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Zastupitelstvo města Moravská Třebová  
 

 
jako příslušný orgán podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění, za použití § 61 odst. 1, 2 a § 69 odst. 1, 2 
stavebního zákona, § 19 a přílohy č. 11 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
v platném znění a § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
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1 VYMEZENÍ ŘEŠENÉ PLOCHY 

Řešené území zahrnuje území městské rezervace Moravská Třebová (dále též MPR). 

Území řešené regulačním plánem MPR Moravská Třebová je dáno rozsahem MPR 
(dále městská památková rezervace). MPR v Moravské Třebové byla vyhlášena dne 1. 10. 
1980 výnosem Ministerstva kultury č. j. 13603/80-VI/1. Rozsah památkové rezervace je 
vymezen hranicí, která vede ulicemi Komenského, Olomoucká, Piaristická, Jevíčská, 
Gorazdova a Brněnská.  

 Hranice řešeného území je vyznačena ve výkresech grafické části. 

Celé území MPR Moravská Třebová je uvedeno ve Státním archeologickém seznamu 
ČR jako území s archeologickými nálezy (UAN). 
 

2 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ 

Tento regulační plán nevymezuje nové pozemky a nenahrazuje územní rozhodnutí o 
dělení nebo scelování pozemků. 

Způsob využití pozemků je určen platným územním plánem Moravská Třebová, resp. 
podmínkami využití jeho jednotlivých ploch s rozdílným způsobem využití. Plochy podle 
způsobu využití jsou vyznačeny v regulačním plánu – Hlavním výkresu – Funkční regulace. 
Územní plán je pro regulační plán nadřazenou dokumentací, se kterou je regulační plán vždy 
v souladu. Pokud by změnou územního plánu došlo ke změně podmínek nebo způsobu využití 
části řešeného území, nelze rozhodovat podle částí regulačního plánu, které by byly s platným 
územním plánem v rozporu. V takovém případě je nutné bezodkladně pořídit změnu 
regulačního plánu.  

Regulační plán v souladu s § 61 odst. 1 stavebního zákona zpřesňuje podmínky využití 
ploch do podrobnosti jednotlivých pozemků a v určitých případech tyto podmínky zpřísňuje 
v zájmu ochrany urbanistických, architektonických a přírodních hodnot řešeného území. 
Podrobné podmínky pro ochranu hodnot a charakteru území jsou obsaženy v kapitole č. 4. 

Z hlediska podrobnosti řešení regulačním plánem jsou rozlišovány pozemky zastavěné 
a zastavitelné budovami (pozemními objekty) a pozemky  nezastavitelné budovami, jsou jimi 
např. plochy městské zeleně, komunikace, dvorky a ostatní volné nezastavěné plochy. 

Nezbytně nutná je ochrana veřejných prostranství.  
           V případě vysoce stabilizovaného území MPR Moravská Třebová je vymezení 
zastavěných a zastavitelných ploch budovami přímo dáno  půdorysem budov, které tvoří 
základní urbanistickou strukturu, a několika případy dostaveb. Dodržení původního rozsahu a 
členitosti základní urbanistické struktury je nezbytnou podmínkou v regulačních zásadách 
využití území.  Regulační plán pracuje s měřítky plánů 1:1000, umožňuje vyznačení obrysů 
půdorysů jednotlivých objektů i s nimi funkčně souvisejících  nezastavitelných ploch. To dává 
podmínky pro zachování celkové hmotové skladby a také členitosti zástavby jednotlivými 
objekty.  

Vzhledem k měřítku dané struktury je nepřípustné  stavby přestavovat formou 
scelování sousedních objektů nebo dokonce vytváření  monobloků zastavujících navíc také 
pozemky přilehlých dvorů nebo zahrad. 

Pro funkční i prostorovou regulaci z hlediska možností doplňování stávající městské 
zástavby a využitelnosti jednotlivých pozemků pro stavební činnost je v tomto regulačním 
plánu definován pojem „dostavba“ následovně:  

Dostavba je jakákoli nová stavba samostatně stojící, přístavba nebo nástavba s jedním 
nebo více nadzemními podlažími, sloužící k hlavnímu nebo doplňkovému způsobu využití 
stavebního pozemku, vyjma nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury. 
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Území s regulovanou možností dostaveb - jsou v něm vymezeny pozemky a části 
pozemků s možným umístěním staveb zejména v historicky doložitelných polohách včetně 
uvedení konkrétních regulačních podmínek.  

V odůvodněných případech podle konkrétní situace (nově vytvořené a veřejně užívané 
průchody, parková uspořádání) vnitrobloků je možné obnovení původních meziparcelních  
dělících zídek a plotů mezi jednotlivými pozemky.  

Zásady prostorového uspořádání území: 

Urbanismus: 
 1. Zachovat půdorysný i panoramatický obraz a stabilní urbanisticko-architektonickou 
strukturu MPR Moravská Třebová, fronty zástavby, zdi,  opevnění. 

2. Zachovat stavební čáry, uliční čáry, objemy budov, fronty zástavby, zdi a zbytky 
opevnění a dochovanou historickou parcelaci v MPR. Nepřipustit výstavbu nových objektů na 
nezastavitelných plochách. Nepřípustná je výstavba samostatných objektů (např. prodejních 
stánků) uvnitř MPR, stejně jako novodobých přístaveb na pěších komunikacích mimo rámec 
bloku daný stavebními a uličními čarami.  

 
 Architektura, budovy a zastavitelné plochy: 

3. Zejména respektovat objekty zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, 
stavební, architektonickou strukturu, historickou dispozici a konstrukci (klenby apod.) a jejich 
vzhled včetně forem architektonických prvků a článků a historické výzdoby sochařské, 
malířské a štukatérské, materiálů a barevnosti fasád dle požadavků státní památkové péče. 
Nepřipustit znehodnocení hmotné podstaty nebo i jen vzhledu veškerých objektů a veřejných 
prostranství v MPR aplikací novodobých funkčně nesouvisejících cizorodých nebo ryze 
utilitárních prvků. 
 4. Respektovat výškovou hladinu zástavby v MPR, tj. absolutní výšku hřebene střech, 
sklon a tvar střech památkově chráněných budov i ostatních objektů v MPR v souladu 
s hodnotami území. 
 5. Zachovat, postupně obnovovat a v kontextu historického prostředí citlivě dotvářet 
materiálovou strukturu a vzhled povrchů nezastavitelných ploch, komunikací a veřejných 
prostranství v MPR Moravská Třebová za užití původních tradičních materiálů. 

 
Nezastavitelné plochy – zeleň: 

 7. Zachovat, průběžně obnovovat a doplňovat plochy veřejné i neveřejné zeleně v MPR 
Moravská Třebová a to jak z hlediska plošného zastoupení, tak i prostorového uspořádání a 
vhodné druhové skladby. 

 

Plochy zastavěné budovami: 

Podmínky funkčního využití budov a stavebních parcel jsou stanoveny v souladu s 
platným ÚP pro funkční plochy.  
 Podmínky funkčního využití objektů a zastavitelných ploch jsou stanoveny v textové 
části a vyznačeny v plánu funkčního využití barevným grafickým pojednáním ploch a funkčními 
kódy.  

V plochách jsou situovány bytové a nebytové objekty podle možností daných ploch 
s rozdílným způsobem využití. 

 
SC      plochy smíšené obytné - v centrech měst  
OM komerční zařízení malá a střední 
OV občanské vybavení - veřejná infrastruktura 
 
Plochy nezastavěné budovami: 
Podmínky funkčního využití nezastavěných a nezastavitelných ploch budovami jsou 

stanoveny v textové části a vyznačeny v plánu funkčního využití barevným grafickým 
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pojednáním ploch a funkčními kódy,  zatřídění komunikací je vyznačeno barevnými linkami 
v osách komunikací. 
 

ZV  zeleň – na veřejných prostranstvích 
  DS dopravní infrastruktura - silniční 

PV veřejná prostranství 
PVp    Plochy veřejných prostranství s možností parkování osobních automobilů 
 
Podrobné podmínky pro umístění a prostorové řešení staveb jsou obsaženy v kap. 10. 

 
Regulační plán vymezuje charakteristické bloky zástavby sloužící k identifikaci a 

popisu území. Grafické vymezení bloků a podbloků je obsaženo v Hlavním výkresu – Funkční 
regulace. 
 

Typy ploch používané v tomto regulačním plánu odpovídají svým významem typům 
použitým v územním plánu se stanovením podmínek pro využití ploch zastavěných i 
nezastavěných budovami: 

 

 

� SC 
 

Hlavní využití: 
Zejména pro bydlení v bytových domech a obslužnou sféru místního a nadmístního významu 
(občanská vybavenost, penziony, administrativa, obchod atd.). 
Součástí SC ploch jsou také dvory a nádvoří. 
 
Přípustné využití: 
Bydlení v bytových domech (§2, odst. a/ bod 1. vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s možným 
částečným nebytovým využitím; ve vstupním podlaží možnost umístění služeb (vyjma služeb 
pro motoristy), obchodních jednotek, stravovacích zařízení, bez rušivých vlivů na okolí. 
Bydlení v rodinných domech (§2, odst. a/ bod 2. vyhlášky č. 501/2006 Sb.) s částečným 
nebytovým využitím; ve vstupním podlaží možnost umístění nerušících služeb, obchodních 
jednotek bez rušivých vlivů na okolí, s denním provozem, jejichž rozsah nepřevýší rozsah 
podlahových ploch pro bydlení v rámci objektu. 
Garáže a drobné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní. 
Dopravní a technická infrastruktura. 
 
Podmíněně přípustné: 
Nerušící drobná výroba a služby, která je v souladu s prostředím MPR. 
Hromadná rekreace např. hotel, penzion. 
 
Nepřípustné využití: 
Nepřípustné jsou veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému hlavnímu a 
přípustnému využití. 

 
 

� OM 
 

Hlavní využití: 
Plochy převážně komerční občanské vybavenosti sloužící např. pro administrativu, obchodní 
prodej, ubytování, stravování, služby, vliv činností na těchto plochách a vyvolaná dopravní 



Regulační plán Městské památkové rezervace MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – VÝROK 
____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 
Ing. arch. Tadeáš Matoušek 
 

stránka 9 z 21

obsluha nenarušuje životní prostředí (ŽP) na sousedních plochách nad přípustné normy pro 
obytné zóny. 
 
Přípustné využití: 
Související dopravní a technická infrastruktura. 
Dílna pro komerční využití nenarušující ŽP na sousedních plochách. 
Sklady. 
Plochy zeleně. 
Stávající řadové garáže. 
Pohotovostní byty, byty majitelů. 
 
Nepřípustné využití: 
Nepřípustné jsou veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému hlavnímu 
a přípustnému využití. 

 
 

�  OV 
 
Hlavní využití: 
Plochy převážně nekomerční občanské vybavenosti - slouží např. pro vzdělání a výchovu, 
sociální služby a péči o rodiny, zdravotní služby, kulturu, veřejnou správu, ochranu 
obyvatelstva. 
 
Přípustné využití: 
Občanská vybavenost s doplňkovým (nepřevažujícím) komerčním využitím. 
Pohotovostní byty, související dopravní a technická infrastruktura, plochy zeleně. 
 
Nepřípustné využití: 
Převažující komerční občanská vybavenost. 
Nepřípustné jsou veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému hlavnímu a 
přípustnému využití. 

 
 

� ZV 
 
Hlavní využití: 
Parky a parkově upravená zeleň tvořící souvislé plochy jako součást veřejných prostranství. 
 
Přípustné využití: 
Veřejné sady, pěší a cyklistické stezky, zpevněné plochy, dětská hřiště do 400 m2. 
Vodní plochy, fontány, kašny, altány, městský mobiliář, výtvarná díla. 
Trasy veřejné technické infrastruktury, nemovité kulturní památky. 
Související dopravní a technická infrastruktura. 
 
Nepřípustné využití: 
Veškeré stavby mimo přípustné využití.  

  
 

� DS 
 
Hlavní využití: 
Pozemky silnic II. a III. třídy a místní komunikace, které nejsou zahrnuty do jiných ploch vč. 
Pozemků, na kterých jsou zahrnuty součásti komunikace. 
Dopravní zařízení a dopravní vybavení. 
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Přípustné využití: 
Doprovodná a izolační zeleň. 
Vedení koridorů městské infrastruktury. 
Stavby městské komunikační sítě. 
Veřejná hromadná autobusová doprava. 
Umisťování ploch a staveb pro statickou dopravu. 
Umisťování ploch a zařízení pro hromadnou dopravu osob. 
Umisťování cyklistických stezek a ploch pro pěší. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
Odstavná stání pro osobní auta - vyznačená parkoviště. 
Výstavba a umísťování sezónních a dočasných staveb (např. stánky) a zařízení podléhajících 
režimu zvláštního užívání komunikací podle zvláštních předpisů. 
 
Nepřípustné využití: 
Nepřípustné jsou veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému hlavnímu a 
přípustnému využití. 
Využití pro zimoviště cirkusů. 
Podzemní parkovací či garážovací stání. 

 
 

� PV 
 
Hlavní využití: 
Plochy, které mají významnou prostorotvornou a komunikační funkci (místní komunikace a 
plochy pro dopravu v klidu). 
Pozemky veřejných prostranství. 
Pozemky související dopravní a technické infrastruktury. 
 
Přípustné využití: 
Zpevněné plochy, pěší komunikace. 
Místní a účelové komunikace, drobný městský mobiliář, výtvarná díla, trasy veřejné 
technické infrastruktury, cyklostezky, cyklotrasy, turistické a naučné stezky, drobné 
plochy veřejné zeleně, ochranná zeleň, dětská hřiště. 
 
Podmíněně přípustné využití: 
Tržní činnost. 
Sezonní stravování a prodej sezonních potravin ve vazbě na provozovnu v přilehlé 
zástavbě. 
Umístění příležitostného pódia. 
 
Nepřípustné využití: 
Veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití. 
Komerční využití, které narušuje nad přípustnou mez životní prostředí v sousedních obytných 
zónách. 

 
 

� PVp 
 
Hlavní využití: 
Graficky vymezené plochy na zpevněných plochách veřejných prostranství 
s možností parkování osobních automobilů. 
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Přípustné využití: 
Pěší komunikace. 
Místní a účelové komunikace; drobný městský mobiliář; trasy veřejné technické infrastruktury; 
cyklostezky, cyklotrasy, drobné plochy veřejné zeleně, ochranná zeleň, pozemky související 
dopravní a technické infrastruktury. 
 
Nepřípustné využití: 
Veškeré stavby a využití, které neodpovídají výše uvedenému využití. 
 
Podmínky prostorového uspořádání: 
Zachování graficky vyznačeného rozsahu půdorysného uspořádání, bez nadzemních budov. 
 
  Regulační plán v Hlavním výkresu – Funkční regulace – stanovuje typy komunikací 
z hlediska příslušných funkčních skupin a podskupin. V řešeném území se vyskytují nebo 
mohou vyskytovat následující typy komunikací: 

• funkční skupina C, průtah silnice II. tř. 
• funkční skupina C, průtah silnice III. tř. 
• funkční skupina D1, místní a ostatní komunikace 
• pěší zóna 
• cyklistická trasa. 

 

V plochách typu PV – veřejná prostranství – nejsou s ohledem na velikost řešeného 
území a závaznost dokumentace řešeny podrobnější detaily týkající se např. vymezení ploch 
veřejné zeleně, komunikací, chodníků, tvarů křižovatek a městského mobiliáře. V plochách 
typu PV budou tyto úpravy řešeny v samostatných projektových dokumentacích, přičemž musí 
být dodrženy zásady uvedené v kapitole č. 4. 

Ostatní podmínky využití pozemků týkající se ochrany stávajících staveb, umísťování 
nových staveb, přístaveb a nástaveb patří do prvků prostorové regulace a jsou uvedeny 
v kapitole 10 výrokové (závazné) částí tohoto regulačního plánu a v Hlavním výkresu – 
Prostorová regulace. 

Uplatnění zeleně v řešeném území:  

Kromě specifických funkčních ploch zeleně má uplatnění ve vazbách na: 

- Zámecká nádvoří 

Na zámeckých nádvořích je minimální uplatnění vzrostlé zeleně zejména vzhledem k možnosti 
univerzálního využívání venkovních prostorů ke kulturně-společenským akcím, vystoupením a 
přestavením.  
 

- Zeleň historických nádvoří a zahrad. 

Venkovní relaxační a respirační plochy vázané na historické areály muzeí příp. školního dvora 
s vymezeným přístupem veřejnosti, zejména v souvislosti s návštěvou muzeálních expozic, 
výstav, speciálních akcí, příp. se školní docházkou. 
Utváření ploch zpravidla v kombinaci nízké zeleně ve vazbě komunikací (chodníčků) na 
architektonickou kompozici podle charakteru prostředí s uplatněním drobné architektury a 
výtvarných prvků. 
 

- Zeleň soukromých zahrad 
 

Uspořádání podle soukromých potřeb vlastníků, zejména přilehlých domů pro bydlení.  
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3 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ STAVEB 

VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY 

Tento regulační plán nevymezuje plochy pro nové umístění staveb dopravní a 
technické infrastruktury. 

Části řešeného území nemají specifické podmínky pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich umísťování se řídí 
podmínkami územního plánu a příslušných technických norem. 

Součástí veřejné infrastruktury je dále veřejné občanské vybavení. Podmínky pro 
umísťování těchto staveb stanovují funkční regulativy pro jednotlivé typy ploch s rozdílným 
způsobem využití. 

Další součástí veřejné infrastruktury jsou veřejná prostranství. Regulační plán tato 
prostranství vymezuje v plochách typu PV, PVp včetně příslušných podmínek jejich využití. 
Součástí veřejných prostranství mohou být i plochy veřejné zeleně (ZV). 

Ostatní části řešeného území nemají specifické podmínky pro umístění a prostorové 
uspořádání staveb veřejné dopravní a technické infrastruktury a jejich umísťování se řídí 
podmínkami územního plánu a příslušných technických norem.  

 

Obecné zásady  
 
Při projektech rekonstrukcí jednotlivých inženýrských sítí, ploch pro dopravu nebo 

regenerací prostorů: 
Sdružovat inženýrské sítě do společných koridorů tak, aby ochranná pásma 

jednotlivých sítí minimálně zasahovala do ploch pro zeleň – aby minimálně omezovala použití 
hluboko kořenících rostlin, zejména stromů s respektováním archeologického terénu. 

Při rekonstrukci původních zpevněných ploch a střech nebo při vzniku nových bude 
přednostně zajištěno zasakování srážkových vod. 

Chránit plochy stávající zeleně jako plochy nezastavitelné. 
Kanalizační síť je přípustné budovat a rekonstruovat jako oddělenou splaškovou a 

dešťovou. Jen v odůvodněných případech je podmíněně přípustné rekonstruovat jednotnou 
kanalizaci. 

 

Uspořádání dopravy 

Vedení komunikací 
Ve výkresu funkčního využití jsou značeny trasy a plochy pro vedení komunikací 

příslušných funkčních kategorií. 
 

plochy komunikací a jejich diferenciace:  
• trasy místních komunikací  
• komunikace se zklidněným režimem,  (pěší zóna) 
• silnice II.třídy 
• silnice III.třídy 

 
nemotoristická  doprava 

• pěší komunikace 
• cyklistické trasy  

 
objekty a plochy statické dopravy 

• parkoviště   
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• parkování na komunikacích  
 

V ulicích s dostatečnou šířkou a bez dalšího dopravního omezení parkování dopravním 
značením je parkování přípustné pouze po stranách vozovky. Parkovací stání zcela nebo 
zčásti na chodnících jsou vyloučena. 

 
4 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO OCHRANU HODNOT A CHARAKTERU ÚZEMÍ 

4.1 Obecné důvody, cíle a zásady památkové ochrany 

 
Ochrana hodnot a charakteru území městské rezervace Moravská Třebová je 

především předmětem prostorové stavební regulace tohoto regulačního plánu. Podmínky 
prostorové regulace, požadavky na zachování stávajících hodnotných staveb v jejich 
historickém objemu a architektuře, možnosti dostaveb, přístaveb a nástaveb a další prvky 
prostorové regulace jsou podrobně řešeny a stanoveny v kapitole č. 10 a v Hlavním výkresu – 
Prostorová regulace. 
 

Dochovaná urbánní struktura i jednotlivé objekty uvnitř řešeného území představují 
významné historické a umělecké hodnoty, které RP MPR zachovává, potvrzuje a stanoví 
podmínky k jejich dalšímu zhodnocení. 

 
V následujících kapitolách jsou uvedeny další zásady a podmínky ochrany hodnot 

památkově chráněného území. 
 

 
4.2 Zásady stavebních úprav objektů a využití zastavěných a zastavitelných 

pozemků a ploch 

 
1) Stavební úpravy objektů musí respektovat zásady památkové péče směřující k obnově 

a zhodnocování hodnotné stávající historické urbanistické struktury uvnitř řešeného 
území. 

2) Architektura a objemy nových budov musí být svojí členitostí a vzhledem úměrné okolní 
kvalitní zástavbě. 

3) Likvidace dochovaných historických objektů a jejich charakteristických prvků, 
vytvářejících genia loci historického prostředí MPR, je nepřípustná. 

4) Znehodnocení vzhledu objektů a veřejných prostranství v MPR aplikací novodobých 
funkčně nesouvisejících cizorodých nebo ryze utilitárních prvků je nepřípustné. 

 
Střechy a půdní vestavby: 
 

5) V zájmu udržení příznivé strukturovanosti střešní krajiny není pro území MPR 
předepisován jen jeden druh střešní krytiny. Základní historickou krytinou pro celou 
oblast a MPR Moravská Třebová je břidlice, eternit a jeho současné náhražky bez 
azbestu, minoritně původně šindel u sklonitých střech – celkově maloformátová 
skládaná krytina tmavě šedé barvy. 
Podmíněně přípustná je maloformátová pálená krytina. 
 

6) Půdní vestavby je podmíněně přípustné realizovat v omezené míře, tak aby 
nedocházelo k narušení kulturně historických hodnot území, pouze na těch půdách, 
kde vhodná dispozice půdního prostoru umožní prosvětlení do pohledově 
neexponovaných partií. Použití vikýřů je podmíněně přípustné v  historicky doložených 
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případech nebo v pohledově neexponovaných partiích střech (např. dvory, zahrady). 
Nepřípustné jsou půdní vestavby s nadměrnými střešními okny. 

 
Prostorové fasádní prvky (arkýře, balkony, lodžie), architektonické článkování, 
dekorační prvky na průčelích: 
 

7) Na základě historické situace musí být zachovány všechny dochované fasádní prvky ve 
stávajícím tvaru a tradičním materiálu včetně povrchových úprav a zpracování. 

8) Je nepřípustné realizovat na fasádách domů a staveb technická zařízení vyjma 
případů, kdy jiné řešení je vyloučeno z důvodu zásahu do historické podstaty stavby 
(např. klenby apod.). 

9)  Obnova fasád dochovaných stavebně, historicky a architektonicky hodnotných domů 
bude realizována v původním provedení (omítky na vápenné bázi, štukové hlazené 
omítky, polotvrdé, strukturované omítky apod., hodnotné meziválečné fasády z 
umělého kamene).  

10) Na obklady soklů a fasád v průčelí domů v zásadě nesmí být používány keramické a 
veškeré maloformátové obklady, lesklé obklady nebo skleněné, kovové a plastové 
prvky s velmi hladkým povrchem. Nevhodná je aplikace kamínkové omítky. 
 

 
Otvory a výplně otvorů a zásady jejich obnovy: 
 

11) U dochovaných stavebně, historicky a architektonicky hodnotných domů, stávajících 
nebo renovovaných, při obnově musí být v uličních i dvorních průčelích zachovány a 
obnovovány výplně otvorů, v historicky doložených rozměrech okenních otvorů včetně 
špalet a hloubky špalet. Členění oken na okenní křídla i dělení křídel musí být 
obnovováno v původních materiálech, konstrukčním provedení, proporcích,  šířkách a 
profilacích sloupků, rámů a poutců. Musí být zachována i původní hloubka ostění 
otvorů ve fasádě.  

12) Zasklení oken musí být z čirého (nebarevného skla) případně dle historické situace. 
V zásadě nepřípustná jsou zrcadlová skla a reflexní úpravy skel.  

13) S ohledem na konkrétní situaci mohou být u staveb, které nejsou kulturní památkou a 
které se nenacházejí v pohledově exponovaných polohách či se nejedná o náhradu 
hodnotné historické dožilé výplně, použita eurookna. Plastová okna jsou nepřípustná. 
 

 
Přízemní části domů a staveb: 
 

14) Výkladce  - u dochovaných stavebně, historicky a architektonicky hodnotných domů, 
bude-li u těchto domů komerčně a obchodně využíváno přízemí nebo suterén spojený 
s potřebou realizace výkladců, musí být zachovány všechny stávající okenní osy domů 
a šířky meziokenních pilířů a stěn včetně všech tektonických a dekorativních prvků 
(sloupy, pilastry, rámování otvorů, šambrány, rustika, bosáž apod.) Musí být 
zachována i hloubka ostění otvorů. Nadokenní římsy nebo jinak tektonicky pojaté prvky 
nad okenními otvory (např. klenutí, kladí, vlys apod.) musí zůstat zachovány. 
Není přípustné zřizování nových otvorů pro realizaci výkladců tam, kde to nedovoluje 
historická situace. 
 
Předsazené výkladce   
Doporučuje se obnovování zaniklých výkladců především tam, kde je jejich historické 
uspořádání doloženo ikonografií a kde nezakrývaly hodnotné architektonické prvky 
objektů. V některých případech lze podmíněně druhotně zmenšené otvory výkladců a 
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krámových dveří stavebně rekonstruovat dle doložené ikonografie a za předpokladu 
upřesnění a ověření fyzické situace hloubkovým průzkumem v rámci realizace. 
Rekonstrukci nebo úpravu výkladců a krámových dveří lze doporučit zejména v případě 
domů: Nám. TGM 5, 8, 14, 17, 21, 23, 25, 27, 30, 37 a 38, ČSA 7,12, Bránská 4. 
Krámové dveře jsou dále doloženy především v ulici ČSA. 
Parapet lze při realizaci dřevěného předsazeného výkladce snížit, nelze jej však zrušit. 
Lze jej zrušit v případě rekonstrukce historicky doložených krámových dveří. 
 

15) Vstupy do provozoven obchodů a služeb 
Překonání výškového rozdílu mezi chodníkem a úrovní přízemí nebo suterénu musí 
být vždy vyřešené za uliční čárou uvnitř domu, nikoliv na veřejném prostranství. 
 

16) Materiály a barevnost průčelí  
Fasády domů budou obnovovány pouze tradičními postupy a materiály na základě 
historické situace. Vyloučeny jsou jakékoliv folie a plošné nebo prostorové barevné 
fasádní prvky s lesklým, reflexním nebo hladkým povrchem, který není podobný 
struktuře omítaných stěn a štukatérských prvků. Vyloučeny jsou černé fasády a 
barevné pojetí průčelí (stěn) ve velmi tmavých barvách. 
Na obklady soklů a fasád nesmí být používány lesklé obklady nebo skleněné, kovové a 
plastové prvky s velmi hladkým povrchem. U dochovaných stavebně, historicky a 
architektonicky hodnotných domů není přípustné upravovat přízemní část samostatně v 
jiných materiálech, než jsou fasády a architektonické a dekorační prvky ve vyšších 
podlažích, pokud se nejedná o historickou situaci.  
Bude upřednostňováno historické řešení barevnosti zjištěné průzkumem nebo 
doložené slohovými analogiemi (včetně povrchových úprav kamene). 
 

 

17) Technická zařízení  
Podmíněně přípustné je umísťování technických zařízení umisťovaných v nikách (ve 
skříních) jen nezbytně nutných (podle příslušných norem) pro provoz objektu, které se 
stávají doplňky průčelí. Při dalších alternativách umístění je nutno volit umístění uvnitř 
budovy nebo je též podmíněně přípustné zřizování skříní v chodníku. 
Tyto prvky je podmíněně přípustné umísťovat tak, aby nerušily architektonickou 
kompozici průčelí a jeho významné detaily. Velikost je nutno omezit na nejmenší 
možnou míru. Povrch materiálově a barevně sladit s barevností fasády.   
Při renovaci stávajících zařízení je nezbytně nutné ověřit jejich nezbytnost, korigovat 
umístění, omezovat rozměry a sladit materiálové a barevné řešení.  
Vývody technických zařízení a anténní systémy se zásadně nesmějí uplatňovat 
v pohledově exponovaných plochách průčelí a střech.  

 
 
 
4.3 Zásady úprav nezastavěných a nezastavitelných pozemků a ploch 

 
18) Modelování povrchu ploch a terénu musí být v souladu se zásadami památkové péče a 

přispívat k uchování a dotváření specifického charakteru prostorů MPR. 
19) Respektovat a zachovávat dochované historické dlažby z přírodního kamene, v případě 

užití novodobých úprav vycházet z historického kontextu a soudobé funkce, za použití 
historicky doložených klasických přírodních materiálů a barev. 

20) Umísťování uměleckých děl, soch, pamětních desek a uplatnění zeleně a vodních 
prvků musí odpovídat svým umístěním, uspořádáním a provedením charakteru MPR a 
musí být použity prvky materiálově i tvarově, respektující dané prostředí. 
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21) Nepřípustná je likvidace dochovaných stávajících hmotných a prostorových složek 
vytvářejících neopakovatelný charakter historického prostředí, znehodnocení vzhledu 
nezastavěných ploch užitím novodobých materiálů s nevhodnou povrchovou strukturou 
či barevností místo původních dochovaných historických dlažeb, případně i nahodilým 
a nekoncepčním užitím vzhledově nesourodých a historicky nedoložených přírodních 
materiálů. 

 
 
4.4 Zásady pro umísťování městského mobiliáře 

 
22) V řešeném území lze umísťovat jen užitkové prvky mobiliáře s důrazem na kvalitní 

umělecké a řemeslné ztvárnění, které svým designem nebudou představovat 
vzhledově i funkčně rušivé prvky ve veřejném prostoru a nebudou odporovat 
charakteru prostorů ani architektonickému výrazu objektů v MPR. 

23) Umísťování nezbytně nutných utilitárních prvků mobiliáře (dopravní značky, veřejné 
osvětlení, reflektory, bezpečnostní kamery, anténní nosiče, sirény…) na objektech, 
fasádách a nezastavěných plochách v celém řešeném území je podmíněno 
minimalizací jejich počtu a velikosti, zaměřenou k jejich vizuálnímu potlačení, dále 
jejich kvalitním technickým a výtvarným provedením. 

24) Výtvarné řešení dlažeb ve veřejném prostoru musí respektovat charakter památkově 
chráněného prostředí. 

25) Přípustné jsou menší letní restaurační „zahrádky“ sestávající ze skupin stolků se 
židlemi a slunečníky v jednobarevném provedení bez reklam a to v režné či 
jednobarevné textilii světlých pastelových barev s maximálním rozměrem 2,5 x 2,5 m, 
případně dalšími vizuálně nerušivými prvky za podmínky, že nebudou bránit 
bezpečnému pohybu pěších a nebudou vytvářet pohledové bariéry a konkurenční 
dominanty v historickém prostředí. 

26) Mobilní stánky a prodejní pulty k celoročnímu, sezónnímu nebo jednorázovému 
pouličnímu prodeji lze připustit za podmínky kvalitního technického a výtvarného 
provedení odpovídajícího památkově chráněnému území MPR, při respektování 
koncepcí vyplývajících z případných schválených studií mobiliáře. 

27) Přípustné je užití forem krátkodobé propagace, propagačních zařízení, objektů nebo 
pódií pro kulturní a společenské akce konané v prostoru MPR, podmínkou je kvalitní 
technické a výtvarné provedení v památkově chráněném i mezilehlém území MPR při 
respektování koncepcí vyplývajících z případných schválených studií mobiliáře. 

28) Přípustné je umísťování maloplošných (max. 0,6 m2) mobilních propagačních a 
informačních zařízení na chodnících a veřejných prostranstvích před objekty a na 
objektech. Podmínkou je stanovení limitního počtu na objekt, při vhodném provedení a 
umístění ve vztahu k architektuře, s umístěním, které neomezí pohyb pěších a 
dopravní rozhledy na komunikacích s každodenním odklízením. 

29) Přípustné je umísťování trvalých informačních zařízení na budovách a nezastavěných 
plochách v MPR (městské informační systémy). Podmínkou je kultivované provedení a 
umístění ve vztahu k architektuře, s umístěním, které neomezí pohyb pěších, 
nezabrání výhledům a průhledům v památkovém prostředí MPR, ani dopravním 
rozhledům na komunikacích. 

30) Přípustná je instalace atypických mobilních informačních zařízení, jejichž kultivované 
provedení není v rozporu s prostředím historického centra, v umístění, které neomezí 
pohyb pěších, nezabrání výhledům a průhledům v památkovém a mezilehlém prostředí 
MPR, ani dopravním rozhledům na komunikacích. 

31) Nepřípustné je samoúčelné a nefunkční vizuální zvýrazňování užitkových prvků 
mobiliáře na objektech, jejich fasádách a na nezastavěných plochách v MPR. 

32) Nepřípustné je umísťování nových vzdušných vedení, a cizorodého funkčně 
nesouvisejícího mobiliáře na objektech a v celém řešeném území regulačního plánu. 

33) Nepřípustné je znehodnocení specifického a neopakovatelného charakteru MPR 
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nahodilou a nekoncepční výstavbou trvalých či sezónních objektů na nezastavěných 
plochách vně i uvnitř bloků, dostavbami neodpovídajícími svým uspořádáním 
charakteru MPR, stejně jako zabudováním nových dočasných či trvalých objektů 
mobiliáře, zejména trvalých prodejních stánků. 

34) Nepřípustná je neregulovaná a nekoncepční výstavba sezónních, celoplošně 
zastřešených pódiových restauračních zařízení doplněných servisními objekty, 
barovými pulty a masivním ohrazením včetně mobilní zeleně, vytvářejících nevhodně 
pohledově exponovaná dominantní uskupení, konkurující okolní architektuře a 
historickému mobiliáři. 

 
 
4.5 Zásady pro umísťování reklamních a propagačních zařízení 

 
35) Realizace jakýchkoliv reklam, firemních označení, nápisů a informačních prvků 

umísťovaných na objektech (domech) je podmíněna designem odpovídajícím svým 
pojetím kulturnímu významu a charakteru prostředí MPR a umístěním ve vztahu 
k architektuře, s umístěním které neomezí pohyb pěších, nezabrání výhledům a 
průhledům v památkovém a mezilehlém prostředí MPR, ani dopravním rozhledům na 
komunikacích. 

36) Reklamy a informační zařízení musí být instalovány tak, aby nezakrývaly dekor na 
průčelí a tektonické prvky (pilíře, pilastry, šambrány, liseny, lisenové rámce, bosáž, 
kvádrování, pásovou rustiku, kladí, architrávy, kordonové, patrové a průběžné 
podokenní římsy, nadokenní a nadpražní římsy, vlysy, parapetní výplně, obchodní 
portály, ostění, klenáky apod.) při respektování tektoniky architektury. 

37) V zásadě nepřípustné je umísťování jakýchkoliv reklam a informačních prvků na 
střechy domů, atiky a do prostorů nad hlavní (korunní, okapní) římsou domů. 

38) Nepřípustné je využívání průčelí a štítů domů pro světelné zobrazování a sdělování 
informací včetně reklam. 

39) Nepřípustné jsou jakékoliv prostorové nebo plošné reklamní prvky montované na štíty 
nebo umísťované před štíty domů. 

40) V zásadě nepřípustné dále jsou: velkoplošné prvky na fasádách, reklamní zařízení 
umístěné na střechách domů, billboardy, city lighty, panely v prostoru, reklamní 
zařízení na sloupech veřejného osvětlení a v dlažbě. 

41) Nepřípustné je umísťování velkoplošných reklam a reklamních zařízení (nad 0,6 m2), 
stejně jako reklam splňujících uvedený plošný limit, avšak bez vztahu ke konkrétním 
objektům a prostorům v MPR. 

42) Nepřípustné je záměrné kombinování velkoplošné reklamy s jinými užitkovými prvky 
mobiliáře včetně informačních systémů. 

43) Podmíněně přípustná jsou dočasná přenosná plakátovací zařízení na předem 
omezenou dobu.  
Jiné plakátovací plochy jsou na území MPR nepřípustné.  

44) Na štítech smí být umístěny informace pouze ve vhodných případech, v provedení 
malbou do omítky. 

45) Umístění firemních označení, nápisů a reklam je přípustné pouze na těch domech, ve 
kterých se konají činnosti, na které upozorňují tyto informační prvky, nebo kde je 
nabízen příslušný sortiment zboží a služeb. 

46) Pro umístění většího počtu reklamních a propagačních zařízení na jednom místě nebo 
v těsné blízkosti je podmínkou zajištění jejich vzájemného výtvarného souladu. 

47) Podmíněně přípustné jsou informační prvky. Na dochovaných stavebně, historicky a 
architektonicky hodnotných domech smí být přednostně umístěny v přízemních 
částech domu, do výšky max. první patrové (pásové, kordónové) římsy, vlysu, kladí 
nebo jiných tektonických prvků pod parapetním zdivem druhého nadzemního podlaží. 

48) Reklamní výstrče smí být odsazeny od průčelí domů o max. 0,8 m a nesmí mít plochu 
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větší než 0,6 m2. S ohledem na charakter fasády, zejména u kulturních památek je 
vhodné volit menší rozměry.  

49) Umísťování výkladců a vývěsních štítů je přípustné pouze v souvislosti s označením 
budov a provozoven. Jejich provedení bude ze dřeva, kovu, keramiky, skla, kamene, 
proutí, kůže a s přednostním použitím tradiční písmomalířské práce. 

50) Umístění stínících markýz a pergol je podmíněně přípustné za podmínky provedení 
z tradičních přírodních materiálů, které nenaruší vzhled a historický charakter města, 
realizovat jen v historicky doložitelných polohách a dále za podmínky, že nebudou 
překážet provozu a pohybu pěších.  

51) Přípustné je dočasné umisťování propagace firem na lešení renovovaných budov 
v MPR. Plošný limit (0,6 m2) lze překročit. Podmínkou je přímý vztah k firmě podílející 
se na obnově objektu a odstranění reklamy bezprostředně po ukončení stavby. 

52) Na celém území MPR Moravská Třebová je vyloučeno použití neonů, kmitajícího 
světla, mobilních laserů a tomu podobných zařízení. 

53) Použití látkových transparentů je přípustné jen při zvláštních příležitostech (oznámení 
kulturní akce, otevření nové  provozovny...), v provedení, které nenarušuje vzhled 
budov a prostředí MPR. 

54) Způsoby, prvky a frekvenci sváteční výzdoby města při svátcích a zvláštních 
příležitostech upravuje zvláštní vyhláška města. 

 
5 PODROBNÉ PODMÍNKY PRO VYTVÁŘENÍ PŘÍZNIVÉHO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Vzhledem ke stabilizovanému území regulačního plánu a jeho hlavnímu účelu je 
vytváření příznivého životního prostředí spojeno s kultivací městských veřejných prostorů, 
ochranou proti hluku, vibracím a exhalacím a rozšiřováním a zkvalitňováním ploch veřejné i 
soukromé zeleně.  

Regulační plán možnosti řešení dopravy a parteru v plochách veřejných prostranství a 
ulic závazným způsobem a konkrétně neřeší, stanovuje pouze cíle a zásady pro řešení 
hlavních problémů, případně uvádí náměty k prověření. 

V zájmu zlepšování kvality ovzduší je pro novostavby a renovace staveb v řešeném 
území stanovena podmínka vytápění „čistými“ palivy, tedy zemním plynem nebo elektrickou 
energií. 

 

6 PODMÍNKY PRO OCHRANU VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ A PRO POŽÁRNÍ OCHRANU 

Regulační plán nestanovuje specifické podmínky pro ochranu veřejného zdraví a pro 
požární ochranu vzhledem k tomu, že řeší zastavěnou historickou část území města a 
v zásadě nemění způsob využití území. Podmínky ochrany veřejného zdraví a požární 
ochrany budou řešeny podle platných předpisů a norem v rámci případných konkrétních řízení 
o umístění staveb nebo řízení o využití území. 

Celé území MPR Moravské Třebové se nachází v ochranném pásmu nadzemního 
komunikačního vedení a přehledových systémů radiolokačního prostředku tzn., že spadá do 
zájmového území Ministerstva obrany ČR a veškerou nadzemní výstavbu lze povolit pouze na 
základě jejího závazného stanoviska. 
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7 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB, VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH 

OPATŘENÍ, STAVEB A OPATŘENÍ K ZAJIŠŤOVÁNÍ OBRANY A BEZPEČNOSTI STÁTU A 

VYMEZENÍ POZEMKŮ PRO ASANACI, PRO KTERÉ LZE PRÁVA K POZEMKŮM A 

STAVBÁM VYVLASTNIT, V PŘÍPADĚ, ŽE NAHRAZUJE PRO TYTO STAVBY ÚZEMNÍ 

ROZHODNUTÍ, TÉŽ S UVEDENÍM KATASTRÁLNÍCH ÚZEMÍ A PARCELNÍCH ČÍSEL 

POZEMKŮ DOTČENÝCH VYMEZENÍM 

V řešeném území Změny č.1RP MPR nejsou navrženy veřejně prospěšné stavby a opatření k 
zajišťování obrany a bezpečnosti státu a nejsou vymezeny pozemky pro asanaci, pro které lze 
práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit. 
 
Seznam veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, stanovených tímto regulačním 
plánem: 
Asanační úpravy: 

� AÚ1 - zbourání budovy městské tržnice v Komenského ulici pro nové možnosti vhodného 
využití území s novou výstavbou.  

� AÚ2 – zbourání domu čp. 186  
 

8 VYMEZENÍ VEŘEJNĚ PROSPĚŠNÝCH STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ, PRO 

KTERÉ LZE UPLATNIT PŘEDKUPNÍ PRÁVO, S UVEDENÍM V ČÍ PROSPĚCH JE 

PŘEDKUPNÍ PRÁVO ZŘIZOVÁNO, PARCELNÍCH ČÍSEL POZEMKŮ, NÁZVU 

KATASTRÁLNÍHO ÚZEMÍ A PŘÍPADNĚ DALŠÍCH ÚDAJŮ PODLE § 5 ODST. 1 

KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

 
Předkupní právo (dle § 101 stavebního zákona) nebude uplatňováno, dotyčné pozemky jsou ve 
vlastnictví města Moravská Třebová. 
 
 
9 VÝČET ÚZEMNÍCH ROZHODNUTÍ, KTERÁ REGULAČNÍ PLÁN NAHRAZUJE 

Tento regulační plán nenahrazuje žádná územní rozhodnutí. 
 

 
10 PODMÍNKY PRO UMÍSTĚNÍ A PROSTOROVÉ ŘEŠENÍ STAVEB, KTERÉ NEJSOU 

ZAHRNUTY DO STAVEB VEŘEJNÉ INFRASTRUKTURY, VČETNĚ URBANISTICKÝCH A 

ARCHITEKTONICKÝCH PODMÍNEK PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

A PODMÍNEK OCHRANY KRAJINNÉHO RÁZU (NAPŘÍKLAD ULIČNÍ A STAVEBNÍ ČÁRY, 

VZDÁLENOST STAVBY OD HRANIC POZEMKŮ A SOUSEDNÍCH STAVEB, PŮDORYSNÁ 

VELIKOST STAVBY, NEJSOU-LI VYJÁDŘENY KÓTAMI V GRAFICKÉ ČÁSTI, 

PODLAŽNOST, VÝŠKA, OBJEM A TVAR STAVBY, ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KAPACITĚ 

STAVBY, URČENÍ ČÁSTÍ POZEMKU, KTERÉ MOHOU BÝT ZASTAVĚNY, 

ZASTAVITELNOST POZEMKU DALŠÍMI STAVBAMI) 

Závazné podmínky pro umísťování a prostorové řešení staveb jsou vyjádřeny 
v Hlavním výkresu – Prostorová regulace, včetně příslušné legendy, a v této kapitole textové 
části. 
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PROSTOROVÉ PODMÍNKY USPOŘÁDÁNÍ ÚZEMÍ 
 

 1.    Podmínky vyplývající z výkresu č.1A -  Prostorová regulace:  
 

 - objekty s nezbytností zachovat 1 - 1,5 podlažní stávající a navržené 
 - objekty s nezbytností zachovat 2 - 2,5 podlažní  stávající a navržené 
 - objekty s nezbytností zachovat 3 - 3,5 podlažní  stávající 
 - objekty s nezbytností zachovat 4 - 4,5 podlažní  stávající 
 - dominanty                                stávající 

- doplňkové objekty garáže, sklady - zbourání není vyloučeno 
- objekty ke zbourání                                                       navržené 

 - dochované části městského opevnění  stávající 
 - významné prvky městského parteru              stávající a navržené 
 - stavební a uliční čáry s nutností zachování  stávající a navržené 
 - zelené plochy a zahrady     stávající 

- dvory a nádvoří       stávající      
- území s regulovanou možností dostaveb                               navržená 
- komunikace a veřejná prostranství                        stávající 
- veřejná prostranství - náměstí                 stávající 
- veřejná prostranství s možností parkování            stávající a navržená 

 - čísla parcelní      stávající   
 - čísla popisná      stávající    
 - hranice MPR a řešeného území   stávající                                                                                                                    
 - základní typ zastřešení - šikmé 

 (ploché jen v graficky na plánu potvrzených případech)  stávající  
 - schéma tvaru zastřešení              stávající  
 - pěší přístupnost vnitrobloků, průchody                  stávající a navržené 
 

 

2.  Podmínky prostorového uspořádání zastavěných a zastavitelných ploch: 
 
2.1.   Budovy a plochy určené k zastavění stavbami - území s regulovanou možností 

dostaveb 
 
Smyslem podmínek prostorového řešení budov a souvisejících ploch určených k 

zástavbě je ochrana veškeré hodnotné původní nadzemní i podzemní urbanistické struktury 
v hranicích řešeného území, včetně zachování a zvýraznění významných prvků městského 
parteru a dochovaných částí historických hradeb. 
 

Přípustné úpravy:  
- stavební úpravy objektů respektující zásady památkové péče a směřující k zachování 

a obnově hodnotné stávající historické urbanistické struktury uvnitř řešeného území. 
  

Podmíněně přípustné úpravy: 
- výstavba nových budov na parcelách určených k zástavbě, respektující historickou 

strukturu sídla.  

Nepřípustné úpravy: 
- likvidace dochovaných historických objektů a jejich charakteristických prvků 

vytvářejících genia loci historického prostředí MPR, 
- znehodnocení vzhledu objektů a veřejných prostranství v MPR aplikací novodobých 

funkčně nesouvisejících cizorodých nebo ryze utilitárních prvků. 
 

Podmínky prostorového řešení objektů a zastavitelných ploch jsou graficky  vyznačeny 
v Hlavním výkresu č. 1A. Prostorová regulace. 
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11 PODMÍNKY PRO VYMEZENÍ A VYUŽITÍ POZEMKŮ ÚZEMNÍHO SYSTÉMU 

EKOLOGICKÉ STABILITY 

Pozemky územního systému ekologické stability vymezené platným územním plánem, 
nezasahují do zastavěného území MPR. 

 

12 ÚDAJE O POČTU LISTŮ REGULAČNÍHO PLÁNU A O POČTU VÝKRESŮ GRAFICKÉ 

ČÁSTI 

Textová část obsahuje 21 listů formátu A4. 
 
Grafická část obsahuje 3 výkresy. 

 
1 HLAVNÍ VÝKRES: 

 
1.1a  Prostorová regulace MPR Moravská Třebová    1 : 1000 

 
1.2a  Funkční regulace MPR Moravská Třebová                      1 : 1000 
   
2.              Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací                   1 : 1000 
 
 
 
13    SDĚLENÍ O ZRUŠENÍ ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE 
 
Nabytím účinnosti tohoto opatření obecné povahy, kterým se vydává RP MPR Moravská 
Třebová, pozbývá platnosti Regulační plán městské památkové rezervace Moravská Třebová, 
schválený zastupitelstvem města Moravská Třebová dne 29.04.2002, s nabytím účinnosti dne 
01.06.2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Ing. arch. Tadeáš Matoušek 

září 2017 


