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ŽÁDOST 

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

 
Žádost o informace  

 

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 01.1.2021 do 31.3.2021 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 
4.10.2021 a která byla zaevidována pod č. j. MUMT 30267/2021-OVUP1, poskytuje 
následující informace: 

 

Přehled vydaných rozhodnutí či jiných správních aktů 

Identifikace 
žadatele 
IČO 

Identifikace stavby Lokalizace 
stavby 

Druh 
rozhodnutí 

Datum 
vydání 

00276987 Plynofikace BD 
Městečko Trnávka č.p. 

205  

na pozemku st. 
p. 6 v 

katastrálním 
území Stará 

Trnávka 

souhlas 22.9.2021 

00277037 Plynofikace a ústřední 
vytápění bytu č. 4 ve 2. 

n. p.   
Bytový dům, Farní 26/1, 

Moravská Třebová 

na pozemku 
parc. č. 23 v 
katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

souhlas 16.9.2021 

00277037 Plynofikace a ústřední 
vytápění bytu č. 1 v 1. n. 

p.   
Bytový dům, Farní 26/1, 

Moravská Třebová 

na pozemku 
parc. č. 23 v 
katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

souhlas 16.9.2021 

00277037 Plynofikace a ústřední 
vytápění  bytu č. 5 ve 2. 

n.p.   

na pozemku 
parc. č. 23 v 
katastrálním 

území 

souhlas 16.9.2021 



 

 

Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová  

+420 461 353 111 

moravskatrebova.cz 
3 

Bytový dům, Farní 26/1, 
Moravská Třebová 

Moravská 
Třebová 

24729035 Mor. Třebová, Boršov p. 
č. 4614, kNN 

IV-12-2022143 

na pozemcích 
parc. č. 
3550/1, 

3826/1, 4567 a 
4614 v 

katastrálním 
území Boršov 
u Moravské 

Třebové 

územní 
souhlas 

30.9.2021 

00277380 BEZPEČNÉ A 
BEZBARIÉROVÉ 

CHODNÍKY 
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ 

na pozemcích 
parc. č. 
2164/27, 2497, 
2381/1, 
2164/29, 
2432/1, 
2164/44, 
2164/36, 57/4, 
4489 v 
katastrálním 
území Staré 
Město u 
Moravské 
Třebové 

územní 
souhlas 

3.9.2021 

43508511 REKONSTRUKCE 
FOTBALOVÉHO 

HŘIŠTĚ 

na pozemcích 
parc. č. 
2610/1, 
2611/2, 

2611/6, 2611/7 
v katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

VPS 14.9.2021 

43508511 Osvětlení fotbalového 
hřiště 

na pozemcích 
parc. č. 
2610/8, 
2610/9, 

2610/13 v 
katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

územní 
souhlas 

25.8.2021 
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24729035 Kunčina, Nová ves p. č. 
282, SS200, kNN 
IV-12-2022288 

na pozemcích 
parc. č. 

1356/37, 
1356/87,  282 
v katastrálním 
území Nová 

Ves u 
Moravské 
Třebové 

územní 
souhlas 

25.8.2021 

00194514 Úprava hřiště pro účely 
požárního sportu 

na pozemcích 
parc. č. 104/1, 
104/2, 105/4 v 
katastrálním 

území Bezděčí 
u Trnávky 

územní 
souhlas 

24.8.2021 

24729035 Moravská Třebová 
SY_0020, krov + krytina 

OE-12-2003082 

na pozemku 
parc. č. 250/2 
v katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

souhlas 18.8.2021 

27485650 OBALOVNA BORUŠOV 
- SKLADOVÝ BOX 

na pozemcích 
parc. č. 69/3, 

69/4 v 
katastrálním 

území Borušov 

územní 
souhlas 

17.8.2021 

24729035 Staré Město p.č. 4069, 
SS200, kNN; IV-12-

2021882 

na pozemcích 
parc. č. 4010, 
4079, 4069, 
4077, 4078 v 
katastrálním 
území Staré 

Město u 
Moravské 
Třebové 

územní 
souhlas 

16.8.2021 

00277037 ULOŽENÍ VÝKOPOVÉ 
ZEMINY -  1. Etapa 

na pozemku 
parc. č. 4153 v 

katastrálním 
území Boršov 
u Moravské 

Třebové 

VPS 24.8.2021 
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24729035 Kunčina p.č. 674/2, 
SS200, knn, č.s. IV-12-

2022312 

na pozemcích 
parc. č. 
2575/4, 
2575/3, 

2575/108 v 
katastrálním 

území Kunčina 

územní 
souhlas 

9.8.2021 

00277380 zřízení manipulační 
plochy a příjezdu ke 

sběrnému místu 

na pozemku 
parc. č. 28/7 

v katastrálním 
území Staré 

Město u 
Moravské 
Třebové 

územní 
souhlas 

30.7.2021 

00277037 Nový plot 
MŠ Tyršova, 

Moravská Třebová 

na pozemku 
parc. č. 595/1 

(ostatní 
plocha) v 

katastrálním 
území 

Moravská 
Třebová 

územní 
souhlas 

6.9.2021 

00277037 Sanace vlhkého 
zdiva 

Mateřská škola, ul. 
Piaristická 137/1, 

Moravská Třebová 

na pozemcích 
parc. č. 834 a 

816 v 
katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

souhlas 26.7.2021 

00277037 Rozšíření veřejného 
osvětlení včetně 

kamerového 
systému 

Pumptrack p. č. 
1762, Moravská 

Třebová 

na pozemcích 
parc. č. 
1760/4, 
1760/5, 

1760/2, 1762 v 
katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

územní 
souhlas 

25.8.2021 

00277037 Plynofikace bytu č. 
3 v 2. mezipatře 
obytného domu 

na pozemku 
parc. č. 264 v 
katastrálním 

území 

souhlas 22.7.2021 
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Bránská 47/17, 
Moravská Třebová 

Moravská 
Třebová 

08594660 Rezidence Sluneční 
- novostavba 

bytového domu 

parc. č. 
3105/1, 

3106/1, 3106/4 
v katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

rozhodnutí 24.8.2021 

48168190 Stacionární silo na 
obiloviny na rybníku 

Třebařov 5 
(Prkenný) v k. ú. 

Třebařov 

na pozemku 
parc. č. 5301 v 

katastrálním 
území 

Třebařov 

územní 
rozhodnutí 

11.8.2021 

25980220 Stavební úpravy BD 
v M. T. č. p. 

1021,1022,1023 (K. 
Čapka 30) 

na pozemku 
parc. č. 1103 v 

katastrálním 
území 

Moravská 
Třebová 

rozhodnutí 25.8.2021 

25985914 Stavební úpravy BD 
Dr. Jánského č. p. 

1111 

na pozemku 
parc. č. 2774 v 

katastrálním 
území 

Moravská 
Třebová 

rozhodnutí 31.8.2021 

07615116 Přístavba 
úchovných tanků, 
Mlékárna Miltra, 

Městečko Trnávka 

na pozemcích 
st. p. 320/1, 

146/36 v 
katastrálním 

území 
Městečko 
Trnávka 

rozhodnutí 22.7.2021 

00277037 Na hranici na hraně 
- Bike resort 

Moravská Třebová - 
část singletracky 

(doplnění) 

na pozemcích 
v katastrálním 
území Boršov 
u Moravské 

Třebové, 
Moravská 
Třebová, 
Malíkov 

územní 
rozhodnutí 

16.7.2021 
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00277037 Lokalita Knížecí 
louka, Moravská 

Třebová 

na pozemcích 
v katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

územní 
rozhodnutí 

16.7.2021 

27851371 Průmyslový park 
Linhartice, 

INFRASTRUKTURA 

na pozemcích 
v katastrálním 

území 
Linhartice 

územní 
rozhodnutí 

30.8.2021 

24729035 Boršov 178, SS200, 
kNN 

Moravská Třebová, 
Boršov č. p. 178 
IV-12-2021707 

 

na pozemcích 
st. p. 58/1, 

parc. č. 196/6, 
216/2, 3816/2, 

3825, v 
katastrálním 

území Boršov 
u Moravské 

Třebové 

územní 
rozhodnutí 

8. 9. 2021 

24729035 Rozstání obnova 
NN SY_0595 

IE-12-2008503 
 

na pozemcích 
v katastrálním 

území 
Rozstání u 
Moravské 
Třebové 

územní 
rozhodnutí 

2.7.2021 

00276880 Revitalizace 
kulturního centra v 

Kunčině 

na pozemcích 
st. p. 328, 

parc. č. 582/1, 
2573/8 v 

katastrálním 
území Kunčina 

rozhodnutí 16.9.2021 

 
 

[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: 19.10.2021 


