
ŽÁDOST 

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

 
 

Žádost o informace o střelnici v obci Linhartice  
 

Žádám o poskytnutí informace: 
 
Na základě Zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádám z důvodu obtěžování 
nadměrným hlukem na katastrálním území obce Linhartice střelbou na střelnici situované na parcelách č. 
3523, 3524, 3527, 390, kde na poslední uvedené stojí budova č. p. 237 a která je provozována Spolkem 
branných sportů Moravská Třebová, zájmový spolek pro branné činnosti, praktickou, sportovní a 
obrannou střelbu, o informaci: 
1. Kdy a kdo vydal kolaudační rozhodnutí (kolaudační souhlas) pro zmíněný objekt střelnice? 
2. Pro jakou činnost byl vydán kolaudační souhlas? 
3. Pro jaké druhy zbraní a munice, které se smí na střelnici používat, byl kolaudační souhlas vydán? 
4. Bylo někdy stavebnímu úřadu doloženo stanovisko krajské hygienické stanice na ochranu před 

hlukem a vibracemi ve vztahu ke zmíněné střelnici? Jestliže ano, jaký byl závěr stanoviska? 
5. Byla v období po vydání kolaudačního rozhodnutí podána žádost o změnu kolaudačního rozhodnutí 

v souvislosti s rozšířením druhu zbraní a munice, které je možno na střelnici používat? Jestliže ano, 
kdo požádal a kdy a pro jaké zbraně a munici byl souhlas vydán? 

6. Byly v jednotlivých kolaudačních souhlasech stanoveny nějaké podmínky pro provozování střelnice? 
Jestliže ano, jaké? 

 
 
 

Způsob poskytnutí informace: písemně, dopisem 

Dne: 3.6.2019 

 
 
Odpověď na žádost: 
 
Z důvodu dohledání spisového materiálu z 80-tých let minulého jste byl informován, že požadované 
informace, týkající se provozování střelnice, nelze poskytnout ve lhůtě 15 dnů. Přestože nebyly 
dohledány veškeré potřebné doklady ke střelnici, která se nachází na pozemcích parc. č. 390, 3523, 3524 
a 3527 v katastrálním území Linhartice, zasílám odpovědi na Vaše konkrétní otázky: 
Ad 1)  Kolaudační rozhodnutí k výše uvedené střelnici bylo vydáno  dne 26.11.1985 odborem výstavby a 

KH Městského národního výboru v Moravské Třebové. 
Ad 2) V kolaudačního rozhodnutí je uveden pouze název akce, která byla předmětem kolaudačního 

řízení, a dále co stavba obsahovala. Provoz střelnice podléhal schválení příslušného útvaru OS 
SNB. 

Ad 3) Ve výše uvedeném kolaudačním rozhodnutím ze dne 26.11.1985 nejsou jmenovitě uvedeny 
zbraně a munice, které se smí na střelnici používat. Provoz střelnice schvaloval příslušný útvar OS 
SBN, podkladem byla balistická zpráva. 

Ad 4) V archívu stavebního úřadu nebylo dohledáno stanovisko krajské hygienické stanice, které by se 
zabývalo hlukem výše uvedené střelnice. 



Ad 5) V archívu stavebního úřadu nebyla dohledána žádost o změnu kolaudačního rozhodnutí, kterou 
by bylo řešeno rozšíření druhů zbraní a munice, které lze na střelnici používat. 

Ad 6) V kolaudačním rozhodnutí ze dne 26.11.1985 je uvedena pouze tato podmínka: provoz střelnice 
je nutno schválit příslušným útvarem OS SNB. 

 
 

Ing. Dušan  S e j b a l 
vedoucí odboru výstavby 

a územního plánování 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zveřejnění informace: 03.06.2019 


