
ŽÁDOST 

o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím 

 
 

Žádost o informace  

 
Žádám o poskytnutí informace k pozemku parc. č. 2349/39 v katastrálním území 
Moravská Třebová: 

20.02.2019 
Povinný subjekt: 
Město Moravská Třebová 
nám. T. G. Masaryka 32/29 
571 01 Moravská Třebová 
 
 
Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. 
  
Vážení, 
 

v souladu se zákonem 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, žádám o poskytnutí následujících informací resp. podkladů:  
 
Obracím se na Vás jakožto povinný subjekt ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění, o poskytnutí informací ohledně pozemku parc.č. 
2349/39 v k.ú. Moravská Třebová, obec Moravská Třebová („Pozemek“).  

Konkrétně prosím o sdělení, zda je Pozemek nebo jeho část určen územním plánem nebo 
regulačním plánem anebo rozhodnutím o umístění stavby k zastavění veřejně prospěšnými 
stavbami nebo stavbami dopravní infastruktury nebo je Pozemek nebo jeho část těmito stavbami 
již zastavěn.  

Pokud ano, prosím rovněž o zaslání podkladů, ze kterých tyto skutečnosti vyplývají. 
 
Způsob poskytnutí informace: do datové schránky  
 
Dne: 25.02.2019 
 
 
Odpověď na žádost: 
 
Dobrý den, 
na základě Vaší žádosti ze dne 20.02.2019 zasíláme požadované:  
 
Podmínky pro využívání území: 
1. Výše vyjmenovaný pozemek se nachází dle platného územního plánu Moravská Třebová včetně 

změn v zastavitelné ploše Z29e a dotčená parcela je určena k využití území jako plocha OM – 
občanské vybavení – komerční zařízení malá a střední.  

 
Z 29e Lokalita rodinných domů Podlesí - plochy pro občanské vybavení - OM 
Plocha navržená pro občanské vybavení - komerční zařízení malá a střední. 



Celková plocha cca 1ha. 
V pruhu šířce cca 30m od osy navrhovaného propojení silnice II. třídy je třeba počítat s hlukem - je 
třeba navrhnout dostatečný odstup a v hlukové zóně zeleň, parkoviště, příp. občanskou vybavenost, 
u které lze počítat s hlukovou zátěží (restaurace, prodejny). 

 
2. ze stanovení podmínek pro využití ploch s rozdílným způsobem využití všeobecně platí: 

 OBČANSKÉ VYBAVENÍ - KOMERČNÍ ZAŘÍZENÍ MALÁ A STŘEDNÍ 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 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: 
Stavby narušující životní prostředí na sousedních plochách obytné zóny. 

 
3. v navazující projektové dokumentaci řešit umístění objektů občanského vybavení na pozemcích i 

vzhledem na budoucí zástavbu rodinnými domy. Dále je potřeba určit uliční a stavební čáry, 
odstupové vzdálenosti od hranic pozemků, výškové a prostorové řešení staveb, napojení na 
inženýrské sítě a přístupové komunikace. 

 
4. pozemek není určen k zastavění veřejně prospěšnou stavbou, veřejně prospěšným opatřením ani 

není určen jako stavba dopravní infrastruktury. Pozemek není do dnešní doby zastavěn žádnou 
stavbou. 

 
 

Územní plán města Moravská Třebová byl vydán 4.10.2010 s nabytím účinnosti 26.10.2010 včetně 
Změny č. 1 až 3 a jsou zveřejněny na adrese:  
http://www.mtrebova.cz/rozvoj/strategicke-rozvojove-dokumenty/uzemni-plany-obci/moravska-trebova 
 
 
 

 
S pozdravem  
 

 
Ing. Soňa Elfmarková 
Odbor výstavby a územního plánování  
Městský úřad Moravská Třebová 
 
 
 
 
 
 
Datum zveřejnění informace: 25.02.2019 
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