
  

Pasport č. 190/2020 údaje o území  

 

 

Poskytnuto pro  

Městský úřad Blansko – Stavební úřad 

 

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje) 

 

1. Jméno a příjmení / název 

Ministerstvo obrany ČR  

Sekce nakládání s majetkem MO, 
OOÚZSOD 

Oddělení ochrany územních zájmů Morava 

 

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj 

6 0 1 6 2 6 9 4    

 

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt 

a) obec         b) PSČ  

Brno 615 00 

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

Svatoplukova 2687/84 

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 

Ing. Lenka Martykánová - vedoucí Oddělení ochrany územních zájmů Morava          

f) číslo telefonu           g) e-mail 

973445717, mob.: 724 463 836 hjyaavk (IČ 60162694) 

odouz.br@centrum.cz 

 

 



II. oddíl – údaj o území 

4. Název nebo popis údaje o území 

 

102a - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území 

 

Zájmová území MO 

 

- Vymezené území ochranných pásem leteckých zabezpečovacích zařízení je nutno 

respektovat podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zájmové území MO = zřizované Ochranné pásmo primárního radaru (PSR)  
(konkrétní atribut dat – radar PVO_Sokolnice) 

 

Zájmové území radaru Sokolnice je tvořeno dvěma sektory, pro které platí: 

 

Sektor A – má tvar kruhu se středem v ose antény radaru a poloměrem 500 m. V sektoru 

A nesmí být zřizovány stavby, nadzemní vedení, železniční trakce, kovové ploty, které 

převyšují vodorovnou rovinu ve výšce 3 m pod úrovní spodní hrany antény;  

 

Sektor B – má tvar mezikruží se středem v ose antény radaru s poloměry 500 m a 5 000 m. 

V sektoru B nesmí být zřizovány stavby, nadzemní vedení, železniční trakce, kovové ploty, 

které převyšují kuželovou plochu se stoupáním +0,3° a vrcholem, který leží v ose antény 

ve výšce 5,6 m pod úrovní spodní hrany anténu radaru. 

 

Pro potřeby posuzování vlivu větrných elektráren na provoz radaru má Sektor B tvar 

mezikruží se středem v ose antény radaru s poloměry 500 m a 30 000 m.  

(Pozn.: Sektor B do 30 000 m pro VE zasahuje na území  ORP Blansko) 

 

V sektorech A a B mohou být umístěny ojedinělé bodové překážky, jako jsou sloupy, 

komíny apod., pokud jsou ve větší vzdálenosti než 100 m od antény radaru. V menší 

vzdálenosti mohou být jen ojedinělé bodové překážky, jako jsou tyče, jímače blesků apod. 

Všechny bodové překážky a výsadba ve vymezeném území musí být podle ustanovení § 

175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, vždy posouzené a schválené Ministerstvem obrany. 

 

Všechny pevné překážky ve vymezeném území se souvislou plochou větší než 20 m² jako 

jsou hangáry, sklady, sila, velké budovy a podobně, pokud jsou v přímé radiové 

dohlednosti radarové antény a jsou v menší vzdálenosti než 2 000 m od antény, musí být 

vždy podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním 

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posouzené a schválené Ministerstvem 

obrany. 

 

Ve vymezeném území ochranných pásem leteckých zabezpečovacích zařízení může 

být výstavba větrných elektráren výškově omezena nebo zakázána a musí být vždy 

podle ustanovení § 175 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posouzené a schválené Ministerstvem 

obrany. 

 



 

 Obr. 1 Ochranné pásmo přehledového primárního radaru PVO 

 

 
 

Pozn: na území ORP Blansko zasahuje radar PVO Sokolnice pouze v rámci sektoru B 

do 30 000 m od antény.   

 

5. Vznik údaje o území 

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný        b) ze dne 

zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany 

České republiky, § 175 zák. č. 183/2006 Sb., 

zák. č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o 

změně a doplnění zák. č. 455/1991 Sb. o 

živnostenském podnikání, vše ve znění 

pozdějších předpisů 

 

c) vydal       

 

6. Územní lokalizace údaje o území 

a) název katastrálního/katastrálních území        b) číslo katastrálního/katastrálních území 

Týká se správních území stavebních úřadů: SÚ 

Blansko, SÚ Adamov a SÚ Jedovnice 

 

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

 

7. Předání údaje o území 

a) název dokumentu           b) datum zpracování 

JMK-Blansko 10. 2. 2020 

c) počet svazků, listů, nosičů 

1 CD 

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

 

e) souřadnicový systém zobrazení 

S-JTSK 

 



f) seznam a popis digitálních dat: 

 

A102a_LETSTAVBAOP_P_V_A102A_LETSTAVBAOP_P_p.cpg 

A102a_LETSTAVBAOP_P_V_A102A_LETSTAVBAOP_P_p.DBF 

A102a_LETSTAVBAOP_P_V_A102A_LETSTAVBAOP_P_p.prj 

A102a_LETSTAVBAOP_P_V_A102A_LETSTAVBAOP_P_p.SHP 

A102a_LETSTAVBAOP_P_V_A102A_LETSTAVBAOP_P_p.SHX 

 

 

8. Prohlášení poskytovatele údaje 

Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v tomto pasportu 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Potvrzení o převzetí údajů  

k pasportu č. 190/2020 údaje o území. 
 

 

Název údaje o území: 

102a - letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území 

 

 

 

 

 

Pořizovatel:   Městský úřad Blansko 

  Stavební úřad 

  nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko 

  

 
Poskytovatel:                   Sekce nakládání s majetkem MO 
                         OOÚZSOD 
                 Oddělení ochrany územních zájmů Morava 

   

 

 

 

za pořizovatele:   

 

 

 

  ............................................................................................  

 datum a podpis oprávněné osoby pořizovatele údajů 

 

 

 

 

 

za poskytovatele:      Ing. Lenka Martykánová 

 vedoucí Oddělení ochrany územních zájmů Morava 

 

 

  ............................................................................................  

 datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údajů 

 

 

 


