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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 01.10.2021 do 31.12.2021 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 
4.1.2022 a která byla zaevidována pod č. j. MUMT 00302/202-OVUP1, poskytuje 
následující informace: 

 

Přehled vydaných rozhodnutí či jiných správních aktů 

Identifikace 
žadatele 
IČO 

Identifikace stavby Lokalizace 
stavby 

Druh 
rozhodnutí 

Datum 
vydání 

24729035 Dětřichov u M. 
Třebové, pč. 17/7, 

kNN 

na pozemcích 
parc. č. 702/3, 

17/7 v 
katastrálním 

území 
Dětřichov u 
Moravské 
Třebové 

územní 
souhlas 

20.12.2021 

24729035 Třebařov p. č. 2698, 
SS200, knn - IV-12-

2023134 

na pozemcích 
parc. č. 2698, 

2699 v 
katastrálním 

území Třebařov 

územní 
souhlas 

20.12.2021 

24729035 Třebařov p.č.2700, 
SS200, knn IP-12-

2013659 

na pozemcích 
parc. č. 

2710/18, 
2695/1, 2700 v 

katastrálním 
území Třebařov 

územní 
souhlas 

20.12.2021 

24729035 Vranová Lhota 168, 
SS200, knn 

na pozemcích 
st. p. 11, parc. 

územní 
souhlas 

20.12.2021 
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č. 1264/1, 
1616, 1264/4 v 

katastrálním 
území Vranová 

24729035 Moravská Třebová, 
Cihlářova, trasa kNN 

na pozemcích 
parc. č. 79/1, 

76/5, 104, 
102/1, 103/1 v 
katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

územní 
souhlas 

22.12.2021 

00276863 Víceúčelové 
sportoviště s umělým 

povrchem v obci 
Koruna 

na pozemku 
parc. č. 1460/2 
v katastrálním 
území Koruna 

společný 
souhlas 

15.12.2021 

00277037 Mobilní buňka na pozemku 
parc. č. 3387/1 
v katastrálním 

území 
Linhartice 

územní 
souhlas 

7.12.2021 

00277037 Přístavba k ZŠ Kostelní 
nám., Moravská Třebová 

Přeložení NTL 
areálového plynovodu 

na pozemcích 
parc. č. 32/1, 

31    v 
katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

územní 
souhlas 

15.12.2021 

24729035 M. Třebová, Dr. 
Janského, p. 27793, 

kNN 
kabelové vedení nn 

na pozemcích 
parc. č. 2779/1, 

2793/3 v 
katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

územní 
souhlas 

21.12.2021 

24729035 Moravská Tř. Rybní p. 
č. 23041 

Distribuční vedení NN 
 

na pozemcích 
parc. č. 2302, 
2301, 2330/4, 

2303/2, 2304/1, 
2304/2, 2304/6, 

2350/2 v 
katastrálním 

územní 
souhlas 

10.12.2021 
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území 
Moravská 
Třebová 

24729035 Kunčina p. č. 616/5, 
SS200, knn 

kabelové vedení nn 

na pozemcích 
parc. č. 

2575/108, 
616/5 v 

katastrálním 
území Kunčina 

územní 
souhlas 

19.11.2021 

00276987 Obytný soubor "NAD 
STUDNÍ" Městečko 

Trnávka 
II. etapa výstavby 

na pozemcích v 
katastrálním 
území Stará 

Trnávka 

územní 
rozhodnutí 

14.12.2021 

24729035 Mor. Třebová, 
Lanškrounská 
243/77, SS200 

kabelové vedení nn 

 

na pozemcích 
parc. č. 964/2, 

964/16, 972/1 v 
katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

územní 
souhlas 

18.11.2021 

45799261 AURUM  -  Rozšíření 
výrobního závodu 
REHAU Moravská 
Třebová CZ - fáze I 

na pozemcích 
parc. č. 402/1, 
402/8, 402/9, 

402/10, 402/11, 
402/13, 402/33, 
402/58, 3367 v 

katastrálním 
území 

Linhartice 

rozhodnutí 15.12.2021 

00277312 Stavební úpravy 
zemědělského 

objektu  
na st.p. 351/5 v k.ú. 
Rychnov na Moravě 

na pozemcích 
st. p. 351/5, 

parc. č. 484/4, 
581/2, 5462 v 
katastrálním 

území Rychnov 
na Moravě 

VPS 24.11.2021 

00277037 Změna využití území 
na ostatní plochu - 

zeleň 
Moravská Třebová, 

Předměstí 

na pozemku 
parc. č. 

1178/57 v 
katastrálním 

území 

územní 
rozhodnutí 

2.12.2021 
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Moravská 
Třebová 

00276987 VODOVODNÍ 
ŘAD 

PLECHTINEC, 
k.ú. 

Pěčíkov/Unerázka 

na pozemcích 
parc. č. 138/34, 

289/3 v 
katastrálním 

území 
Unerázka, 

parc. č. 150, 
952/1, 1004/3, 

1006, 1018, 
1025, 1028/1, 

1032/1, 1036/2, 
1044 v 

katastrálním 
území Pěčíkov 

územní 
rozhodnutí 

16.11.2021 

24729035 Mor. Třebová, 
Mánesova p. č. 

2013/4, kNN 
kabelové vedení nn 

 

na pozemku 
parc. č. 2013/1 
v katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

územní 
souhlas 

22.10.2021 

00276588 Energeticky 
úsporná opatření 
č.p. 97 a DČOV v 
Dlouhé Loučce 

na pozemku st. 
p. 60 v 

katastrálním 
území Dlouhá 

Loučka 

souhlas 13.10.2021 

24729035 Mladějov na 
Moravě p.č. 425, 

SS200, kNN 
Distribuční 
vedení NN 

 

na pozemcích 
parc. č. 425, 

1767/2 v 
katastrálním 

území Mladějov 
na Moravě 

územní 
souhlas 

12.10.2021 

00276936 Venkovní 
polytechnická 

učebna   

na pozemku st. 
p. 272, parc. č. 

182/1 v 
katastrálním 

území 
Linhartice 

VPS 20.10.2021 

24729035 Moravská Třebová 
p. č. 3552/1, SS200 

IV-12-2021572 

na pozemcích 
parc. č. 3500/4, 

3507/19, 

územní 
souhlas 

5.10.2021 
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3552/1 v 
katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

28487362 MINI PIVOVAR - 
ZMĚNA UŽÍVÁNÍ 

STAVBY 
Moravská 

Třebová, Město 
č.p. 183, Zámecké 

nám. 4 

na pozemku 
parc. č. 220/1 v 

katastrálním 
území 

Moravská 
Třebová 

rozhodnutí 22.10.2021 

00277312 Technická 
infrastruktura 

lokality U 
Housliček 

na pozemcích 
st. p. 196, parc. 

č. 5640/1, 
5640/2, 5641, 
717/2, 5693, 
718, 676/1, 

5644, 3519/1 v 
katastrálním 

území Rychnov 
na Moravě 

územní 
rozhodnutí 

27.10.2021 

48038687 Umístění objektu v 
areálu Čerpací 
stanice OMV 

na pozemku 
parc. č. 1739/2 
v katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

územní 
souhlas 

11.10.2021 

24729035 Mor. Třebová, 
Jiráskova 49731, 

SS200 
kabelové vedení nn 

 

na pozemku 
parc. č. 495, 

500/2 v 
katastrálním 

území 
Moravská 
Třebová 

územní 
souhlas 

8.10.2021 

24729035 Městečko 
Trnávka č.p.236, 

kNN; IV-12-
202216 

na pozemcích 
st. p. 7, 8, 42, 
167/1, parc. č. 
100, 1690/1, 

1690/9, 
1690/24, 1691, 
1717/1, 1819 v 

katastrálním 

územní 
rozhodnutí 

1.11.2021 
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území Stará 
Trnávka 

24729035 Staré Město, 
Petrušov p.č. 

712/2, kNN 

na pozemcích 
parc. č. 707, 
712/2, 1219, 

1318 v 
katastrálním 

území Petrušov 

územní 
souhlas 

19.10.2021 

24729035 Boršov p. č. 4623, 
SS200, kNN 

Distribuční vedení 
 

na pozemcích 
parc. č. 401/2, 

402, 403, 4623, 
4624 v 

katastrálním 
území Boršov     
u Moravské 

Třebové 

územní 
rozhodnutí 

1.11. 2021 

04498160 Domov se 
zvláštním 
režimem - 

rekonstrukce a 
přístavba 

na pozemcích 
st. p. 182, 183, 

184, parc. č. 
1396/16, 
1396/18, 
1396/19, 
1396/20, 

1396/27, 2435 
v katastrálním 
území Křenov 

rozhodnutí 25.10.2021 

 
 

[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: 18.01.2022 


