
  

Pasport č. 39/2019 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 

 

108 - vojenské újezdy a jejich zájmová území  

 

Vojenský újezd Březina – zákon č. 15/2015 Sb. 

 

Zájmové území vojenského újezdu: 

Nutno respektovat zájmové území Ministerstva obrany, vymezené ve smyslu § 175, odst. 1, 

zákona 183/2006 Sb, jehož hranice ve vzdálenosti 1 km vně kopíruje hranici vojenského 

újezdu Březina. V tomto vymezeném zájmovém území lze umístit a povolit níže uvedené 

stavby jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany: 

 výstavba, rekonstrukce a opravy dálniční sítě, silnic I. II. a III. třídy; 

 výstavba a rekonstrukce železničních tratí a jejich objektů; 

 výstavba a rekonstrukce letišť všech druhů, včetně zařízení; 

 výstavba a rekonstrukce vedení vn a vvn; 

 výstavba větrných elektráren, bioplynových stanic, fotovoltaických elektráren a objektů 

dalších zdrojů energií; 

 výstavba radioelektronických zařízení (radiové, radiolokační, radionavigační, telemetrická) 

včetně anténních systémů a opěrných konstrukcí (např. základnové stanice apod.); 

 výstavba objektů a zařízení vysokých 30 m a více nad terénem; 

 výstavba staveb tvořící dominanty v terénu; 

 výsadba vzrostlé zeleně (větrolamů apod.); 

 výstavba vodních děl (přehrady, rybníky, poldry apod.); 

 výstavba souvislých kovových překážek, průmyslových hal, objektů pro výrobu a služby; 

 výstavba staveb, které jsou zdrojem elektromagnetického rušení; 

 výstavba ČOV; 

 výstavba hlavních řadů technické infrastruktury regionálního a nadregionálního významu; 

 budování nových nebo rozšiřování stávajících skládek odpadů; 

 stavby, při nichž by došlo k dotčení vlastnických práv ČR – MO; 

 

V tomto vymezeném území může být výstavba a ostatní uvedené činnosti omezeny nebo 

zakázány. 

 

V souladu s § 6, odst. 1, písmeno h, zákona č. 222/1999 Sb. o obraně ČR ve znění pozdějších 

předpisů požadujeme předložit veškerou ÚPD. 

 

5. Vznik údaje o území 

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



§ 30 zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování 

obrany České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů; § 175 zák. č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění 

pozdějších předpisů; zák. č. 15/2015 Sb., o 

zrušení vojenského újezdu Brdy, stanovení 

hranic vojenských újezdů, o změně hranic 

krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o 

hranicích vojenských újezdů) 

 

MO ČR jako příslušný správní orgán vydalo 

Územní plán vojenského újezdu Březina 

opatřením obecné povahy s nabytím účinnosti 

1. 2. 2019. 

 

 

-účinnost zák. č.15/2015 Sb. k 1. 1. 2016 

 

c) vydal       

 

6. Územní lokalizace údaje o území 

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

Týká se části správního území SÚ Blansko 

sousedící s vojenským újezdem 

 

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: 

 

A108_VOJUJEZD_P_V_A108_VOJUJEZD_P_p.cpg 

A108_VOJUJEZD_P_V_A108_VOJUJEZD_P_p.DBF 

A108_VOJUJEZD_P_V_A108_VOJUJEZD_P_p.prj 

A108_VOJUJEZD_P_V_A108_VOJUJEZD_P_p.SHP 

A108_VOJUJEZD_P_V_A108_VOJUJEZD_P_p.SHX 

A108_VOJUJEZDZU_P_V_A108_VOJUJEZDZU_P_p.cpg 

A108_VOJUJEZDZU_P_V_A108_VOJUJEZDZU_P_p.DBF 

A108_VOJUJEZDZU_P_V_A108_VOJUJEZDZU_P_p.prj 

A108_VOJUJEZDZU_P_V_A108_VOJUJEZDZU_P_p.SHP 

A108_VOJUJEZDZU_P_V_A108_VOJUJEZDZU_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. 39/2020 údaje o území. 
 

 

Název údaje o území: 

108 - vojenské újezdy a jejich 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 

 

 

 

 

 


