
 

 

Č e s k á  r e p u b l i k a  –  M i n i s t e r s t v o  o b r a n y  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem 

Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice 
ID hjyaavk 
 
Sp.zn.  35995/2014-6440-OÚZ-PCE V Pardubicích dne       14. října 2014 
 Výtisk jediný 
 Počet listů: 2 
 Příloha: 0 
Městský úřad Moravská Třebová 
nám. T.G. Masaryka 29 
 
571 01  Moravská Třebová 
  

Věc: „Uplatňování dat v rámci územně analytických podkladů (aktualizace 2014) - jednání 
s Ministerstvem pro místní rozvoj - úprava pasportního listu č. 236/2014” 
 
 
     V rámci poskytnutí aktualizace údajů o území dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (dále jen zákon) v roce 2014 upravuji pasportní list č. 236/2014  - dle níže 
uvedeného upřesnění. 
 
Upřesnění je provedeno na základě jednání ze dne 2. 9. 2014 mezi MMR ČR a MO ČR. Změna 
se týká II. oddílu – údaje o území pasportního listu č. 236/2014. 
 

Z  II. oddílu – údaj o území došlo k vypuštění bodu 
•     změny využití území; 

•     výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé stavby 

s kovovou konstrukcí apod.); 

 

dále úprava bodu -  
•     nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, rekonstrukce a 

rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 

nově je upraven v tomto znění 
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a III. 

třídy a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 

 

dále úprava bodu -  
• stavby vyšší než 15 m nad terénem;  

nově je upraven v tomto znění 
• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným 

územím MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany;  

Platné znění II. oddílu – údaj o území pasportního listu č. 236/2014: 

 

 

 



 

 

II. oddíl – údaj o území 

4. Název nebo popis údaje o území 
119 - další dostupné informace 
Na celém území v rozsahu působnosti ORP (dle ustanovení §175 odst. 1 zákona č.183/2006 o 
územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit níže uvedené 
druhy staveb vždy jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany, jejímž jménem 
jedná Odbor územní správy majetku Pardubice Agentury hospodaření s nemovitým 
majetkem: 
 

• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních      

operátorů, větrných elektráren apod.); 
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení  VN a VVN; 
• výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, rychlostních komunikací, silnic I., II. a 

III. třídy a rušení objektů na nich včetně silničních mostů, čerpací stanice PHM; 
• nové dobývací prostory včetně rozšíření původních; 
• výstavba nových letišť, rekonstrukce ploch a letištních objektů, změna jejich kapacity; 
• zřizování vodních děl (přehrady, rybníky); 
• vodní toky – výstavba a rekonstrukce objektů na nich, regulace vodního toku a ostatní 

stavby, jejichž výstavbou dojde ke změnám poměrů vodní hladiny; 
• říční přístavy – výstavba a rekonstrukce kotvících mol, manipulačních ploch nebo 

jejich rušení; 
• železniční tratě, jejich rušení a výstavba nových, opravy a rekonstrukce objektů na 

nich; 
• železniční stanice, jejich výstavba a rekonstrukce, elektrifikace, změna zařazení apod.; 
• stavby vyšší než 30 m nad terénem pokud nedochází k souběhu s jiným vymezeným 

územím MO a je zde uplatňován přísnější požadavek ochrany;  
• veškerá výstavba dotýkající se pozemků, s nimiž přísluší hospodařit MO. 
ČR - MO  si vyhrazuje právo změnit pokyny pro civilní výstavbu, pokud si to vyžádají 
zájmy resortu MO. 

 
 Předaná data slouží jako podklad pro územní plánovaní, tvorbu ÚAP a dále 
stavebním úřadům při povolování výstavby. Při předávání podkladů pro zpracování ÚAP 
jsme Vás žádali v rámci součinnosti o předání těchto dat mezi jednotlivými odbory Vašeho 
úřadu a dále příslušným stavebním úřadům ve Vaší působnosti. Tímto Vás žádám o 
informaci, zda z Vaší strany k tomuto předaní došlo včetně předání upraveného 
pasportního listu č. 236/2014 do 30.10. 2014 na email: AHNM.regPard@army.cz nebo do 
datových schránek ID hjyaavk. 

 
 
 
                                                                                                                          Ředitel  
                                                                                                                Ing. Slavomil Mareš 
 

Vyřizuje: Bc. Pavla Hromádková, tel: 973 245 733 
Při další případné korespondenci (AHNM, Teplého 1899, Pardubice 530 02), týkající se uvedené 
věci, uveďte naše výše uvedené čj. 
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