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M I N I S T E R S T V O  O B R A N Y  
Ú ř a d  s t á t n í h o  o d b o r n é h o  d o z o r u   

oddělení státního dozoru Brno 
stavební úřad 

se sídlem: Svatoplukova 84, Brno- Židenice 
doručovací adresa: Oddělení státního dozoru Brno, 662 10 Brno 

Váš dopis zn.:   
Ze dne:   
   
Čj. 311-82/2012-4607  
Sp. zn. 311/2012-4607  
Vyřizuje: Ing. Naděžda Hostěradská  
Telefon: 973 445 153, 602 157 970  
E-mail: hosteran@army.cz  
IDDS: 
 

x2d4xnx  

Datum: 23. ledna 2013  
 
 
 
Věc:  Žádost o vyvěšení informace o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy, kterým 

se zřizují ochranná pásma vojenského letiště Náměšť 
 
          
     Ministerstvo obrany jako správní úřad (dále jen „úřad“) podle § 43 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 ( dále jen „zákon o civilním letectví“), 
v souladu s ustanovením § 172 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ( dále jen „správní řád“) 
zřizuje podle § 37 zákona o civilním letectví ochranná pásma vojenského letiště Náměšť a 
ochranná pásma k tomuto letišti náležejících leteckých pozemních zařízení ( dále jen „OP 
letiště“). 
 
    Úřad návrh opatření obecné povahy na zřízení OP letiště (dále jen „návrh opatření“) 
projednal s úřady územního plánování a s dotčenými orgány  a nyní přistoupil k jeho 
zveřejnění podle § 172 odst. 1 a odst.2 správního řádu. 
 
    Počínaje dnem 11.2.2013 do 29.2.2013 je možno seznámit se s úplným zněním návrhu 
opatření včetně grafických příloh dálkovým přístupem na elektronické úřední desce  
Ministerstva obrany na webových stránkách: www.army.cz.→informační servis→povinné 

informace→ úřední deska→doručování veřejnou vyhláškou. 
 
    Do návrhu opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u úřadu, 
který jej vydal, tzn. na adrese: Ministerstvo obrany, Úřad státního dozoru, stavební úřad, 
Svatoplukova 84, Brno, po celou dobu zveřejnění návrhu opatření obecné povahy a to 
v pracovních  dnech  Po- Pá od 8:00 – 11.30 a 12:00 – 14:00 hod. (po telefonickém dohovoru, 
lze nahlédnout i v jiném čase). 
 
    Opatřením jsou v daném rozsahu přímo dotčeny zájmy související s výkonem vlastnického 
práva k nemovitostem, které se nachází v OP letiště Náměšť v katastrálních územích: Trnava 
u Třebíče, Hodov, Ptáčov, Nárameč, Hostákov, Valdíkov, Budišov, Kojatín, Smrk na Moravě, 
Vladislav, Střížov u Třebíče, Číměř nad Jihlavou, Koněšín, Studenec u Třebíče, Pozďatín, 
Pyšel, Zahrádka na |Moravě, Čikov, Častotice, Okarec, Třesov, Kozlany, Plešice, Třebenice 
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na Moravě, Chroustov u Třebenic, Valeč u Hrotovic, Dolní Vilémovice, Zárubice, Odunec, 
Račice u Hrotovic, Hrotovice, Dalešice, Stropešín, Hartvíkovice, Vícenice u Náměště nad 
Oslavou, Ocmanice, Naloučany, Pucov, Jinošov, Jedov, Náměšť nad Oslavou, Zňátky, Sedlec 
u Náměště nad Oslavou, Popůvky nad Jihlavou, Kramolín, Slavětice, Rouchovany, 
Heřmanice u Rouchovan, Lipňany u Skryjí, Skryje nad Jihlavou, Mohelno, Kladeruby nad 
Oslavou, Březník, Kralice nad Oslavou, Otradice, Horní Lhotice, Hluboké, Lesní Jakubov, 
Rapotice, Sudice u Náměště nad Oslavou, Lukovany, Ketkovice, Kuroslepy, Čučice, 
Senorady, Lhánice, Dukovany, Jamolice, Biskoupky na Moravě, Nová Ves u Oslavan, 
Hrubšice, Dobřínsko, Moravský Krumlov, Polánka u Moravského Krumlova, Řeznovice. 
 
     K návrhu opatření obecné povahy může kdokoliv, jehož práva, povinnosti nebo zájmy 
mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, uplatnit u úřadu písemné připomínky ve 
lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění. 
 
    Vlastnící nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem 
vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy  přímo dotčeny, mohou podat proti 
návrhu opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky k úřadu ve lhůtě 30 dnů ode 
dne jeho zveřejnění. 
 
    Po sejmutí informace o zveřejnění návrhu opatření obecné povahy zašlete na úřad 
informaci o době vyvěšení na úřední desce. Pro toto informaci lze použít přiložený formulář. 
 
 
                                                                                                      Oprávněná úřední osoba 
                                                                                                     Ing. Naděžda Hostěradská 
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