plocha není napojená na síť komunikací, dostupná je pouze 

přes cizí pozemek. V ÚP je navržena komunikace ze severu, 

propojení s plochou ZP1. Blízkost I/23 a železnice. 

http://www.mapy.cz/


……………………….. ZP3 
Název Rovná pole 

Poloha  

 

Adresa Třebíčská, 58856 Telč 

Rozloha 2,32 ha 

Využití dle ÚP plocha smíšená výrobní 

Označení v ÚP část plochy 023 Rovná pole 

Stávající využití zemědělská plocha 

Oblast využití průmysl, výroba 

Územní studie ne 

Ekologické zátěže ne 

Vlastnictví soukromý vlastník 

Sítě TI  

    Vodovod nezasíťováno – vodovod cca 400 m od severní hranice 

plochy 

    Plynovod plynovod veden podél severní a západní hranice plochy  

    Kanalizace nezasíťováno – kanalizační řad cca 300 m od východní 

hranice plochy 

    Elektřina plocha těsně vedle trafostanice, přes severozápadní roh 

vedení VN 

    Internet ano 

Dopravní napojení Plochy u silnice I. třídy směrem na Třebíč. Kousek od areálu 

železnice a železniční vlečka. 
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Pohled na plochu od vstupní brány do areálu 

Pohled na část plochy od vstupní brány do areálu. Vlevo část plochy omezené koridorem 

pro obchvat města. 
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 Pohled ze severního rohu plochy (od areálu firmy SATES ČECHY) 

 Pohled z jižního rohu plochy  

……………………….. ZP4 
Název Hladov 

Poloha  

 

Adresa Radkovská, 58856 Telč 

Rozloha 3,2 ha 

Využití dle ÚP plocha smíšená výrobní  

Označení v ÚP zastavitelné plochy 028/1 

Stávající využití zemědělská plocha 

Oblast využití průmysl, výroba 

Územní studie ano 

Ekologické zátěže ano 

Vlastnictví Město Telč, více soukromých vlastníků 

Sítě TI  

    Vodovod vodovod veden po východní hranici plochy 

    Plynovod plynovod veden po východní hranici plochy  

    Kanalizace nezasíťováno – ČOV cca 170 m od východní hranice plochy 

    Elektřina vysoké napětí podél západní hranice plochy 

    Internet ano 

Dopravní napojení plochy navazující na silnici III. třídy směrem na Radkov. 

Těsná blízkost silnice II/406 Dačice – Jihlava. 



……………………….. ZP5 
Název Městská cihelna 

Poloha  

 

Adresa - 

Rozloha 4,12 ha 

Využití dle ÚP plocha smíšená výrobní  

Označení v ÚP zastavitelné plochy 032/1 

Stávající využití Recyklační park, skládkové plochy 

Oblast využití stávající využití recyklačního parku 

Územní studie ne 

Ekologické zátěže ano 

Vlastnictví Město Telč 

Sítě TI  

    Vodovod nezasíťováno – vodovodní řad cca 900m od severní hranice 

plochy 

    Plynovod nezasíťováno - plynovod cca 1000 m od severní hranice 

plochy  

    Kanalizace nezasíťováno - kanalizace cca 1300 m od severní hranice 

plochy 

    Elektřina přes plochu vede vysokého napětí 

    Internet ano 

Dopravní napojení plocha je přístupná účelovou komunikací ústící na silnici III. 

třídy směrem na Radkov 
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Pohled na část plochy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


