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ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
Žádost o informace k tiskům 

 

Žádám o poskytnutí informace (popis požadované informace): 
 

V rámci projektu určeného pro podporu všech výrobců stavebních materiálů, 
generálních dodavatelů staveb, stavebních firem a řemeslníků v České republice 
bychom s Vámi rádi navázali spolupráci v poskytování informací k plánovaným 
stavebním záměrům z Vašeho regionu.  
Z tohoto důvodu Vás žádáme v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, o poskytnutí informací z rozhodnutí (resp. z dokumentů 
nahrazujících rozhodnutí) ve formě jejich kopií nebo jednoduchým přehledem, dle 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a 
to:  
- územní rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení  
- územní rozhodnutí o změně využití území  
- územní rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území,  
- územní souhlas nahrazující územní rozhodnutí  
- veřejnoprávní smlouva o umístění stavby, o změně využití území a o změně vlivu 
užívání stavby na území - rozhodnutí o společném územním a stavebním řízení 
(společné povolení)  
- územní souhlas, společný územní souhlas  
- jakýkoli jiný dokument nahrazující územní rozhodnutí  
- stavební povolení  
- stavební ohlášení  
- jakýkoliv dokument nahrazující stavební povolení či stavební ohlášení,  
vydaných Vaším správním orgánem za období od 01.10.2020 do 31.12.2020 týkající 
se pozemních staveb pro právnické osoby.  
Z výše uvedených rozhodnutí (resp. dokumentů nahrazujících rozhodnutí) žádáme 
alespoň o tyto informace:  
- identifikaci žadatele (jméno právnické osoby, např. Istav media, s.r.o. nebo alespoň 
IČO)  
- Identifikaci stavby (např. informace o druhu a účelu stavby, co stavba obsahuje nebo 
krátký popis stavby)  
- lokalizaci stavby (např. informace o katastrálním území, parcelním čísle nebo ulici) - 
druh rozhodnutí  
- datum vydání rozhodnutí či jiného dokumentu nebo datum uzavření veřejnoprávní 
smlouvy.  
Pokud by bylo z Vaší strany nutné v souladu se zákonem 106/1999 Sb., získávat a 
vytvářet na základě naší žádosti nové informace a přehledy, prosíme pouze o zaslání 
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kopií výše zmíněných vydaných rozhodnutí. V případě, že s uvedenými novými 
informacemi a přehledy již disponujete, žádáme o jejich zaslání. 
 
 
Odpověď na žádost:  
 

Odbor výstavby a územního plánování Městského úřadu v Moravské Třebové, jako 
stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), a zároveň místně příslušný podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) na základě Vaší 
žádosti o poskytnutí informací podle č. zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "InfZ"), kterou obdržel dne 
11.1.2021 a která byla zaevidována pod č.j. S MUMT 00891/2021-OVUP1, poskytuje 
následující informace: 

Přehled vydaných rozhodnutí či jiných správních aktů 

Identifikace 
žadatele 
IČO 

Identifikace stavby Lokalizace 
stavby 

Druh 
rozhodnutí 

Datum 
vydání 

00277517 SNÍŽENÍ 
EKOLOGICKÉ 

ZÁTĚŽE V 
SOUVISLOSTI S 

PROVOZEM ZŠ A 
MŠ V TŘEBAŘOVĚ  

na pozemku st. 
p. 490 v k. ú. 

Třebařov 

souhlas 17.12.2020 

15036472 St. úpravy za 
účelem změny v 

užívání - dílna pro 
výrobu 

potravinářských 
výrobků 

parc. č. 2475/4 
v k.ú. Moravská 

Třebová 

souhlas 4.12.2020 

24729035 Moravská Třebová, 
Sušice 171, SS200, 

IV-12-2021059 

parc. č. 3630/4, 
(3629/2 v k. ú. 
Moravská 
Třebová 

územní 
souhlas 

2.12.2020 

24729035 Moravská Třebová, 
p.č. 1728/5, kNN, 
IV-12-2020959 

parc. č. 1731/1, 
1728/5  v k. ú. 

Moravská 
Třebová 

územní 
souhlas 

1.12.2020 
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18622437 Prodejna řeznictví 
RABBIT Moravská 

Třebová 

parc. č. 190 v k. 
ú. Moravská 

Třebová 

souhlas 7.12.2020 

24729035 Mladějov na 
Moravě p.č.2226, 

SS200; IV-12-
2021055 

2226 v k. ú. 
Mladějov na 
Moravě 

územní 
souhlas 

30.10.2020 

25915207 Rozšíření výrobních 
prostor f. Abner 

parc. č. 966/2, 
966/30, 966/40 

v k. ú. Moravská 
Třebová 

rozhodnutí 7.12.2020 

01312774 napravení 
nesouladu druhu 

pozemku se 
skutečným stavem  

parc. 1759, 
1764, 2000/1, 

2000/2, 2000/4, 
2465/1, 

3626/5,1898/1, 
2006/2 v k. ú. 

Boršov u 
Moravské 
Třebové  

územní 
rozhodnutí 

9.11.2020 

24729035 Dlouhá Loučka p.č. 
3300/2, SS200, 

kNN 

2690/1, 3300/2 
v k. ú. Dlouhá 

Loučka 

územní 
souhlas 

16.10.2020 

60193913 Zřízení a připojení 
dobíjecí stanice 

č. 1739/2, 
1745/24 v k. ú. 

Moravská 
Třebová 

územní 
souhlas 

23.10.2020 

06897363 Plachtová hala - 
Mladějov na 

Moravě 

2231/2 v k. ú. 
Mladějov na 

Moravě. 

územní 
souhlas 

8.10.2020 

25980289 Stavební úpravy 
bytového domu č. 

p. 1107 

parc. č. 2777, 
2779/1, 2793/3 

v k. ú. Moravská 
Třebová 

rozhodnutí 10.11.2020 

25978357 Stavební úpravy 
bytového domu č. 

p. 1124 

parc. č. 1178/3, 
1178/57 v k. ú. 

Moravská 
Třebová 

rozhodnutí 23.10.2020 

00277037 Gruna, elektro 
přípojka pro stožár 

parc. č. 192/3, 
1108/1, 2204, 

územní 
rozhodnutí 

7.10.2020 
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2552 v k. ú. 
Gruna 

24729035 Linhartice p.č. 
215/1, smyčka + 

SS100 

parc. č. 215/2 
v k. ú. Linhartice 

územní 
rozhodnutí 

15.12.2020 

00277037 Obnova fasády ze 
dvora domu, nám. 

TGM 24/25 

parc. č. 3/1, 3/2, 
3/3 v k. ú. 
Moravská 
Třebová 

souhlas 19.10.2020 

27100472 Instalace lisů Paust 
40/1 v hale firmy 
KAYSER s.r.o. 

parc. č. 2936/98 
v k. ú. Moravská 

Třebová 

VPS 14.11.2020 

 
 
 
 

[otisk úředního razítka] 
 Ing. Dušan  S e j b a l 

vedoucí odboru výstavby 
a územního plánování 

 
tel.:+420 461 353 129 
mobil:+420 737272502 
e-mail: dsejbal@mtrebova.cz 
www.moravskatrebova.cz 
 
 
Způsob poskytnutí informace: DS 
 
Dne: 18.1.2021 
 


