
  
Pasport č. 2/2016 údaje o území 

 
 
Poskytnuto pro  
Městský úřad Moravská Třebová, T.G. Masaryka 29,  571 01 Moravská Třebová 

 
I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje) 

 
1. Jméno a příjmení / název 
MO - ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení 
programů nemovité infrastruktury 
 

 
2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj 

6 0 1 6 2 6 9 4    
 
3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt 
a) obec         b) PSČ  
Pardubice 530 02 

c) ulice (část obce)        d) číslo popisné / orientační 
Teplého 1899 

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 
Bc. Pavla Hromádková - vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice 

f) číslo telefonu           g) e-mail 
973 245 733 oouz.pardubice@army.cz 

 
 



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 Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů 
nemovité infrastruktury: 
 
• výstavba objektů a zařízení tvořící dominanty v území; 
• výstavba nebytových objektů (továrny, haly, skladové a obchodní komplexy, rozsáhlé 
stavby s kovovou konstrukcí apod.); 
• stavby vyzařující elektromagnetickou energii (ZS radiooperátorů, mobilních telefonů, 
větrných elektráren apod.); 
• stavby a rekonstrukce dálkových kabelových vedení  VN a VVN; 
• změny využití území; 
• nové trasy pozemních komunikací, jejich přeložky, rekonstrukce, výstavba, 
rekonstrukce 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 15 m nad terénem pokud není výše uvedeno jinak;  
• 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. 

5. Vznik údaje o území 
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný        b) ze dne 

§ 175 Zákona č. 183/2006 Sb.  

c) vydal       
 

6. Územní lokalizace údaje o území 
a) název katastrálního/katastrálních území        b) číslo katastrálního/katastrálních území 

Všechny k.ú ORP Česká Třebová, ORP 
Pardubice,  ORP Holice, ORP Hlinsko, ORP 
Chrudim, ORP Králíky, ORP Lanškroun, ORP 
Litomyšl,  ORP Moravská Třebová,  ORP 
Polička,  ORP Přelouč, ORP Svitavy, ORP 
Vysoké Mýto, OPR Ústí nad Orlicí, ORP 
Žamberk 
 

 



c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení 
 

7. Předání údaje o území 
a) název dokumentu           b) datum zpracování 

Podklady pro ÚAP  16.9.2016 

 
c) počet svazků, listů, nosičů 

1CD 

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen 
 

e) souřadnicový systém zobrazení 
 

f) seznam a popis digitálních dat: 
� Není předáván v grafické podobě, jelikož se jedná o plochu celé ORP. 

8. Prohlášení poskytovatele údaje 
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v pasportu č. 236/2014 a dokumentaci údaje o 
území jsou správné, úplné a aktuální k datu předání. Jsem si vědom sankčních důsledků 
v případě nesprávně či neúplně předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona. 
 
 
 
 
 

……….......……….…………………………………… 
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje 

 



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území 

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje 
 
 

10. Prohlášení poskytovatele údajů 
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v III. oddíle jsou správné, úplné a aktuální. Jsem si 
vědom sankčních důsledků podle § 28 odst. 3 stavebního zákona. 
 
jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje 

Bc. Pavla Hromádková - vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice 

 
..................………..…….....…………………………… 

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje  

 



Potvrzení o převzetí údajů  
k pasportu č. 2/2016 údaje o území. 

 
 
Název údaje o území: 

119 - další dostupné informace 

 
 
 
Pořizovatel:  
 Městský úřad Moravská Třebová, T.G. Masaryka 29,  571 01 Moravská Třebová  
 
Poskytovatel:  
MO - ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů 
nemovité infrastruktury 
  
   
 
 
 
za pořizovatele:   
 
 ............................................................................................  
 datum a podpis oprávněné osoby pořizovatele údajů 
 
 
 
za poskytovatele:  Bc. Pavla Hromádková - vedoucí oddělení ochrany územních zájmů 

Pardubice 
 
 
 
 ............................................................................................  
 datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údajů 
 


