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Pasport č. 2142672 údaje o území
  Poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

MÚ Ústí nad Orlicí

I. oddíl - poskytovatel údaje (identifikační údaje)
  1. Jméno a příjmení / název
GasNet, s.r.o. 

  2. Identifikační údaje nebo obdobný údaj
2 7 2 9 5 5 6 7

  3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
  a) obec

Ústí nad Labem
  b) PSČ
401 17

  c) ulice (část obce)
Klíšská

  d) číslo popisné / orientační
940

  e) jméno a příjmení a funkce oprávněné ososby
Andrej Prno, MBC, MSc. , ředitel strategie a správy DS
  f) číslo telefonu
+420 267 976 502

  g) e-mail
andrej.prno@gasnet.cz

h) jméno, příjmení a funkce kontaktní osoby
Petr Pavlík, senior specialista informačních systémů
  i) číslo telefonu
+420 606 163 109

  j) e-mail
petr.pavlik@gasnet.cz 

k) identifikátor datové schránky
rdxzhzt

II. oddíl - údaje o území
  4. Název nebo popis údaje o území
Plynárenství: řádek 75, vedení VTL plynovodu včetně ochraného pásma a anodového uzemnění, vedení STL 
plynovodu včetně anodového uzemnění; řádek73, nadzemní a podzemní vedení elektřiny; řádek74, technologický 
objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma

  5. Vznik údaje o území
  a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný
Interní výkresová dokumentace GasNet, s.r.o.

b) ze dne
Datum aktualizace k 23-11-2020

  c) vydal
GasNet, s.r.o.

  6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území

Rozsah území je dán územní příslušností příjemce 
dat,uvedeného v hlavičce tohoto pasportu

b) číslo katastrálního / katastrálních území
Rozsah území je dán územní příslušností příjemce 
dat,uvedeného v hlavičce tohoto pasportu

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

  7. Předání údaje o území
  a) název dokumentu
Prostřednictvím WEB portálu

b) datum zpracování
Datum zpracování k 23-11-2020

  c) počet svazků, listů, nosičů
Elektronická forma dat poskytnutá prostřednictvím Distribuce plynu online
  d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
Digitální forma bez omezení měřítkem zobrazení
  e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK
  f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména: 
  (i) Textová část - pasport.pdf, (ii) Grafická část - souborová forma ve formátu DWG, (iii) Datový model - legenda.doc 
(samostatně ke stažení na https://www.gasnet.cz/cs/vysvetlivky-k-predavanym-datum-oss/)
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 důsledků v případě nesprávně či neúplně poskytnutého údaje podle § 28 odst. 
3 stavebního zákonu. 

Petr Pavlík a Andrej Prno, MBC, MSc.

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje 
 

https://www.rwe-distribuce.cz/cs/vysvetlivky-k-predavanym-datum-oss/


  

Pasport č. …… údaje o území 

 

 

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování  

 

Městský úřad Ústí nad Orlicí 

stavební úřad 

pan Lukáš Franc 

Sychrova 16 

562 24 Ústí nad Orlicí 
 

 

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje) 

 

1. Jméno a příjmení / název 
Správa železniční dopravní cesty s. o. 

Správa železniční geodézie Praha 

 

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj 

                   

 

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt 

a) obec         b) PSČ  
 

Praha 8 
 

186 00 

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

 
 

Pod Výtopnou 
 

645 / 8 

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 
 

Ing. Karel Veselý 

f) číslo telefonu           g) e-mail 
 

972 245 007 
 

veselyk@szdc.cz 
  

 



II. oddíl – údaj o území 

4. Název nebo popis údaje o území 
JEV NÁZEV 

067 Technologický objekt zásobování vodou  

068 Vodovodní síť 

069 Technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod 

070 Síť kanalizačních stok, odvodnění tělesa dráhy  

071 Výrobna elektřiny  

072 Elektrická stanice  

073 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy  

074 Technolog.objekt zásobování plynem  

075 Vedení plynovodu  

078 Produktovod  

079 Technologický objekt zásobování teplem  

080 Teplovod  

081 Elektronické komunikační zařízení  

082 Komunikační vedení  

085 Skládka 

093       Místní a účelové komunikace 

094 Železniční dráha celostátní  

095 Železniční dráha regionální  

097 Vlečka  

098 Lanová dráha  

105 Hraniční přechod 

110 Objekt civilní ochrany 

111 Objekt požární ochrany 

118       Jiné záměry 

119       Plochy a území ostatních složek IZS 

127       Silniční dopravní zařízení 

128 Železniční dopravní zařízení 

  depo ČD Cargo, garáž MUV, DKV, DOV 

  drážní budova 

  kolejová váha 

  most 

  nástupiště 

  opěrné, zárubní a obkladní zdi 

  oplocení 

  propustek 

  protihluková stěna 

  rampa 

  technologické zařízení pozemních objektů 

  točnice 

  tunel 

  výtah 

  zajištění skal 

  zarážedlo 

  zastávka 

  železniční přejezd 

  železniční stanice 

998     Objekty blíže neurčené 

999     Objekty, které nejsou předmětem údajů o území pro ÚAP 

 



5. Vznik údaje o území 

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný        b) ze dne 
Georeferencovaná data pasportů technické a 
dopravní infrastruktury SŽDC, dokumentace 

skutečného provedení staveb. 

 

 
Dle údaje v atributu OVER_KDY u jednotlivých 
objektů. Uzávěrka zpracování dat 30.11.2013 

c) vydal       

 
Správa železniční dopravní cesty, s. o.    a        České dráhy, a. s. 

6. Územní lokalizace údaje o území 

        

 
Kraj XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, ORP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

7. Předání údaje o území 

a) název dokumentu           b) datum zpracování 
 

Aktualizace údajů o území technické a dopravní 
infrastruktury SŽDC, s. o. pro ÚAP 

 
30.11.2013 

c) počet svazků, listů, nosičů 
 

1 CD 

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

1 : 1000 

e) souřadnicový systém zobrazení 
 

S-JTSK 

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména: 
 Některá tabelovaná data jsou uvedena bez diakritiky ve formátu *.dbf 

 Data byla zpracována programem QGIS 

 Soubory jsou typu 
o ???l.* liniového 
o ???b.* bodového 
o ???p.* polygonového 

 Datový nosič je CD 

 Datový model je uveden v následující tabulce: 
 

jev atribut 
typ 

proměnné 
hodnota co atribut obsahuje 

všechny edit_kdo Ch3   kdo vložil geodata 

všechny edit_kdy Ch10   kdy vložil geodata 

všechny over_kdo Ch25   kdo vytvořil primární data 

všechny over_kdy Ch10   kdy vytvořil primární data 

všechny cert_kdo Ch50   kdo certifikoval geodata 

všechny cert_kdy Ch10   kdy certifikoval geodata 

všechny zdroj Ch255   název zdrojových primárních dat v datovém skladu SŽG 

všechny nazev Ch255   název objektu, převzato z pasportu, výkresu, od správce,… 

všechny nazev1 Ch255   název stavby, pasportu, celku 

všechny ID Ch12    převzato z pasportu 

všechny pozn_ID Ch255   poznámka k ID 



všechny por_cis Ch10   pořadové číslo jevu v rámci zpracování osobou / úsekem ... 

všechny stav Ch3 ar archivní údaj, v terénu zrušeno 

      nep neprovozovaná trať 

      bz     objekt určený ke zrušení 

      st existující stav 

      za záměr 

      zar neplatný záměr 

všechny pres Ch3 dok převzato z projektu, UPD,  

      nez zákres neznámé přesnosti 

      pkn zákres sjednocen s pozemky KN 

      geo geodeticky zaměřeno alespoň ve 3. třídě přesnosti mapování 

      gps zaměřeno mobilními prostředky GPS v rámci terénního sběru dat 

      zak přibližný zákres podle neověřených podkladů 

všechny jev Ch3   číslo jevu 

všechny cis_sta_ob Ch10   číslo stavebního objektu 

všechny cis_pro_so Ch10   číslo provozního souboru 

  menu Ch3   rozdělení objektů podle působnosti správců  

          

067-Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma  

  popis Ch3 ats automatická tlaková stanice 

      std studna 

      hdr hydrant 

      vdj vodojem 

      cer čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu 

      ost ostatní zařízení k zásobování vodou 

      OP ochranné pásmo 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

068-Vodovodní síť včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 vr vodovodní řad 

      vu vodovody  užitkové vody 

      suc suchovod 

      OP ochranné pásmo vodovodní sítě 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

069-Technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 br biologický rybník, dočišťovací nádrž 

      ps přečerpávací stanice odpadních vod 

      cov čistírna odpadních vod 

      ost ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod 

      sak kanalizační šachta 

      zum žumpa, septik, jímka 

      tek technologický objekt na kanalizaci 

      WC sociální zařízení 



      OP ochranné pásmo 

      odz odvodňovací zařízení 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

070-Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 d stoka dešťové kanalizace 

      j stoka jednotné kanalizace 

      s stoka splaškové kanalizace 

      st stoka splaškové tlakové kanalizace 

      sh stoka hloubkové kanalizace 

      ost odvodnění stanice 

      k kanalizace - bez rozlišení 

      tra trativod 

      spo svodné potrubí 

      odv odvodnění tělesa dráhy 

      OP ochranné pásmo kanalizační stoky 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

071-Výrobna elektřiny včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 ove objekt  výrobny elektrické energie 

      opp 
plošné vymezení výrobny elektřiny; areál důležitý pro vymezení ochranného 
pásma 

      OP ochranné pásmo výrobny elektrické energie  

  tepar Ch255   technické parametry 

          

072-Elektrická stanice včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 me měnírna  

      trf trafostanice  

      rtn transformovna 

      rzv rozvodna 

      osz ostatní zařízení na zpracování a distribuci el.enegie 

      opp 
plocha vymezená oplocením popř. vnějším lícem zdiva venkovních stanic a 
stanic s napětím nad 52 kV v budovách 

      OP ochranné pásmo 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

073-Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma       

  popis Ch3 vos vedení elektrické sítě veřejného osvětlení  

      nnk venkovní vedení elektrické sítě NN - kabelové  

      nnn venkovní vedení elektrické sítě NN - s neizolovanými vodiči  

      nnz venkovní vedení elektrické sítě NN - závěsný kabel  

      vnk venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - kabelové  

      vni venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - s izolovanými vodiči  

      vnn venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - s neizolovanými vodiči  

      sil silové vedení 



      nsz napájecí vedení ke sdělovacím a zabezpečovacím zařízením 

      svi svítidlo, osvětlovací věž, osvětlovací stožár 

      chr chránička 

      tv trakční vedení, kotva stožáru TV, břevna, krakorce 

      ttv technologie trakčního vedení 

      tsi technologie silnoproudá 

      tns technologie napájecích stanic 

      tdr technologie dispečerská řídící 

      OP ochranné pásmo 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

074-Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

  popis Ch3 zzp zařízení zásobování plynem  

      zp zásobník plynu 

      kom kompresor 

      vyp vypínač 

      odc odpínač 

      odp odpojovač 

      kob kolejová brzda 

      opp plocha důležitá z hlediska vymezení OP 

      OP ochranné pásmo 

      bp bezpečnostní pásmo  

      vzd zařízení stlačeného vzduchu 

      hup hlavní uzávěr plynu 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

075-Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

  popis Ch3 bp bezpečnostní pásmo plynovodu  

      ntl plynovod NTL  

      stl plynovod STL  

      ply plynovod 

      pp plynovodní přípojka  

      chr chránička 

      OP ochranné pásmo plynovodu 

      vzd vedení  stlačeného vzduchu 10A 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

078-Produktovod včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 pv produktovod 

      chr chránička 

      sh sklad hořlavin 

      nad nádrž PHM 

      OP ochranné pásmo produktovodu 

  tepar Ch255   technické parametry 



          

079-Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 kot kotelna 

      pst předávací stanice tepla 

      ozt ostatní zařízení na zpracování a distribuci tepla  

      tot technologický objekt zásobování teplem 

      OP ochranné pásmo technologického objektu na teplárenské síti  

  tepar Ch255   technické parametry 

          

080-Teplovod včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 czt hranice oblastí vytápěných ze systému CZT  

      mrt místní rozvod tepla - primární  

      tep teplovod 

      hor horkovod 

      par parovod 

      OP ochranné pásmo rozvodu tepla  

  tepar Ch255   technické parametry 

          

081-Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 bts BTS vysílač 

      rz radiové zařízení 

      ekz elektronické komunikační zařízení 

      tel telefon 

      zz 
zabezpečovací zařízení (přejezdové zařízení, výstražníky, návěstidla, 
snímače…) 

      OP ochranné pásmo komunikačního a zabezpečovacího zařízení 

  tepar Ch255   technické parametry, popis návěstidel,… 

          

082-Komunikační vedení včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 rss radiový směrový spoj  

      kv komunikační vedení 

      zab zabezpečovací vedení 

      ko kabel optický 

      km kabel metalický 

      chr chránička 

      dra drátovod 

      OP ochranné pásmo komunikačního a zabezpečovacího vedení 

  tepar Ch255   technické parametry (typ kabelu, hloubka, číslo kabelu,…) 

          

085-Skládka včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 skl skládka 

      OP ochranné pásmo skládky 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

093-Místní a účelové komunikace 



93 popis Ch3 uko účelová komunikace 

      mko místní komunikace 

      zpl zpevněná plocha 

          

094-Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 

  trakce Ch1 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) 

      N nezávislá (neelektrifikováno) 

      U závislá (elektrifikovano) 

      S smíšená (smíšená trakce) 

  jr Ch3   číslo trati podle jízdního řádu 

  KCD Ch1 K celostátní koridorové tratě 

      H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory 

      C ostatní celostátní tratě 

      T celostátní tratě - neprovozované 

      R regionální tratě provozované SŽDC 

      P reg. tratě-v majetku státu, provoz. subjekt mimo SŽDC 

      S regionální tratě-soukromé 

      M regionální tratě-neprovozované 

      V vlečky cizí 

      W vlečky patřící SŽDC 

      Z zahraniční tratě 

      N nezařazené - není tratí 

  poznámka Ch255   uvedení nestandardní informace 

  SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití 

      E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely 

      N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury 

      V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC 

      R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC 

      Z úseky tratí ve vlastnictví zahraničních železničních správ na území ČR 

      C úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR 

      T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR  

      JZ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní 

      CV SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC 

      CR SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC  

      CJ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR  

      CZ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 

  TUDU Ch6   číslo definičního úseku 

  rozchod Ch1 N 1435mm 

      U 760mm 

      J jiný 

      X splítka 

  VLA Ch255   vlastník koleje, výhybky 

  KM N6(3)   kilometráž začátku úseku koleje, výhybky 

  CKV Ch5   číslo koleje, výhybky 



  KV Ch1 K objektem je kolej 

      V objektem je výhybka 

  plocha Ch3 vpp veřejně přístupné plochy na dráze 

      OP ochranné pásmo dráhy 

          

095-Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 

  trakce Ch1 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) 

      N nezávislá (neelektrifikováno) 

      U závislá (elektrifikovano) 

      S smíšená (smíšená trakce) 

  jr Ch3   číslo trati podle jízdního řádu 

  KCD Ch1 K celostátní koridorové tratě 

      H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory 

      C ostatní celostátní tratě 

      T celostátní tratě - neprovozované 

      R regionální tratě provozované SŽDC 

      P reg. tratě-v majetku státu, provoz. subjekt mimo SŽDC 

      S regionální tratě-soukromé 

      M regionální tratě-neprovozované 

      V vlečky cizí 

      W vlečky patřící SŽDC 

      Z zahraniční tratě 

      N nezařazené - není tratí 

  poznámka Ch255   uvedení nestandardní informace 

  SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití 

      E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely 

      N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury 

      V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC 

      R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC 

      Z úseky tratí ve vlastnictví zahraničních železničních správ na území ČR 

      C úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR 

      T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR  

      JZ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní 

      CV SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC 

      CR SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC  

      CJ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR  

      CZ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 

  TUDU Ch6   číslo definičního úseku 

  rozchod Ch1 N 1435mm 

      U 760mm 

      J jiný 

      X splítka 

  VLA Ch255   vlastník koleje, výhybky 

  KM N6(3)   kilometráž začátku úseku koleje, výhybky 



  CKV Ch5   číslo koleje, výhybky 

  KV Ch1 K objektem je kolej 

      V objektem je výhybka 

  plocha Ch3 vpp veřejně přístupné plochy na dráze 

      OP ochranné pásmo dráhy 

          

097-Vlečka včetně ochranného pásma 

  trakce Ch1 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) 

      N nezávislá (neelektrifikováno) 

      U závislá (elektrifikovano) 

      S smíšená (smíšená trakce) 

  jr Ch3   číslo trati podle jízdního řádu 

  KCD Ch1 K celostátní koridorové tratě 

      H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory 

      C ostatní celostátní tratě 

      T celostátní tratě - neprovozované 

      R regionální tratě provozované SŽDC 

      P reg. tratě-v majetku státu, provoz. subjekt mimo SŽDC 

      S regionální tratě-soukromé 

      M regionální tratě-neprovozované 

      V vlečky cizí 

      W vlečky patřící SŽDC 

      Z zahraniční tratě 

      N nezařazené - není tratí 

  poznámka Ch255   uvedení nestandardní informace 

  SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití 

      E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely 

      N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury 

      V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC 

      R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC 

      Z úseky tratí ve vlastnictví zahraničních železničních správ na území ČR 

      C úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR 

      T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR  

      JZ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní 

      CV SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC 

      CR SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC  

      CJ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR  

      CZ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 

  TUDU Ch6   číslo definičního úseku 

  rozchod Ch1 N 1435mm 

      U 760mm 

      J jiný 

      X splítka 

  VLA Ch255   vlastník koleje, výhybky 



  KM N6(3)   kilometráž začátku úseku koleje, výhybky 

  CKV Ch5   číslo koleje, výhybky 

  KV Ch1 K objektem je kolej 

      V objektem je výhybka 

  plocha Ch3 vpp veřejně přístupné plochy na dráze 

      OP ochranné pásmo dráhy 

          

098-Lanová dráha včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 v lanová dráha visutá  

      p pozemní lanová dráha  

      sta zastávka, stanice lanové dráhy  

      OP ochranné pásmo lanové dráhy  

  tepar Ch255   technické parametry (atribut změněn v rámci sjednocení dat) 

          

105-Hraniční přechod 

  nazevSR70 Ch255   název hraničního přechodu 

  nazev35 Ch35   název hraničního přechodu 

  nazev20 Ch20   název hraničního přechodu 

  popis Ch3 r říční 

      s silniční 

      z železniční 

      t turistický 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut změněn v rámci sjednocení dat) 

  popis1 Ch1 1 přechod mohou využívat příslušníci všech států 

      2 přechod mohou využívat  jen občané ČR 

      3 přechod jen pro malý pohraniční styk 

  dokument Ch255   identifikace zakládacího dokumentu (číslo vyhlášky, nařízení, ...) 

  dok_vy_kdo Ch255   identifikace původce zakládacího dokumentu 

  pohr_trat Ch255     

  peaz Ch1 1 přechod ČR 

      0 peážní 

  dok_vy_kdy Datum   datum podepsání zakládacího dokumentu 

          

110-Objekt civilní ochrany 

  popis Ch3 em evakuační místo 

      su stálý úkryt CO 

      iu improvizovaný úkryt CO  

      sco sklad CO 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

111-Objekt požární ochrany 

  popis Ch3 kpv koncový prvek varování  

      skl sklad HZS SŽDC 

      hzs stanice hasičského záchranného sboru SŽDC 



  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

118-Jiné záměry 

  popis Ch3 upd územně plánovací dokumentace 

      us územní studie 

      iz investiční záměr 

      pd projektová dokumentace 

      sp studie proveditelnosti 

      uts územně technická studie 

      eia dokumentace EIA 

  schva Ch255   
Schválení dokumentace (posuzovací protokol, případně informace zda je studie 
schválená) 

  lokm12 Ch255   TUDU dle M12 + km  

  lokjr Ch10   lokalita dle JŘ 

  pozn Ch255   poznámka 

          

119-Plochy a území ostatních složek integrovaného záchranného systému 

  popis Ch3 pzs plocha vyčleněná pro zásahy IZS v době mimořádných událostí 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

127-Silniční dopravní zařízení 

  popis Ch3 ndj silniční nadjezd (nemusí být ve správě SŽDC) 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

128-Železniční dopravní zařízení 

  popis Ch3 mos most 

      tun tunel 

      pro propustek 

      vah kolejová váha 

      lvk přechodová lávka pro pěší 

      dep depo ČD Cargo,  garáž MUV, DKV, DOV,  

      zst železniční stanice * 

      zas Zastávka * 

      pre železniční přejezd 

      zed opěrné, zárubní a obkladní zdi 

      zaj zajištění skal 

      rmp rampa 

      tcn točnice 

      plo oplocení 

      zar zarážedlo 

      vyt výtah 

      phs protihluková stěna 

      bud budova 

      tzp technologické zařízení pozemních objektů 

      nas nástupiště 



  tepar Ch255   technické parametry 

          

998-Objekty blíže neurčené 

  popis Ch3 ved vedení, kolektory, chráničky, vstupní šachty, sloupy, armatury 

  tepar Ch255   technické parametry  

          

999- Objekty, které nejsou předmětem údajů o území pro ÚAP 

  tepar Ch255   Popis objektu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pro objekty dopravně významných bodů se zdrojem dat v číselníku SR70 platí následující atributy 
v poli „tepar“: 
 

KVAlifikátor 

1 stanice (z přepravního hlediska blíže neurčená) 

3 dopravna s výkonem dopravní služby podle předpisu D3 

5 dispečerské pracoviště pro dálkově obsluhované zabezpečovací zařízení 

7 samostatné tarifní místo ve stanici 

8 obvod DVM nebo staniční kolejová skupina (vyjadřuje se výčtem kolejí) 

9 obvod DVM nebo staniční kolejová skupina se zastávkou 

11 výhybna 

20 odbočení ve stanici nebo v jiném DVM 

21 odbočka 

22 odbočka a nákladiště 

23 odbočka a zastávka 

24 odbočka, nákladiště a zastávka 

25 zrušeno - odbočka (pro vlaky určité trati není dopravnou) 

26 zrušeno - odbočka (pro vlaky určité trati není dopravnou) a nákladiště 

27 zrušeno - odbočka (pro vlaky určité trati není dopravnou) a zastávka 

28 zrušeno - odbočka (pro vlaky určité trati není dopravnou), nákladiště a zastávka 

29 odbočení vlečky z širé trati 

31 hradlo 

32 hradlo a nákladiště 

33 hradlo a zastávka 

34 hradlo, nákladiště a zastávka 

35 automatické hradlo 

36 automatické hradlo a nákladiště 

37 automatické hradlo a zastávka 

38 automatické hradlo, nákladiště a zastávka 

41 hláska 

42 hláska a nákladiště 

43 hláska a zastávka 

44 hláska, nákladiště a zastávka 

51 nákladiště 

52 nákladiště a zastávka 

61 zastávka 



62 zastávka v obvodu stanice 

63 zastávka lanové dráhy 

65 zastávka náhradní autobusové dopravy 

66 cestovní kancelář (vydávající jízdní doklady ČD) 

67 zákaznická centra osobní dopravy 

69 hromadný název stanic "HNS" (využívá se k označení skupiny bodů pro úlohy osobní přepravy) 

70 skok ve staničení 

71 zrušeno - kolejová křižovatka 

72 zrušeno - kolejová splítka 

73 místo pro odstup nezavěšeného postrku (na širé trati) 

74 hranice třídy sklonu 

75 zrušeno - závorářské stanoviště 

76 jiné dopravní body 

81 samostatné kolejiště vlečky (blíže nespecifikované) 

82 dopravní body na cizím území (blíže nespecifikované) 

83 
zrušeno - dopravní body využívané jinými provozními úlohami (například hranice DKV v úloze ASO-
HV) 

90 hranice infrastruktury 

91 státní hranice 

92 hranice VÚSC (krajů) 

93 hranice trakčních napájecích soustav 

94 hranice DU, začátek (respektive konec) DU, přičemž bodu nelze přiřadit kód jiný 

95 trasovací bod projektu SENA, případně bod upřesňující průběh DU 

96 hranice OOR 

97 hranice RCP totožná s hranicí VÚSC (krajů) 

99 zrušeno - prázdné Wap, E, Ea do pánve 

sa zrušeno k 1.7.2009 - Provozní obvod (do 31.8.2008 Uzlová železniční stanice - UŽST) 

sb 
zrušeno k 1.7.2009 - Oblast operativního řízení (do 31.8.2008 Regionální centrum řízení provozu a 
organizování drážní dopravy-RCP) 

 
 
 
 
 

STAv 

1 
dopravní bod je aktivní (fyzický dopravní bod je v provozu, fiktivní bod je používán v úlohách 
informatiky pro sledování statistických a ekonomických informací) 

2 

dopravní bod je evidován a čeká na svou aktivaci (například případ neotevřených zastávek pro 
cestující veřejnost, které jsou evidovány Drážním úřadem - mají přidělen tarifní název, mají také 
přiděleno své vlastní evidenční číslo SR70 Odborem 11 GŘ ČD) 

3 
dopravní bod v přípravné fázi nebo toho času mimo provoz (například z důvodů snižování propustnosti 
tratí uzavřené hlásky, výhybny a podobně) 

4 

dopravní bod je fyzicky zrušen, případně je k fyzické likvidaci určen, fiktivní body ztratily v úlohách 
informatiky své opodstatnění (např. hranice bývalých RCP); tyto body jsou ponechány v evidenci pro 
potřeby prezentace historických dat 

5 

dopravní bod je fyzicky zrušen, případně je k fyzické likvidaci určen, fiktivní body ztratily v úlohách 
informatiky své opodstatnění (např. hranice bývalých RCP); tyto body jsou ponechány v evidenci pro 
potřeby prezentace historických dat 

 

OBSazení 

0 železniční stanice je sídlem přednosty PO 

1 služebna je obsazena výpravčím 

2 služebna je obsazena dopravním zaměstnancem (mimo výpravčího) 

3 služebna je obsazena dirigujícím dispečerem 

7 pouze státní hranice; úkony provádí zaměstnanec ČD na území cizího státu 

8 úkony provádí zaměstnanec CPS 

9 služebna není personálně obsazena dopravním zaměstnancem 



 
 
 

VLAstník 

0 ve vlastnictví státu 

1 České dráhy, a.s. 

2 Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 

3 VIAMONT a.s. 

4 Svazek obcí údolí Desné 

5 SaZ s.r.o. 

99 dopravní bod dle §3 odst. 1c a 1d zákona 266/1994 Sb. v platném znění nebo bod na území jiné země 

 
 

PROvozovatel 

  0 Správa železniční dopravní cesty, s.o. 

1 České dráhy, a.s. 

2 Jindřichohradecké místní dráhy, a.s. 

3 VIAMONT a.s. 

4 Svazek obcí údolí Desné 

5 SaZ s.r.o. 

6 Klub přátel lokálky 

7 ADVANCED WORLD TRANSPORT a.s. 

8 SART stavby a rekonstrukce a.s. 

9 KŽC s.r.o. 

10 PDV RAILWAY a.s. 

99 
dopravní bod dle §3 odst. 1c a 1d zákona 266/1994 Sb. v platném znění nebo bod na území jiné 
země 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 

 

 

                                                                 30.11.2013                   

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje 

 



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území 

9. Vyjádření poskytovatele: 

 

Jev 067 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 068 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 069 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 070 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 071 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 072 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 073 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 074 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 075 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 078 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 080 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 081 

data převzata z pasportu, DSPS a GP 

 Primární data BTS poskytl Ing. Petr Očenáš, tel 972 322 134 

Jev 082 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 085 

data převzata z evidence skládek Ř SŽDC 

 Primární data poskytla Marie Babáková, tel. 972 524 684.  

Jev 094, 095, 097 

Průběh osy koleje je převzat z mapové přílohy Číselníku pro označování tratí M12, 
stejně jako hodnoty atributů. Data jsou garantována TUDC, kromě atributu čísla trati 
podle jízdního řádu, který není garantován. 
Atribut název, u těchto jevů, obsahuje označení celého traťového úseku, podle 
číselníku M12. Atribut název1 pak označení definičního úseku, název jeho začátku 
a konce, rovněž podle číselníku M12. Ochranné pásmo dráhy není v některých 
úsecích garantované pro měřítko katastrální mapy. Tyto úseky jsou 



identifikovatelné atributem přes = zak. Plochy ochranného pásma dráhy jsou 
uvedeny souborně v rámci jevu 094 bez ohledu na klasifikaci tratí regionálních, 
celostátních a vleček. Ochranné pásmo dráhy bylo automaticky generováno 
z průběhu osy koleje a hranice pozemku s účelem využití dráha. Zahrnuje tak i 
plochy doposud nevypořádaných drážních parcel a plochy kolem vleček. 
Osy vlečkových kolejí, které nejsou ve vlastnictví SŽDC nejsou zobrazené, za 
poskytnutí údajů o území odpovídá provozovatel vlečky. Aktuální seznam 
provozovatelů vleček spravuje Drážní úřad. 
Osy koleje, které nelze přiřadit k jevu 094, 095, 097 a zároveň jsou provozovanou 
tratí, byly přiřazeny k jevu 097. Jedná se o zahraniční tratě. Tato skutečnost je 
zmíněna v poznámce u dané položky 
Poskytovatel primárních dat TUDC, Ing. Karel Šimša, tel. 972 741 268 

 

Jev 098 

data převzata z KN a kontrolního měření lanovky pro ČD 

  

Jev 105 

Data převzata z evidence železničních hraničních přechodů Ř SŽDC 
Poskytovatel primárních dat Bc. Roland Nohel, tel 972 335 561 

  

Jev 110 

Data převzata z pasportu budov, správce viz údaj v poli „over_kdo“ pro data, kde 
pole zdroj=“pasport SBBH“ 

  

Jev 111 

Data převzata z pasportu budov a správců 
správce viz údaj v poli „over_kdo“ pro data, kde pole zdroj=“pasport SBBH“ 

  

Jev 128 

Mosty převzaty z pasportu MES 
primární data poskytl Ing. Vladimír Škoch, tel. 972 235 250 

Propustky převzaty z pasportu propustků 
primární data poskytl Ing. Vladimír Škoch, tel. 972 235 250 

tunely převzaty z pasportu tunelů 
primární data poskytl Bc. Pavel Remeš, tel. 972 741 267 

Přejezdy převzaty z pasportu přejezdů 
primární data poskytla Ing. Luděk Paznocht, tel. 972 625 171, data neobsahují 
přejezdy na vlečkách, za poskytnutí údajů o území odpovídá provozovatel vlečky.  

Názvy dopravně významných míst převzaty z předpisu pro označování dopravně 
významných míst  SR70 
primární data poskytl Ing. Berzkowitch, tel. 972 241 329 

Depa převzata z evidence RSM – ČD a dopracovány podle sezanmu dep 
kolejových vozidel, pasportu budov SŽDC a ortofota.  
Primární data za ČD poskytl Ing. Vala, tel. 725 037 628 a Ing. Heltová za SŽDC, tel. 
222 335 679. 
 

10. Prohlášení poskytovatele údajů 
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v III. oddíle jsou správné, úplné a aktuální. Jsem si vědom 
sankčních důsledků podle § 28 odst. 3 stavebního zákona. 

 

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje 

  
Ing. Karel Veselý, vedoucí odboru  centrální dokumentace Správy železniční geodézie Praha 

                                                                30.11.2013               
                                   

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje
 
 









Pasport údaje o území

Pasport č. 1351_2020_11_23_5313 / údaje o území  Ústí nad Orlicí

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování
Městský úřad Ústí nad Orlicí

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název
CETIN a.s.

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
04084063

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec b) PSČ
Praha - Libeň (Praha 9) 19000
c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační
Českomoravská 2510/19
e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Jiří Soudný, TEDO
f) číslo telefonu g) e-mail
+420 606684196 jiri.soudny@cetin.cz
h) jméno a příjmení kontaktní osoby
Jiří Soudný
i) číslo telefonu j) e-mail
+420 606684196 jiri.soudny@cetin.cz
k) identifikátor datové schránky
qa7425t



II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území
a) Název údaje o území

82a - elektronické komunikace, jejich ochranná pásma, zájmová území.
b) Popis údaje o území

Prostorová poloha sítí společnosti CETIN a.s.

5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný b) ze dne
Interní výkresová dokumentace CETIN a.s. 23.11.2020
c) vydal
CETIN a.s.

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území
Brandýs nad Orlicí 60927
Chotěšiny 65310
Dlouhá Třebová 62650
Dobrá Voda u Orlického Podhůří 71210
Dolní Dobrouč 62891
Dolní Houžovec 66681
Dolní Libchavy 62955
Dolní Sloupnice 63017
Dolní Čermná 62888
Džbánov u Litomyšle 63432
Gerhartice 77541
Hejnice u Žamberka 63820
Hnátnice 64001
Horní Dobrouč 64277
Horní Houžovec 66682
Horní Libchavy 64332
Horní Sloupnice 64412
Hrádek u Jehnědí 65818
Hylváty 77533
Jakubovice 65657
Jehnědí 65819
Kerhartice nad Orlicí 77534
Knapovec 66683
Kunčice u Letohradu 68065
Lanšperk 67903
Lhotka u České Třebové 68137
Litice nad Orlicí 68530
Mostek nad Orlicí 69983
Němčí 72389
Oldřichovice u Ústí nad Orlicí 77535



Ostrov u Lanškrouna 71599
Oucmanice 71705
Petrovice u Lanškrouna 72014
Polom u Potštejna 68154
Potštejn 72650
Prostřední Libchavy 64333
Písečná u Žamberka 72067
Přívrat 73638
Rviště 71214
Seč u Brandýsa nad Orlicí 74648
Skuhrov u České Třebové 74904
Sopotnice 75244
Sudislav nad Orlicí 75876
Sudslava 75890
Svatý Jiří 70760
Velká Skrovnice 77863
Voděrady u Českých Heřmanic 78423
Vračovice 78521
Zářecká Lhota 79102
Žampach 79446
Černovír u Ústí nad Orlicí 62061
Červená 68063
Česká Rybná u Žamberka 62167
České Libchavy 62263
Řetová 74535
Řetůvka 74536
Říčky u Orlického Podhůří 71215
Ústí nad Orlicí 77527
c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
 



7. Předání údaje o území
a) název dokumentu b) datum zpracování
Ústí nad Orlicí 5313 02.07.2020
c) počet svazků, listů, nosičů
kontrolní součty v souborech  20-07-02_uup_USTO_site.dgn  53b42655, 
20-07-02_uup_USTO_rspoje.dgn  6a7a8d16
d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
1:500
e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK
f) u digitálních dat jejich popis(metadata), zejména:

• Formát textové/tabulkové části:  *.txt
• Formát grafické části (s uvedením programu, ve kterém je zpracována):

*.dgn Bentley MicroStation v.8
• Typ:  linie, buňka

• Datový model, včetně popisu datových vrstev:  viz soubor struktura dat.txt

• Medium-nosič, velikost souborů:
20-07-02_uup_USTO_site.dgn:  935936 kB
20-07-02_uup_USTO_rspoje.dgn:  77312 kB
struktura dat.txt:  1526 kB

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 důsledků v
případě nesprávně či neúplně poskytnutého údaje podle § 28 odst. 3 stavebního
zákona.

23.11.2020

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



III. oddíl – potvrzení správnosti poskytnutého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti poskytnutého údaje

10. Prohlášení poskytovatele údajů
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené ve III. oddíle jsou správné, úplné a aktuální.
Jsem si vědom sankčních důsledků podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

Jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje
 

 

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



Pasport č. 1, 2 údaje o území

Poskytnutý krajskému úřadu /úřadu územního plánování

MÚ Ústí nad Orlicí

I. oddíl - poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název

ČEZ Distribuce, a. s.

53092742

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj - IČO

3. Sídlo poskytovatele a kontakt

Děčín, Děčín IV-Podmokly

a) obec b) PSČ

405 02

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

Teplická 874/8

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl - údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území

řádek 82. komunikační vedení včetně ochranného pásma

5. Vznik území
b) ze dnea) právní předpis/správní rozhodnutí/jiný

Provozní dokumentace společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. Ochranná pásma dle zákona 79/57Sb., nařízení
vlády 80/57Sb. ve znění pozdějších předpisů - viz
Textová část

Provozní dokumentace aktuální k 23.11.2020.
Zákonné normy viz Textová část

c) vydal

Provozní dokumentace - ČEZ Distribuce, a. s.
Zákonné normy - viz Textová část

6. Územní lokalizace údaje o území

a) název katastrálního/ katastrálních území b) datum zpracování

celé území MÚ Ústí nad Orlicí celé území Obec s rozšířenou působností číslo 5313

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

Neúčelný údaj

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

0500003108.zip; Přístup k dokumentům a
aktualizacím na stránkách: http://uap.cez.cz

23.11.2020, předpokládaná aktualizace 4/2020

c) počet svazků, listů, nosičů

Grafická část: 2x vektorový výkresový soubor. Textová část obsahuje: 1x doplňující informace -
text_cezd_rev1; 1x struktura datového modelu ÚAP - datovy_model_cezd_rev3; 1x elektronická podoba
pasportu údaje o území - 0500003108.zip; 1x protokol o stažení údaje o území (označen číslem žádosti o
stažení)

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

Digitální forma bez omezení měřítkem zobrazení

e) souřadnicový systém zobrazení

S-JTSK

f) popis digitálních dat (metadat)

Textová část - *.pdf; *.xls
Grafická část - digitální forma ve formátu *.dgn; ESRI Shape File
Datový model - viz přiložený soubor struktury datového modelu ve formátu *.xls

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 nesprávní či neúplně
předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

V Praze dne 23.11.2020

------------------------------------------------------------------
-ČEZ Distribuce, a. s.



Pasport č.5 údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 
 Městský úřad Ústí nad Orlicí Úsek územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název
T-Mobile Czech Republic a.s., dále (TMCZ )

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
6 4 9 4 9 6 8 1

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt

a) obec b) PSČ
Praha 149 00

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační
Tomíčkova 2144/1

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Petr Dundáček

f) číslo telefonu        g) e-mail
+420 603 404 581 petr.dundacek@t-mobile.cz



II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území
řádek 81. elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
řádek 82. komunikační vedení včetně ochranného pásma
řádek 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetne ochranného pásma

5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný        b) ze dne
Interní dokumentace TMCZ aktualizace k 1. dni aktuálního měsíce

c) vydal
TMCZ

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území        b) číslo katastrálního/katastrálních území
Rozsah území - Pardubický kraj Rozsah území - Pardubický kraj

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

7. Předání údaje o území
a) název dokumentu        b) datum zpracování
Prostřednictvím WEB portálu Průběžně, aktualizace k 1. dni aktuálního měsíce

c) počet svazků, listů, nosičů
viz přílohy

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
Digitální formát bez omezení měřítkem zobrazení

e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
 Textová část – bez textové části
 Grafická část – souborová forma ve formátu SHP 
 Datový model – formát údajů přístupný a aktualizovaný na WEB portálu
 Medium – zaslány e-mailem na základě žádosti zadané prostřednictvím WEB portálu

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.

23.11.2020
..................………..…….....……………………………



datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje

10. Prohlášení poskytovatele údajů
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v III. oddíle jsou správné, úplné a aktuální. Jsem si
vědom sankčních důsledků podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

Dundáček Petr                            Senior specialista ochrany sítě

23.11.2020
..................………..…….....……………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



Pasport č. 1, 2 údaje o území

poskytnutý pro

Městský úřad Ústí nad Orlicí

I. oddíl - poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název

ČD - Telematika a.s.

54495416

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj - IČO

3. Sídlo poskytovatele a kontakt

Praha 3

a) obec b) PSČ

130 00

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

Pernerova 2819/2a

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

Ing. Sylvie Zuščáková - specialista - geodetka

f) číslo telefonu g) e-mail

+420 724 013 783 sylvie.zuscakova@cdt.cz

II. oddíl - údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území
řádek 82. komunikační vedení včetně ochranného pásma

5. Vznik údaje o území

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

Interní směrnice ČD - Telematiky a.s. 23.11.2020

c) vydal

ČD - Telematika a.s.

6. Územní lokalizace údaje o území

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

Rozsah území ORP 1287

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

Neúčelný údaj

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

1287_082_CDT_DGN.zip 23.11.2020

c) počet svazků, listů, nosičů

1 x DGN soubor

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

DGN soubor bez omezení měřítkem zobrazení.

e) souřadnicový systém zobrazení

S-JTSK

www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00  Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00  Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938



f) popis digitálních dat (metadat)

• Textová část - viz tento formulář
• Grafická část - souborová forma ve formátu *.dgn
• Typ - linie
• Datový model v DGN souboru

Vrstva Barva Typ prvku Význam

33 2 (zelená) Linie
Prvky v majetku společnosti ČD - Telematika a.s. spadající do
kategorie jevu 82 - Komunikační vedení včetně ochranného pásma

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 nesprávní či neúplně předaného údaje podle
§ 28 odst. 3 stavebního zákona.

V Praze dne: ČD - Telematika a.s.
Úsek Telekomunikační služby

oddělení Provoz fyz. infrastruktury - FO
Pernerova 2819/2a

130 00 Praha 3

23.11.2020

www.cdt.cz

ČD - Telematika a.s. | akciová společnost | Korespondenční adresa: Pod Táborem 369/8a | 190 00  Praha 9 | tel.: +420 972 225 555

Sídlo společnosti: Pernerova 2819/2a | 130 00  Praha 3 | IČ: 61459445 | DIČ: CZ61459445 | Vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka B 8938



Pasport č. 1 údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

Městský úřad Ústí nad Orlicí

I. oddíl - poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název

České Radiokomunikace a.s.

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

I Č 2 4 7 3 8 8 7 5

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt

a) obec                         b) PSČ

Praha 6 169 00

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

Skokanská 2117/1

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

Simona Hulíková

f) číslo telefonu              g) e-mail

242 411 970 uap@cra.cz

h) jméno a příjmení a funkce kontaktní osoby

Václav Kučera

i) číslo telefonu              j) e-mail

242 411 838 uap@cra.cz

k) identifikátor datové schránky

g74ug4f



II. oddíl - údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území

a) Název údaje o území

Jev č. 82a

b) Popis údaje o území

elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území

5. Vznik údaje o území

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

zákon č. 127/2005 Sb, o elektronických komunikacích

c) vydal

6. Územní lokalizace údaje o území

a) ČR / název kraje / název obce / název 
katastrálního/katastrálních území            b) číslo katastrálního/katastrálních území

k.ú. náležící pod ORP Ústí nad Orlicí

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

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu             b) datum zpracování

Veřejná komunikační síť Českých Radiokomunikací, a.s 12/11/2020

c) počet svazků, listů, nosičů

El. poštou

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

optické kabely geodeticky zaměřeny, ostatní data 1:10.000, ORM

e) souřadnicový systém zobrazení

JTSK

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

Formát textové/tabulkové části - DBF
Formát grafické části (s uvedením programu, ve kterém je zpracována) - SHP
Typ (linie, bod, plocha) :         Ochranná pásma - polygony

RR body - body

Vysílací zařízení - body

Optika – linie

Páteřní rr spoje – linie



RR spoje – linie

Soupis vyexportovaných vrstev pro vaše ORP naleznete v přiloženém exportním 
logu ÚAP .
Datový model, včetně popisu datových vrstev  - Poskytovaná data jsou rozdělena do 
šesti monotematických vrstev.

1. Vrstva Ochranná pásma obsahuje polygony reprezentující hranici 
ochranných pásem vysílacích zařízení.

2. Vrstva RR body reprezentuje parabolické nebo sektorové antény 
radiových směrových spojů. Všechny spoje provozované uvnitř 
hranic příslušné ORP končí v některém z těchto bodů. Spoje, které 
překračují hranice ORP, případně jen procházejí nad územím ORP 
nejsou vně hranic ORP ukončeny těmito body.

3. Vrstva Vysílací zařízení obsahuje všechna místa, kde je umístěno 
vysílací zařízení Českých Radiokomunikací a.s. (bez ohledu na 
vlastnictví objektů), ze kterého je vysílán televizní či rozhlasový 
signál. Implicitně je technické ochranné pásmo těchto zařízení 30m, 
pokud není stanoveno jinak. V takovém případě by byla předána 
jako polygon ve vrstvě Ochranná pásma.

4. Vrstva Optika obsahuje geodeticky zaměřenou osu podzemního 
komunikačního vedení Českých Radiokomunikací a.s. Ochranné pásmo 
tohoto vedení je 1,5m na každou stranu od této osy (kynety).

5. Vrstva „Páteřní rr spoje“ obsahuje linie, reprezentující osy koridorů 
důležitých a vysokokapacitních radiových směrových spojů veřejné 
komunikační sítě, jejichž náhrada by byla velmi nákladná a technicky 
obtížná.

6. Vrstva RR spoje obsahuje linie os koridorů všech radiových směrových 
spojů veřejné komunikační sítě tedy včetně páteřních spojů.

poznámka: Koridorem rr spoje se rozumí pomyslné rotační těleso, ve kterém se šíří 
převážná část elektromagnetické energie radiového spoje. Zasahování do tohoto 
koridoru stavbami či stavební technikou vede ke ztrátám elmag. energie a poruchám 
spojení, případně až k trvalému přerušení provozu radiového spoje. Průměry 
koridorů se pohybují v rozsahu od několika metrů až do desítek metrů a závisejí 
zejména na vzdálenosti od zdroje (parabolické antény) a frekvenci zařízení. Též 
průběh osy koridoru spoje a tudíž celého koridoru nad terénem není přímkový, 
ale je zakřivený směrem k zemi. Toto zakřivení se stává významné již u spojů 
o délkách nad 5 km. Z uvedených skutečností vyplývá, že jedinou možností jak 
odpovědně posoudit vliv staveb na radiovou komunikační síť je 3D modelování 
situace v konkrétním místě za použití specializovaných sw nástrojů pro výpočty 
šíření elektromagnetických vln. Vzhledem k tomu, že rr spoje obecně nevytvářejí 
žádné zásadní překážky v rozvoji území (většinou probíhají v dostatečných výškách 
nad terénem), je tento jev třeba chápat pouze jako upozornění na nutnost řešit 
konkrétní investiční záměry s oddělením ochrany sítí společností 
České Radiokomunikace a.s.

Medium - nosič, velikost souborů - soubory SHP do 100 kB

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.

12/11/2020

 



III. oddíl - potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje

10. Prohlášení poskytovatele údajů

Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v III. oddíle jsou správné, úplné a aktuální. Jsem si 
vědom sankčních důsledků podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

Simona Huliková

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

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje















  
Pasport č. 1/2019 údaje o území 

 
 
Poskytnuto pro  

Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 563 24 Ústí nad Orlicí  
 

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje) 
 
1. Jméno a příjmení / název 

MO - ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních zájmů 
 
 
2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj 

6 0 1 1 6 2 6 9 4   
 
3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt 
a) obec         b) PSČ  

Pardubice 530 02 

c) ulice (část obce)        d) číslo popisné / orientační 
Teplého 1899 

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 
Jaroslav Janoušek - vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Čechy 

f) číslo telefonu           g) e-mail 
973 245 733, 973 206 238 odouz.pce@centrum.cz 

 
 



II. oddíl – údaj o území 

4. Název nebo popis údaje o území 
ORP Česká Třebová, ORP Pardubice,  ORP Holice, ORP Hlinsko,  ORP Chrudim, ORP 
Králíky, ORP Lanškroun, ORP Litomyšl,  ORP Moravská Třebová,  ORP Polička,  ORP 
Přelouč, ORP Svitavy, ORP Vysoké Mýto, OPR Ústí nad Orlicí, ORP Žamberk 
 
65a hlukové zóny obcí 
Zde začlenit duplicitně  data zapravovaná do jevu 102a ochranné hlukové pásmo letiště 
Pardubice,  data zpracovaná jako prostor se zvýšenou hlukovou zátěží. Naše PC vybavení 
prozatím vrstvu jev 65a neobsahuje, proto nelze samostatně poskytnout.  

- ochranné hlukové pásmo letiště Pardubice 
Za vymezené území se považuje zakreslené území (viz příloha 1.1. a 1.2.). Vydání závazného 
stanoviska podléhá veškerá výstavba, jejíž omezení je řešeno vydaným územním 
rozhodnutím č.j. ÚSO 975/98/Chu vydaném magistrátem města Pardubice dne 9.9. 1998. 
 
68 - vodovodní síť včetně ochranného pásma 
 
Za vymezené území se považuje pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené osy vedení – 
viz příloha pasportu (CD). Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhají veškeré zemní 
práce. 
69 - technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma 
 
Za vymezené území se považuje zakreslené území – viz příloha pasportu (CD) a dále území v 
šířce 50 m od hranice objektů. Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhá veškerá 
výstavba. 
70 - síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 
 
Za vymezené území se považuje pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené osy vedení – 
viz příloha pasportu. Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhají veškeré zemní práce. 
 
72 - elektrická stanice včetně ochranného pásma 
 
Za vymezené území se považuje pásmo v šířce 12 m na obě strany od zakreslené osy vedení – 
viz příloha pasportu. Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhají veškeré zemní práce. 
 
73 - nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma 
 
Za vymezené území se považuje pásmo v šířce 12 m na obě strany od zakreslené osy vedení – 
viz příloha pasportu. Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhají veškeré zemní práce. 
 
 
77a vedení pro zásobování jinými produkty  
Za vymezené území se považuje pásmo v šířce 300 m na obě strany od zakreslené osy vedení – 
viz příloha pasportu (CD). Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhá veškerá výstavba. 
 
Předávána data obsahují plánovanou stavbu produktovodu Čáslav  - Heřmanův Městec. Tyto 
podklady je třeba zapracovat do územních plánů, ÚAP jako novou stavbu plánovanou.  
V  územně plánovacích dokumentacích požadujeme tuto stavbu uvést jako  veřejně prospěšnou  
stavbu  (zák. č. 183/2006, § 36). Požadujeme zároveň tuto stavbu zapracovávat do všech 



zpracovávaných územních plánů tak, aby byla možná její realizace. 
 
80 - teplovod včetně ochranného pásma 
 
Za vymezené území se považuje pásmo v šířce 10 m na obě strany od zakreslené osy vedení – 
viz příloha pasportu. Vydání závazného stanoviska ČR-MO podléhají veškeré zemní práce. 
 
82a elektronická komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území  
 
data dle původního členění jev 81 - elektronické komunikační zařízení včetně ochranného 
pásma obsahují: 
  
 
Do ORP Hlinsko, Polička zasahuje ochranné kruhové pásmo stanoviště SVRATOUCH,  
ve kterém požadujeme respektovat následující podmínky: 

do 5 km od stanoviště nejsou přípustné průmyslové stavby jako sklady, sila, hangáry a 
podobně s kovovým pláštěm přesahující jako celek velikost 700 m; 

do 5 km od stanoviště nejsou přípustné stavby výkonných vysílačů, převaděčů, 
základnových stanic mobilních operátorů a podobných technologií v pásmu 1090 MHz. 

V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výše uvedené stavby,  
v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. V případě kolize 
může být výstavba omezena nebo vyloučena. 
 
Do ORP Králíky, Lanškroun, Žamberk zasahuje ochranné pásmo stanoviště SUCHÝ VRCH , 
ve kterém požadujeme respektovat následující podmínky: 

všechny výškové stavby zasahující do trasy mikrovlnného pojítka (Fresnelova zóna) 
v azimutu 218° do vzdálenosti 65 km v rozsahu +3° a –3° od tohoto azimutu; 

do 200 m od stanoviště (anténních prvků) nejsou přípustné průmyslové stavby jako sklady, 
sila, hangáry a podobně s kovovým pláštěm; 

do 5 km nejsou přípustné výkonné vysílače v pásmu 40 MHz – 1,3 GHz vyzařující 
věsměrově; 

do 2 km od stanoviště nejsou přípustné průmyslové stavby s kovovou konstrukcí jako 
sklady, sila, hangáry a podobně. 

V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výše uvedené stavby,  
v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. V případě kolize 
může být výstavba omezena nebo vyloučena. 
 
Do ORP Ústí nad Orlicí zasahuje ochranné pásmo stanoviště ANDRLŮV CHLUM , ve kterém 
požadujeme respektovat následující podmínky: 

všechny výškové stavby zasahující do trasy mikrovlnného pojítka (Fresnelova zóna) 
v azimutu 65° do vzdálenosti 24 km v rozsahu +3° a –3° od tohoto azimutu; 

do 200 m od stanoviště (anténních prvků) nejsou přípustné průmyslové stavby jako sklady, 
sila, hangáry a podobně s kovovým pláštěm; 

V tomto vymezeném území lze vydat územní rozhodnutí a povolit výše uvedené stavby,  
v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. V případě kolize 
může být výstavba omezena nebo vyloučena. 
 



Do ORP Žamberk, Česká Třebová, Králíky, Litomyšl, Polička, Svitavy zasahují zájmová území 
Ministerstva obrany – trasy mikrovlnných spojů (Fresnelova zóna) ze stanovišť SUCHÝ 
VRCH – ZAKLETÝ, SUCHÝ VRCH – POHLEDECKÁ SKÁLA, SUCHÝ VRCH – 
ANDRLŮV CHLUM, SUCHÝ VRCH – PRADĚD a SUCHÝ VRCH – VYSOKÁ ROUDNÁ. 
V těchto zájmových území lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní výstavbu, 
v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu, jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. V případě kolize 
může být výstavba omezena nebo vyloučena. 
 
jev 82a - komunikační vedení včetně ochranného pásma obsahují následující členění 
(poskytovatel VU3255): 
 
Sledovaný jev je členěn následovně: 

nadzemní vedení 
Za vymezené území se považuje zakreslené území – viz příloha pasportu (CD). Pásmo je 
rozděleno do jednotlivých výškových hladin (atributy). Výškový údaj označuje výšku nad 
terénem v metrech, ve kterém se nachází mikrovlnný spoj v dané lokalitě. Za kolizní je v tomto 
případě stavba, která svou částí nebo konstrukcí a nástavbou zasahuje do tohoto pásma a 
daného výškového rozmezí: 
 
- v případě rozmezí atributu 0-50 m.n.t. podléhá vydání závazného stanoviska  
ČR-MO, v souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.  
o územním plánování a stavebním řádu,  veškerá výstavba a výsadba vzrostlé  zeleně, 
 
- v případě rozmezí atributu  nad 50 m n.t. a více podléhá vydání závazného stanoviska, v 
souladu s ustanovením § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.  
 o územním plánování a stavebním řádu,  stavby vysoké nad 30 m a stavby tvořící 
 dominanty v terénu, s ohledem na podmínky jevu 119 ÚAP. 

 
podzemní vedení 

Za vymezené území se považuje zakreslené území – viz příloha pasportu (CD). Vydání 
závazného stanoviska ČR-MO podléhají veškeré zemní práce. 
 
102a – letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území  
Sledovaný jev je členěn následovně:  
 
1. ochranné pásmo letiště Pardubice a ochranná pásma LDÚ 
 
je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví. V tomto území (dle 
ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze 
vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska MO 
ČR .  

Z důvodu bezpečnosti letového provozu je nezbytné projednat rovněž výstavbu vodních ploch, 
výsadbu vzrostlých dřevin, zakládání nových porostů, zakládání nových nebo rozšíření 
původních skládek, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů, realizaci 
staveb či zařízení tvořících dominanty v terénu, vysílačů, vzdušných vedení VN a VVN, 
fotovoltaických elektráren a speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. 
střelnice, nádrže plynu, trhací jámy). V tomto vymezeném území může být výstavba, výsadba a 



ostatní uvedené činnosti omezeny nebo zakázány. 

Součástí OP letišť je OP se zákazem staveb. V tomto OP je zákaz realizace neleteckých staveb. 
(Výjimku, v mimořádném případě, může na základě komplexního posouzení povolit MO ČR) 

2. ochranné pásmo světelných zařízení 
 
Ochranné pásmo světelných zařízení (dále jen OP) je nutno respektovat podle § 37 zákona č. 
49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb.  o živnostenském 
podnikání ve znění pozdějších předpisů. V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit 
nadzemní stavbu jen na základě závazného stanoviska MO ČR .  

 
 
Ochranné pásmo je vymezeno obdélníkem s podélnou osou totožnou s prodlouženou osou 
vzletové a přistávací dráhy RWY 27. Obdélník má šířku 120 m (60 m na každou stranu od 
prodloužené osy vzletové a přistávací dráhy RWY 27) a délku 1060 m (přesahuje délku 
přibližovací soustavy o 60 m). Ochranné pásmo přibližovací soustavy vzletové a přistávací 
dráhy RWY 27 navazuje na práh vzletové a přistávací dráhy RWY 27 a je situováno před práh 
vzletové a přistávací dráhy RWY 27. 

V ochranném pásmu přibližovací soustavy RWY 27 je nezbytné vykonávat údržbu stávající 
zeleně takovým způsobem, aby zeleň nepřesahovala plochu proloženou optickou osou 
návěstidel. Umístění nových staveb, resp. výsadba porostů a vstup k vodotečím za účelem 
jejich provozování v tomto ochranném pásmu je možné jen se souhlasem Ministerstva obrany. 
Případná kolize vyhlášeného ochranného pásma přibližovací soustavy RWY 27 s již platnými 
ochrannými pásmy stávajících staveb a technické infrastruktury bude řešena dohodami obou 
stran s cílem zabezpečit práva a povinnosti obou stran ve vzájemné shodě. 
 
Dodržování předepsaných omezení v rámci půdorysného rozsahu ochranného pásma 
přibližovací soustavy vzletové a přistávací dráhy RWY 27 bude zajišťovat místně 
příslušný stavební úřad. Investoři, zamýšlející realizovat výstavbu, resp. výsadbu porostů 
v rámci půdorysného rozsahu ochranného pásma, jsou povinni projednat stavbu, resp. 
výsadbu s Ministerstva obrany. Dokladem o projednání je souhlasné závazné stanovisko 
dotčeného orgánu MOČR. 
 
3.  Vzdušné prostory  
 
LKTSA  se rozumí vymezené území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného 
vzdušného prostoru pro létání v malých a přízemních výškách, který je nutno respektovat podle 
ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících 
dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální 
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření 
stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska 



Ministerstva obrany. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také 
výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána. 
V případě, že výše uvedené stavby jsou navrhovány na území vojenského újezdu, mohou být i 
zcela zakázány. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také výsadbu 
vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.  
 
LKTRA  se rozumí vymezené území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného 
vzdušného prostoru pro létání v malých a přízemních výškách, který je nutno respektovat podle 
ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona 
č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících 
dominanty v terénu, větrných elektráren, speciálních staveb, zejména staveb s vertikální 
ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací jámy), venkovního vedení VN a VVN, rozšíření 
stávajících nebo povolení nových těžebních prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska 
Ministerstva obrany. Ve vzdušném prostoru vyhlášeném od země je nutno posoudit také 
výsadbu vzrostlé zeleně. Výstavba a výsadba může být výškově omezena nebo zakázána.  

 
 
MCTR  jsou vymezená území Ministerstva obrany dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 
183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. V tomto vymezeném území, které je shodné s horizontální hranicí vymezeného 
vzdušného prostoru určeného k ochraně letového provozu na letištích a letadel letících na 
okruhu, který je nutno respektovat podle ustanovení § 41 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním 
letectví a o změně a doplnění zákona č.455/1991 Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů – lze vydat územní rozhodnutí a povolit výstavbu 
vysílačů, výškových staveb, staveb tvořících dominanty v terénu, větrných elektráren, 
speciálních staveb, zejména staveb s vertikální ochranou (např. střelnice, nádrže plynu, trhací 
jámy), venkovního vedení VN a  VVN, rozšíření stávajících nebo povolení nových těžebních 
prostorů (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) jen na základě závazného stanoviska Ministerstva obrany. Mimo horizontální 
hranice těchto OP požadujeme zasílat k posouzení všechny překážky v MCTR o výšce 30 
m a více. 
 
Součástí jevu 102a jsou také ochranná pásma letiště Pardubice - provozních ploch, 
zájmového území letiště, ornitologická, proti nebezpečným a klamavým světlům, s 
omezením staveb vzdušných vedení VN a VVN 
Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území (viz příloha 2.1 a 2.2). 
Vydání závazného stanoviska podléhá veškerá výstavba. 
 
Součástí jevu 102a je také – ochranné hlukové pásmo 
Sledovaný jev je členěn následovně: 
 

- ochranné hlukové pásmo letiště Pardubice 
Za vymezené území se považuje zakreslené území Vydání závazného stanoviska podléhá 
veškerá výstavba, jejíž omezení je řešeno vydaným územním rozhodnutím č.j. ÚSO 
975/98/Chu vydaném magistrátem města Pardubice dne 9.9. 1998. 
 



 
1.Ochranná pásma leteckých zabezpečovacích zařízení (dále jen OP) je nutno respektovat 
podle § 37 zákona č. 49/1997 Sb. o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 
Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů. 

OP přehledových systémů  

 

OP přehledového primárního radaru (PSR) a přehledového sekundárního radaru (SSR) 
přehledové části systému přesného přibližovacího radaru (SRE)  

(primární – RL-5M, RL-5, sekundární MSSR-1)  

 
Ochranné pásmo je tvořeno třemi sektory (viz obr.1), pro které musí platit: 

 
Sektor A 
- má tvar kružnice o poloměru r1 = 100 m; překážky v něm nesmí převyšovat vodo-rovnou 
rovinu procházející spodním okrajem anténního zrcadla radaru, 
Sektor B 
- je tvořen komolým kuželem vycházejícím z ohraničení sektoru A směrem vzhůru pod úhlem 
0,30 nad rovinou vymezenou sektorem A až do vzdálenosti 5000 m od stanoviště antény radaru, 
Sektor C 
- je tvořen komolým kuželem vycházejícím z ohraničeného sektoru C vzhůru pod úhlem 0,50 
nad vodorovnou rovinou proloženou vzdáleným ohraničením sektoru B. Dálkově je sektor C 
omezen na vzdálenost 30 km od stanoviště antény radaru. 
 
 
Veškerá nadzemní výstavbu (včetně rekonstrukce a přestavby), výškových staveb, větrných 
elektráren, venkovního vedení VVN a VN, základnových stanic mobilních operátorů 
v sektorech A, B a C nesmí převyšovat horní hranici sektorů. V sektoru A a B  nesmí horní 
hranici sektoru překročit ani výsadba. 

 

V OP přehledových systémů musí podle Rozhodnutím  o ochranném pásmu, čj. ÚSO 
444∕98∕Vg z roku 1998 pro OP letiště Pardubice a Územním rozhodnutím  o ochranném pásmu 
čj. výst. 1271/2001 ze dne 17. května 2002 pro letiště Čáslav podle zákona č. 49/1997 Sb. o 
civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve 
znění pozdějších předpisů výše uvedené stavby být vždy posouzené a schválené Ministerstvem 
obrany.  

 

V OP přehledových systémů může být výstavba omezena nebo zakázána. 

 
 

Obr. 1. OP přehledového primárního radaru (PSR) a přehledového sekundárního radaru 
(SSR) přehledové části systému přesného přibližovacího radaru (SRE) 

   (primární – RL-5M, RL-5, sekundární MSSR-1)  

 



 

 

V tomto území (dle ustanovení § 175 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a 
stavebním řádu) lze vydat územní rozhodnutí a povolit nadzemní stavbu jen na základě 
závazného stanoviska MO ČR .  

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.  

 

2.Ochranné pásmo primárního radaru (PSR) 

Ochranné pásmo PSR 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 antény radaru.  

Pro potřeby posuzování vlivu větrných elektráren na provoz radaru se u sektoru B 
poloměr mezikruží zvětšuje na hodnotu 500 m a 30 000 m od osy antény. 

 

V sektorech A a B mohou být ojedinělé bodové překážky, jako jsou sloupy, komíny apod., 
pokud jsou ve větší vzdálenosti než 300 m od antény sekundárního radaru. V menší vzdálenosti 
mohou být jen ojedinělé bodové překážky, jako jsou tyče, jímače blesků apod. Všechny bodové 
překážky a výsadbu 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 km 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 posouzena a schválena Ministerstvem obrany. 
 

 

3.OP nesměrového majáku (L, NDB) 

Ochranné pásmo systému je tvořeno třemi sektory, pro které musí platit (viz Obr. 2) : 

Nadmořská výška:  

-    letiště Pardubice:  

BPRNS (kruhové OP v ose východně, blíže k RWY) 225,55 m n.m., 

VPRNS (kruhové OP v ose východně, dále od RWY)  226,06 m n.m. 

  
      Sektor A - má tvar kruhu se středem v ose antény o poloměru 25 m. V sektoru A : 
 -  terén musí být vyrovnán, 
       -  nejsou přípustné jakékoliv stavby, 
 -  je povoleno libovolně obdělávat zemědělskou půdu. 

 
Sektor B - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměrech 25 m a 100 m. 
V sektoru B: 

 -  jsou přípustné jen stavby neobsahující ocelové konstrukce, 
 -  objekty nesmí překročit kuželovou plochu se stoupáním +3,8° (1:15) a vrcholem 

1,7 m pod úrovní paty antény (země), 
 -  je povoleno libovolně obdělávat zemědělskou půdu. 
 

 
Sektor C - má tvar mezikruží se středem v ose antény a poloměrech 100 m a 250 m. V 
sektoru C: 

 -  nejsou přípustné velké průmyslové stavby, rozvody atd. 
-  nesmí  objekty překročit  kuželovou  plochu se  stoupáním +3,8° (1 : 15) a vrcholem 1,7 

m pod úrovní paty antény (země), 
 -  je povoleno libovolně obdělávat zemědělskou půdu, 
  -  je minimální přípustná vzdálenost od osy antény : 
 
    sdělovací vedení a vedení nn   100 m 
    vedení vn do 22 kV    150 m 
    vedení vn do 110 kV    200 m 
    vedení vvn nad 200 kV   300 m 
    elektrifikace železnic    200 m 
 
Obecně lze shrnout:  

v OP nesměrového majáku (L, NDB) 



- v sektorech A, B a C (pro zjednodušení se jedná o plochu kružnice se středem v ose 
antény a poloměru 250 m) lze vydat územní rozhodnutí a povolit veškerou nadzemní 
výstavbu (i rekonstrukci) včetně výsadby dřevin do vzdálenosti 250 m od stanoviště radaru 
jen na základě závazného stanoviska MO ČR zastoupeného AHNM Pardubice.  

Obr. 2. OP nesměrového majáku (NDB/L) 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
107   Objekt důležitý pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území 
 
 
Sledovaný jev je členěn následovně:  
 
objekt důležitý pro obranu 
Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území  – viz příloha pasportního 
listu s ohledem na orientační zákres. Vydání závazného stanoviska MO ČR podléhá veškerá 
výstavba na tomto vymezeném území. Toto vymezené území požaduji do návrhu ÚP 
zakreslit jako plochu specifickou, určenou pro účely AČR a obranu státu (pokud nebude 
v rámci řešení územního plánu dohodnuto jinak).  
 
Zájmové území objektu důležitého pro obranu státu  
- vymezené území muničních skladů, ohrožený prostor střelnice Neratov, muniční  sklady 
Květná, Adam a další vojenské obejekty dle předaných zákresů 
 
Za vymezené území se v tomto případě považuje zakreslené území. Vydání závazného 
stanoviska MO ČR podléhá veškerá výstavba na tomto vymezeném území. Upozorňuji, že 
v některých případech u významných vojenských objektů muničních skladů, střelnic apod. 
pokud dojde ke kolizi se zájmy MO ČR budou vydávána nesouhlasná závazná stanoviska. 
Výstavba a výsadba může být  omezena nebo zakázána. 
 

 



5. Vznik údaje o území 
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný        b) ze dne 

zák. č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR,  
§ 175 zák. č. 183/2006 Sb. o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, 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 

ORP Česká Třebová, ORP Pardubice,  ORP 
Holice, ORP Hlinsko,  ORP Chrudim, ORP 
Králíky, ORP Lanškroun, ORP Litomyšl,  
ORP Moravská Třebová,  ORP Polička,  ORP 
Přelouč, ORP Svitavy, ORP Vysoké Mýto, 
OPR Ústí nad Orlicí, ORP Žamberk 
 

 

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

7. Předání údaje o území 
a) název dokumentu           b) datum zpracování 

Podklady MO ČR pro ÚAP 
Pardubický kraj 

30.11.2019 

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: 
• A068_VODSIT_B_V.dgn 
• A068_VODSIT_B_V.dxf 
• A068_VODSIT_B_V.vyk 
• A068_VODSIT_B_V_A068_VODSIT_B_b.cpg 
• A068_VODSIT_B_V_A068_VODSIT_B_b.DBF 
• A068_VODSIT_B_V_A068_VODSIT_B_b.prj 
• A068_VODSIT_B_V_A068_VODSIT_B_b.SHP 
• A068_VODSIT_B_V_A068_VODSIT_B_b.SHX 



• A068_VODSIT_L_V.dgn 
• A068_VODSIT_L_V.dxf 
• A068_VODSIT_L_V.vyk 
• A068_VODSIT_L_V_A068_VODSIT_L_l.cpg 
• A068_VODSIT_L_V_A068_VODSIT_L_l.DBF 
• A068_VODSIT_L_V_A068_VODSIT_L_l.prj 
• A068_VODSIT_L_V_A068_VODSIT_L_l.SHP 
• A068_VODSIT_L_V_A068_VODSIT_L_l.SHX 
• A068_VODSITOP_P_V.dgn 
• A068_VODSITOP_P_V.dxf 
• A068_VODSITOP_P_V.vyk 
• A068_VODSITOP_P_V_A068_VODSITOP_P_p.cpg 
• A068_VODSITOP_P_V_A068_VODSITOP_P_p.DBF 
• A068_VODSITOP_P_V_A068_VODSITOP_P_p.prj 
• A068_VODSITOP_P_V_A068_VODSITOP_P_p.SHP 
• A068_VODSITOP_P_V_A068_VODSITOP_P_p.SHX 
• A069_KANOBJT_P_V.dgn 
• A069_KANOBJT_P_V.dxf 
• A069_KANOBJT_P_V.vyk 
• A069_KANOBJT_P_V_A069_KANOBJT_P_p.cpg 
• A069_KANOBJT_P_V_A069_KANOBJT_P_p.DBF 
• A069_KANOBJT_P_V_A069_KANOBJT_P_p.prj 
• A069_KANOBJT_P_V_A069_KANOBJT_P_p.SHP 
• A069_KANOBJT_P_V_A069_KANOBJT_P_p.SHX 
• A069_KANOBJTOP_P_V.dgn 
• A069_KANOBJTOP_P_V.dxf 
• A069_KANOBJTOP_P_V.vyk 
• A069_KANOBJTOP_P_V_A069_KANOBJTOP_P_p.cpg 
• A069_KANOBJTOP_P_V_A069_KANOBJTOP_P_p.DBF 
• A069_KANOBJTOP_P_V_A069_KANOBJTOP_P_p.prj 
• A069_KANOBJTOP_P_V_A069_KANOBJTOP_P_p.SHP 
• A069_KANOBJTOP_P_V_A069_KANOBJTOP_P_p.SHX 
• A070_KANSIT_B_V.dgn 
• A070_KANSIT_B_V.dxf 
• A070_KANSIT_B_V.vyk 
• A070_KANSIT_B_V_A070_KANSIT_B_b.cpg 
• A070_KANSIT_B_V_A070_KANSIT_B_b.DBF 
• A070_KANSIT_B_V_A070_KANSIT_B_b.prj 
• A070_KANSIT_B_V_A070_KANSIT_B_b.SHP 
• A070_KANSIT_B_V_A070_KANSIT_B_b.SHX 
• A070_KANSIT_L_V.dgn 
• A070_KANSIT_L_V.dxf 
• A070_KANSIT_L_V.vyk 
• A070_KANSIT_L_V_A070_KANSIT_L_l.cpg 
• A070_KANSIT_L_V_A070_KANSIT_L_l.DBF 
• A070_KANSIT_L_V_A070_KANSIT_L_l.prj 
• A070_KANSIT_L_V_A070_KANSIT_L_l.SHP 



• A070_KANSIT_L_V_A070_KANSIT_L_l.SHX 
• A070_KANSITOP_P_V.dgn 
• A070_KANSITOP_P_V.dxf 
• A070_KANSITOP_P_V.vyk 
• A070_KANSITOP_P_V_A070_KANSITOP_P_p.cpg 
• A070_KANSITOP_P_V_A070_KANSITOP_P_p.DBF 
• A070_KANSITOP_P_V_A070_KANSITOP_P_p.prj 
• A070_KANSITOP_P_V_A070_KANSITOP_P_p.SHP 
• A070_KANSITOP_P_V_A070_KANSITOP_P_p.SHX 
• A072_ELSTAN_P_V.dgn 
• A072_ELSTAN_P_V.dxf 
• A072_ELSTAN_P_V.vyk 
• A072_ELSTAN_P_V_A072_ELSTAN_P_p.cpg 
• A072_ELSTAN_P_V_A072_ELSTAN_P_p.DBF 
• A072_ELSTAN_P_V_A072_ELSTAN_P_p.prj 
• A072_ELSTAN_P_V_A072_ELSTAN_P_p.SHP 
• A072_ELSTAN_P_V_A072_ELSTAN_P_p.SHX 
• A072_ELSTANOP_P_V.dgn 
• A072_ELSTANOP_P_V.dxf 
• A072_ELSTANOP_P_V.vyk 
• A072_ELSTANOP_P_V_A072_ELSTANOP_P_p.cpg 
• A072_ELSTANOP_P_V_A072_ELSTANOP_P_p.DBF 
• A072_ELSTANOP_P_V_A072_ELSTANOP_P_p.prj 
• A072_ELSTANOP_P_V_A072_ELSTANOP_P_p.SHP 
• A072_ELSTANOP_P_V_A072_ELSTANOP_P_p.SHX 
• A073_ELVED_B_V_A073_ELVED_B_b.cpg 
• A073_ELVED_B_V_A073_ELVED_B_b.DBF 
• A073_ELVED_B_V_A073_ELVED_B_b.prj 
• A073_ELVED_B_V_A073_ELVED_B_b.SHP 
• A073_ELVED_B_V_A073_ELVED_B_b.SHX 
• A073_ELVED_L_V.dgn 
• A073_ELVED_L_V.dxf 
• A073_ELVED_L_V.vyk 
• A073_ELVED_L_V_A073_ELVED_L_l.cpg 
• A073_ELVED_L_V_A073_ELVED_L_l.DBF 
• A073_ELVED_L_V_A073_ELVED_L_l.prj 
• A073_ELVED_L_V_A073_ELVED_L_l.SHP 
• A073_ELVED_L_V_A073_ELVED_L_l.SHX 
• A073_ELVEDOP_P_V.dgn 
• A073_ELVEDOP_P_V.dxf 
• A073_ELVEDOP_P_V.vyk 
• A073_ELVEDOP_P_V_A073_ELVEDOP_P_p.cpg 
• A073_ELVEDOP_P_V_A073_ELVEDOP_P_p.DBF 
• A073_ELVEDOP_P_V_A073_ELVEDOP_P_p.prj 
• A073_ELVEDOP_P_V_A073_ELVEDOP_P_p.SHP 
• A073_ELVEDOP_P_V_A073_ELVEDOP_P_p.SHX 
• A077a_ZJPVED_L_V.dgn 



• A077a_ZJPVED_L_V.dxf 
• A077a_ZJPVED_L_V.vyk 
• A077a_ZJPVED_L_V_A077A_ZJPVED_L_l.cpg 
• A077a_ZJPVED_L_V_A077A_ZJPVED_L_l.DBF 
• A077a_ZJPVED_L_V_A077A_ZJPVED_L_l.prj 
• A077a_ZJPVED_L_V_A077A_ZJPVED_L_l.SHP 
• A077a_ZJPVED_L_V_A077A_ZJPVED_L_l.SHX 
• A077a_ZJPVEDOP_P_V.dgn 
• A077a_ZJPVEDOP_P_V.dxf 
• A077a_ZJPVEDOP_P_V.vyk 
• A077a_ZJPVEDOP_P_V_A077A_ZJPVEDOP_P_p.cpg 
• A077a_ZJPVEDOP_P_V_A077A_ZJPVEDOP_P_p.DBF 
• A077a_ZJPVEDOP_P_V_A077A_ZJPVEDOP_P_p.prj 
• A077a_ZJPVEDOP_P_V_A077A_ZJPVEDOP_P_p.SHP 
• A077a_ZJPVEDOP_P_V_A077A_ZJPVEDOP_P_p.SHX 
• A079_TEPOBJTOP_P_V.dgn 
• A079_TEPOBJTOP_P_V.dxf 
• A079_TEPOBJTOP_P_V.vyk 
• A079_TEPOBJTOP_P_V_A079_TEPOBJTOP_P_p.cpg 
• A079_TEPOBJTOP_P_V_A079_TEPOBJTOP_P_p.DBF 
• A079_TEPOBJTOP_P_V_A079_TEPOBJTOP_P_p.prj 
• A079_TEPOBJTOP_P_V_A079_TEPOBJTOP_P_p.SHP 
• A079_TEPOBJTOP_P_V_A079_TEPOBJTOP_P_p.SHX 
• A080_TEPLVED_B_V.dgn 
• A080_TEPLVED_B_V.dxf 
• A080_TEPLVED_B_V.vyk 
• A080_TEPLVED_B_V_A080_TEPLVED_B_b.cpg 
• A080_TEPLVED_B_V_A080_TEPLVED_B_b.DBF 
• A080_TEPLVED_B_V_A080_TEPLVED_B_b.prj 
• A080_TEPLVED_B_V_A080_TEPLVED_B_b.SHP 
• A080_TEPLVED_B_V_A080_TEPLVED_B_b.SHX 
• A080_TEPLVED_L_V.dgn 
• A080_TEPLVED_L_V.dxf 
• A080_TEPLVED_L_V.vyk 
• A080_TEPLVED_L_V_A080_TEPLVED_L_l.cpg 
• A080_TEPLVED_L_V_A080_TEPLVED_L_l.DBF 
• A080_TEPLVED_L_V_A080_TEPLVED_L_l.prj 
• A080_TEPLVED_L_V_A080_TEPLVED_L_l.SHP 
• A080_TEPLVED_L_V_A080_TEPLVED_L_l.SHX 
• A080_TEPLVEDOP_P_V.dgn 
• A080_TEPLVEDOP_P_V.dxf 
• A080_TEPLVEDOP_P_V.vyk 
• A080_TEPLVEDOP_P_V_A080_TEPLVEDOP_P_p.cpg 
• A080_TEPLVEDOP_P_V_A080_TEPLVEDOP_P_p.DBF 
• A080_TEPLVEDOP_P_V_A080_TEPLVEDOP_P_p.prj 
• A080_TEPLVEDOP_P_V_A080_TEPLVEDOP_P_p.SHP 
• A080_TEPLVEDOP_P_V_A080_TEPLVEDOP_P_p.SHX 



• A082a_ELKOMOP_P_V.dgn 
• A082a_ELKOMOP_P_V.dxf 
• A082a_ELKOMOP_P_V.vyk 
• A082a_ELKOMOP_P_V_A082A_ELKOMOP_P_p.cpg 
• A082a_ELKOMOP_P_V_A082A_ELKOMOP_P_p.DBF 
• A082a_ELKOMOP_P_V_A082A_ELKOMOP_P_p.prj 
• A082a_ELKOMOP_P_V_A082A_ELKOMOP_P_p.SHP 
• A082a_ELKOMOP_P_V_A082A_ELKOMOP_P_p.SHX 
• A082a_ELKOMZU_P_V.dgn 
• A082a_ELKOMZU_P_V.dxf 
• A082a_ELKOMZU_P_V.vyk 
• A082a_ELKOMZU_P_V_A082A_ELKOMZU_P_p.cpg 
• A082a_ELKOMZU_P_V_A082A_ELKOMZU_P_p.DBF 
• A082a_ELKOMZU_P_V_A082A_ELKOMZU_P_p.prj 
• A082a_ELKOMZU_P_V_A082A_ELKOMZU_P_p.SHP 
• A082a_ELKOMZU_P_V_A082A_ELKOMZU_P_p.SHX 
• A082aVU3255_ELKOMVEDNOP_P_V.dgn 
• A082aVU3255_ELKOMVEDNOP_P_V.dxf 
• A082aVU3255_ELKOMVEDNOP_P_V.vyk 
• A082aVU3255_ELKOMVEDNOP_P_V_A082AVU3255_ELKOMVEDNOP_P_p

.cpg 
• A082aVU3255_ELKOMVEDNOP_P_V_A082AVU3255_ELKOMVEDNOP_P_p

.DBF 
• A082aVU3255_ELKOMVEDNOP_P_V_A082AVU3255_ELKOMVEDNOP_P_p

.prj 
• A082aVU3255_ELKOMVEDNOP_P_V_A082AVU3255_ELKOMVEDNOP_P_p

.SHP 
• A082aVU3255_ELKOMVEDNOP_P_V_A082AVU3255_ELKOMVEDNOP_P_p

.SHX 
• A082aVU3255_ELKOMVEDPOP_P_V.dgn 
• A082aVU3255_ELKOMVEDPOP_P_V.dxf 
• A082aVU3255_ELKOMVEDPOP_P_V.vyk 
• A082aVU3255_ELKOMVEDPOP_P_V_A082AVU3255_ELKOMVEDPOP_P_p.

cpg 
• A082aVU3255_ELKOMVEDPOP_P_V_A082AVU3255_ELKOMVEDPOP_P_p.

DBF 
• A082aVU3255_ELKOMVEDPOP_P_V_A082AVU3255_ELKOMVEDPOP_P_p.

prj 
• A082aVU3255_ELKOMVEDPOP_P_V_A082AVU3255_ELKOMVEDPOP_P_p.

SHP 
• A082aVU3255_ELKOMVEDPOP_P_V_A082AVU3255_ELKOMVEDPOP_P_p.

SHX 
• A102a_LETSTAVBA_P_V.dgn 
• A102a_LETSTAVBA_P_V.dxf 
• A102a_LETSTAVBA_P_V.vyk 
• A102a_LETSTAVBA_P_V_A102A_LETSTAVBA_P_p.cpg 
• A102a_LETSTAVBA_P_V_A102A_LETSTAVBA_P_p.DBF 
• A102a_LETSTAVBA_P_V_A102A_LETSTAVBA_P_p.prj 



• A102a_LETSTAVBA_P_V_A102A_LETSTAVBA_P_p.SHP 
• A102a_LETSTAVBA_P_V_A102A_LETSTAVBA_P_p.SHX 
• A102a_LETSTAVBAOP_P_V.dgn 
• A102a_LETSTAVBAOP_P_V.dxf 
• A102a_LETSTAVBAOP_P_V.vyk 
• 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 
• A102a_LETVPD_L_V.dgn 
• A102a_LETVPD_L_V.dxf 
• A102a_LETVPD_L_V.vyk 
• A102a_LETVPD_L_V_A102A_LETVPD_L_l.cpg 
• A102a_LETVPD_L_V_A102A_LETVPD_L_l.DBF 
• A102a_LETVPD_L_V_A102A_LETVPD_L_l.prj 
• A102a_LETVPD_L_V_A102A_LETVPD_L_l.SHP 
• A102a_LETVPD_L_V_A102A_LETVPD_L_l.SHX 
• A102a_OPHLUK_P_V.dgn 
• A102a_OPHLUK_P_V.dxf 
• A102a_OPHLUK_P_V.vyk 
• A102a_OPHLUK_P_V_A102A_OPHLUK_P_p.cpg 
• A102a_OPHLUK_P_V_A102A_OPHLUK_P_p.DBF 
• A102a_OPHLUK_P_V_A102A_OPHLUK_P_p.prj 
• A102a_OPHLUK_P_V_A102A_OPHLUK_P_p.SHP 
• A102a_OPHLUK_P_V_A102A_OPHLUK_P_p.SHX 
• A102a_OPOMEZELVED_P_V.dgn 
• A102a_OPOMEZELVED_P_V.dxf 
• A102a_OPOMEZELVED_P_V.vyk 
• A102a_OPOMEZELVED_P_V_A102A_OPOMEZELVED_P_p.cpg 
• A102a_OPOMEZELVED_P_V_A102A_OPOMEZELVED_P_p.DBF 
• A102a_OPOMEZELVED_P_V_A102A_OPOMEZELVED_P_p.prj 
• A102a_OPOMEZELVED_P_V_A102A_OPOMEZELVED_P_p.SHP 
• A102a_OPOMEZELVED_P_V_A102A_OPOMEZELVED_P_p.SHX 
• A102a_OPORNITOLOG_P_V.dgn 
• A102a_OPORNITOLOG_P_V.dxf 
• A102a_OPORNITOLOG_P_V.vyk 
• A102a_OPORNITOLOG_P_V_A102A_OPORNITOLOG_P_p.cpg 
• A102a_OPORNITOLOG_P_V_A102A_OPORNITOLOG_P_p.DBF 
• A102a_OPORNITOLOG_P_V_A102A_OPORNITOLOG_P_p.prj 
• A102a_OPORNITOLOG_P_V_A102A_OPORNITOLOG_P_p.SHP 
• A102a_OPORNITOLOG_P_V_A102A_OPORNITOLOG_P_p.SHX 
• A102a_OPPROTISVETLU_P_V.dgn 
• A102a_OPPROTISVETLU_P_V.dxf 
• A102a_OPPROTISVETLU_P_V.vyk 
• A102a_OPPROTISVETLU_P_V_A102A_OPPROTISVETLU_P_p.cpg 
• A102a_OPPROTISVETLU_P_V_A102A_OPPROTISVETLU_P_p.DBF 



• A102a_OPPROTISVETLU_P_V_A102A_OPPROTISVETLU_P_p.prj 
• A102a_OPPROTISVETLU_P_V_A102A_OPPROTISVETLU_P_p.SHP 
• A102a_OPPROTISVETLU_P_V_A102A_OPPROTISVETLU_P_p.SHX 
• A102a_OPPROVOZ_P_V.dgn 
• A102a_OPPROVOZ_P_V.dxf 
• A102a_OPPROVOZ_P_V.vyk 
• A102a_OPPROVOZ_P_V_A102A_OPPROVOZ_P_p.cpg 
• A102a_OPPROVOZ_P_V_A102A_OPPROVOZ_P_p.DBF 
• A102a_OPPROVOZ_P_V_A102A_OPPROVOZ_P_p.prj 
• A102a_OPPROVOZ_P_V_A102A_OPPROVOZ_P_p.SHP 
• A102a_OPPROVOZ_P_V_A102A_OPPROVOZ_P_p.SHX 
• A102a_OPSVETELZAR_P_V.dgn 
• A102a_OPSVETELZAR_P_V.dxf 
• A102a_OPSVETELZAR_P_V.vyk 
• A102a_OPSVETELZAR_P_V_A102A_OPSVETELZAR_P_p.cpg 
• A102a_OPSVETELZAR_P_V_A102A_OPSVETELZAR_P_p.DBF 
• A102a_OPSVETELZAR_P_V_A102A_OPSVETELZAR_P_p.prj 
• A102a_OPSVETELZAR_P_V_A102A_OPSVETELZAR_P_p.SHP 
• A102a_OPSVETELZAR_P_V_A102A_OPSVETELZAR_P_p.SHX 
• A102a_OPVYSKOMEZ_L_V.dgn 
• A102a_OPVYSKOMEZ_L_V.dxf 
• A102a_OPVYSKOMEZ_L_V.vyk 
• A102a_OPVYSKOMEZ_L_V_A102A_OPVYSKOMEZ_L_l.cpg 
• A102a_OPVYSKOMEZ_L_V_A102A_OPVYSKOMEZ_L_l.DBF 
• A102a_OPVYSKOMEZ_L_V_A102A_OPVYSKOMEZ_L_l.prj 
• A102a_OPVYSKOMEZ_L_V_A102A_OPVYSKOMEZ_L_l.SHP 
• A102a_OPVYSKOMEZ_L_V_A102A_OPVYSKOMEZ_L_l.SHX 
• A102a_OPVYSKOMEZ_P_V.dgn 
• A102a_OPVYSKOMEZ_P_V.dxf 
• A102a_OPVYSKOMEZ_P_V.vyk 
• A102a_OPVYSKOMEZ_P_V_A102A_OPVYSKOMEZ_P_p.cpg 
• A102a_OPVYSKOMEZ_P_V_A102A_OPVYSKOMEZ_P_p.DBF 
• A102a_OPVYSKOMEZ_P_V_A102A_OPVYSKOMEZ_P_p.prj 
• A102a_OPVYSKOMEZ_P_V_A102A_OPVYSKOMEZ_P_p.SHP 
• A102a_OPVYSKOMEZ_P_V_A102A_OPVYSKOMEZ_P_p.SHX 
• A102a_OPZAKAZSTAVEB_P_V.dgn 
• A102a_OPZAKAZSTAVEB_P_V.dxf 
• A102a_OPZAKAZSTAVEB_P_V.vyk 
• A102a_OPZAKAZSTAVEB_P_V_A102A_OPZAKAZSTAVEB_P_p.cpg 
• A102a_OPZAKAZSTAVEB_P_V_A102A_OPZAKAZSTAVEB_P_p.DBF 
• A102a_OPZAKAZSTAVEB_P_V_A102A_OPZAKAZSTAVEB_P_p.prj  
• A102a_OPZAKAZSTAVEB_P_V_A102A_OPZAKAZSTAVEB_P_p.SHP 
• A102a_OPZAKAZSTAVEB_P_V_A102A_OPZAKAZSTAVEB_P_p.SHX 
• A102a_VZDUPROSTOR_P_V.dgn 
• A102a_VZDUPROSTOR_P_V.dxf 
• A102a_VZDUPROSTOR_P_V.vyk 
• A102a_VZDUPROSTOR_P_V_A102A_VZDUPROSTOR_P_p.cpg 



• A102a_VZDUPROSTOR_P_V_A102A_VZDUPROSTOR_P_p.DBF 
• A102a_VZDUPROSTOR_P_V_A102A_VZDUPROSTOR_P_p.prj 
• A102a_VZDUPROSTOR_P_V_A102A_VZDUPROSTOR_P_p.SHP 
• A102a_VZDUPROSTOR_P_V_A102A_VZDUPROSTOR_P_p.SHX 
• A107_OBRANOBJ_P_V.dgn 
• A107_OBRANOBJ_P_V.dxf 
• A107_OBRANOBJ_P_V.vyk 
• A107_OBRANOBJ_P_V_A107_OBRANOBJ_P_p.cpg 
• A107_OBRANOBJ_P_V_A107_OBRANOBJ_P_p.DBF 
• A107_OBRANOBJ_P_V_A107_OBRANOBJ_P_p.prj 
• A107_OBRANOBJ_P_V_A107_OBRANOBJ_P_p.SHP 
• A107_OBRANOBJ_P_V_A107_OBRANOBJ_P_p.SHX 
• A107_OBRANOBJZU_P_V.dgn 
• A107_OBRANOBJZU_P_V.dxf 
• A107_OBRANOBJZU_P_V.vyk 
• A107_OBRANOBJZU_P_V_A107_OBRANOBJZU_P_p.cpg 
• A107_OBRANOBJZU_P_V_A107_OBRANOBJZU_P_p.DBF 
• A107_OBRANOBJZU_P_V_A107_OBRANOBJZU_P_p.prj 
• A107_OBRANOBJZU_P_V_A107_OBRANOBJZU_P_p.SHP 
• A107_OBRANOBJZU_P_V_A107_OBRANOBJZU_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 poskytnutého údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona. 
 
 
 
 
                               

……….......……….…………………………………… 
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje 

 



III. oddíl – potvrzení správnosti poskytnutého údaje o území 

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti poskytnutého údaje 
 
 
 

10. Prohlášení poskytovatele údajů 
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v III. oddíle jsou správné, úplné a aktuální. Jsem si 
vědom sankčních důsledků podle § 28 odst. 3 stavebního zákona. 
 
jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje 

Jaroslav Janoušek - vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Čechy 

 
..................………..…….....…………………………… 

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje  

 



Potvrzení o převzetí údajů  
k pasportu č. 1/2019 údaje o území. 

 
 
Název údaje o území: 

kraj Pardubický 
65a    Hlukové zóny obcí 
68    Vodovodní síť vč. ochranného pásma 
69    Techn. objekt odvádění a čištění odpad. vod vč. ochr. pásma 
70    Síť kanalizačních stok vč .ochranného pásma 
72    Elektrická stanice vč. ochranného pásma 
73    Nadz .a podz. vedení elektr. soustavy vč. ochranného pásma 
77a   Vedení pro zásobování jinými produkty 
79     Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 
80     Teplovod vč. ochranného pásma 
82a    Elektronická komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území  
102a  Letiště a letecké stavby a jejich ochranná pásma a zájmová území  
107   Objekt důležitý pro obranu státu a jejich ochranná pásma a zájmová území 
114    jiná ochranná pásma 
 
 
 
 
Pořizovatel:             Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 563 24 Ústí nad Orlicí  
 
Poskytovatel: MO - ČR, Sekce nakládání s majetkem, Odbor ochrany územních 
zájmů 
  
   
 
 
 
za pořizovatele:  vedoucí stavebního úřadu 
 
 
 
  ............................................................................................  
 datum a podpis oprávněné osoby pořizovatele údajů 
 
 
 
za poskytovatele:  Jaroslav Janoušek - vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Čechy 
 
 
 
  ............................................................................................  
 datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údajů 
 


