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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 01.7.2022 do 30.9.2022 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 
3.10.2022 a která byla zaevidována pod č. j. MUMT 31386/2022-OVUP1, poskytuje 
následující informace: 

 

Přehled vydaných rozhodnutí či jiných správních aktů 

Identifikace 
žadatele 
IČO 

Identifikace stavby Lokalizace 
stavby 

Druh 
rozhodnutí 

Datum 
vydání 

00276863 Víceúčelové 
sportoviště s umělým 

povrchem v obci 
Koruna 

parc. č. 1457 v 
katastrálním 

území Koruna 

společný 
souhlas 

19.8.2022 

00277584 Nasvětlení 
manipulační plochy na 

hřbitově 

parc. č. 
153/20, 843/2, 
146/30 v k.ú. 

Vranová Lhota 

územní 
souhlas 

26.9.2022 

24729035 Dlouhá Loučka p.č. 
3741/3, SS200, knn 

parc. č. 
3727/2, 3726, 
3741/4, 3741/3 
v k.ú. Dlouhá 

Loučka 

územní 
souhlas 

21.9.2022 

46452249 Oprava konstrukčních 
částí krovu na kostele 

Nanebevzetí Panny 
Marie 

parc. č. 21 k. ú. 
Moravská 
Třebová 

souhlas 5.9.2022 

70892822 Modernizace silnice 
II/368 Moravská 

Třebová - průtah km 
0,53000 - 2,24687 

parc. č. 
3550/2, 
3550/4, 

3550/5, 3606, 

územní 
souhlas 

5.9.2022 
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SO501 přeložka 
plynovodu 

3650/22, 
3650/23, 

3550/1, 3650/3 
k.ú. Moravská 

Třebová 

27413560 Rekonstrukce střešní 
krytiny 

parc. č. 145/1 
k.ú. Moravská 
Třebová 

souhlas 31.8.2022 

25946706 Moravec pekárny - 
technologie 

termoolejových pecí 

parc. č. 770/1 
k.ú. Moravská 

Třebová 

souhlas 20.9.2022 

45799261 AURUM  - 
ROZŠÍŘENÍ 

VÝROBNÍHO 
ZÁVODU REHAU 

MORAVSKÁ 
TŘEBOVÁ CZ - 

FÁZE II 

parc. č. 738/2, 
822, 742/1, 

740/2, 740/4, 
st. p. 352, … k. 

ú. Linhartice  

rozhodnutí 20.9.2022 

00277037 změna využití území 
na ostatní plochu - 

zeleň 

parc. č. 500/2 
k.ú. Moravská 

Třebová 

územní 
rozhodnutí 

14.9.2022 

27358089 Obchodní centrum 
Moravská Třebová 

parc. č. 
2757/2, 
2757/5, 
2757/8, 

2771/86 k.ú. 
Moravská 
Třebová 

stavební 
povolení 

26.4.2022 

25980424 Stavební úpravy a 
udržovací práce - 

revitalizace bytového 
domu 

parc. č. 
1498/4, 1498/5 
k.ú. Moravská 

Třebová 

rozhodnutí 19.9.2022 

28771346 změna využití území - 
změna z travního 

porostu na ostatní 
plochu 

parc. č. 4386 
k.ú. Boršov u 

Moravské 
Třebové 

územní 
souhlas 

8.9.2022 

00193895 Rekonstrukce budovy 
ředitelství - OKB pro 
Nemocnici následné 

péče Moravská 
Třebová v objektu 

parc. č. 1417/1 
k.ú. Moravská 

Třebová 

souhlas 3.8.2022 
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Svitavská 325/36, 
Moravská Třebová 

24729035 Staré Město p. č. 
2114/15, SS200, knn 

parc. č. 
2112/2, 
2420/1, 
4406/1, 

4406/2, 5511 
k.ú. Staré 
Město u 

Moravské 
Třebové 

územní 
rozhodnutí 

22.8.2022 

24729035 IV-12-2024192 
Třebařov p.č. 3602, 

SS200, knn 

parc. č. 3602 a 
3978/9 k.ú. 
Třebařov 

územní 
souhlas 

17.8.2022 

25981714 Zřízení kanalizační 
přípojky pro 

administrativní 
budovu 

drůbežárny Horní 
Boršov 

st. p. 380, 
2024/11, 

2158/2, 3798, 
4238/1, 4239 
k.ú. Boršov u 

Moravské 
Třebové 

územní 
souhlas 

18.7.2022 

27100472 KAYSER s.r.o. – 
ELEKTRICKÁ 

POŽÁRNÍ 
SIGNALIZACE 

parc. č. 
2936/98 k.ú. 

Moravská 
Třebová 

souhlas 12.7.2022 

00579491 

00277380 

Dětřichov u 
Moravské Třebové 

- ČOV A 
SPLAŠKOVÁ 
KANALIZACE 

k. ú. Dětřichov 
u Moravské 

Třebové, Staré 
Město u 

Moravské 
Třebové 

rozhodnutí 13.9.2022 

06897363 Oplocení výběhu 
elektrickým 
ohradníkem 

parc. č. 
2231/1, 2231/2 
k.ú. Mladějov 

na Moravě 

územní 
rozhodnutí 

12.7.2022 

25262084 Pila Kunčina - 
přístavba 

st. p. 467/2, 
parc. č. 
2188/1, 

2195/3, 2195/ 
k.ú. Kunčina 

rozhodnutí 8.7.2022 
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11880201 FVE 375 Mladějov 
na Moravě 

parc. č. 2177 
k.ú. Mladějov 

na Moravě 

rozhodnutí 29.8.2022 

 
 

[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: 10.10.2022 


