
Petice proti trasám A a B1 plánovaného obchvatu města Říčan 
Existují 3 varianty trasy plánovaného obchvatu města Říčan. Tento obchvat je součástí navrhované 
změny územního plánu města Říčan.  
Vzhledem k tomu, že trasy A a B1 vedou přes katastrální území Babic a narušily by tak poklidný ráz 
obce, rozhodlo se zastupitelstvo obce Babice iniciovat petici. 
Tato petice umožnila vznést oficiální námitku na veřejném projednávání změny územního plánu. 
Pro předložení námitky potřebovala petice obsahovat nejméně 200 podpisů občanů.   
Pan Heřmanský, jako zástupce občanů jmenovaný v petici, 14. 2. 2012 námitku na veřejném 
projednávání předal. Město Říčany se musí k této námitce vyjádřit. 
Již na podzim loňského roku podala obec Babice oficiální zamítavé stanovisko k výše zmíněné 
záležitosti. 
 
Přesné znění textu petice je v druhé části článku. 
 
Dokumentace k celé záležitosti týkající se změny územního plánu najdete na: 
http://info.ricany.cz/mesto/dokumentace-navrhu-up-rican-verejne-projednani 
 
Mapu s vyznačenými plánovanými trasami plánovaného obchvatu Říčan najdete na: 
http://info.ricany.cz/prilohyarchiv/11885/O2_výkres%20širších%20vztahů.pdf 

 
 

Petice proti výstavbě obchvatu Říčan - trasa A, trasa B1  
při pořizování nového územního plánu města Říčan 

 

My, obyvatelé obce Babice vyjadřujeme touto peticí nesouhlas s navrženými variantami 
trasy plánovaného obchvatu Říčan, konkrétně trasou A a trasou B1 a uplatňujeme tak věcně 
shodnou připomínku. 
Obec Babice má charakter klidné obce s masivní zástavbou rodinných domů a dlouhou 
tradicí chatových osad určených k rekreaci. Výstavbou zmíněných tras obchvatu by došlo k 
rozdělení vesnice a narušení dalšího budoucího rozvoje. Plánované trasy by vedly v těsné 
blízkosti rodinných domů, které byly v této oblasti vybudovány právě s ohledem na klidnou 
lokalitu v blízkosti lesa. 
Tato petice je podávána petičním výborem ve složení:  
Miroslav Jež, Za zrcadlem 191, Babice u Říčan,  
Jan Heřmanský, Honzíkova 164, Babice u Říčan,  
Jan Gahura, Polní 298, Babice u Říčan 
 
Zástupcem petičního výboru pro jednání s úřady státní správy a samosprávy a zmocněncem 
k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky při 
veřejném projednávání  
je Jan Heřmanský, Honzíkova 164, Babice u Říčan.  
 
Martina Kloubová 


