
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  
k informacím.  
 

Žádost číslo: 34 

Evidenční číslo žádosti: 114956/2020 

Žádost přijata a zaevidována dne: 6.11.2020 

Obsah žádosti: Problematika pozemku č.p.116            

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 
zpracování odpovědi: 

VYS 

Žádost vyřídil a odpověď odeslal odbor ŠKV   18.11.2020 

Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu                

Přílohy: 0 

  

 Odpověď   
 

 Vážený pane doktore,  

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt (dále jen „povinný“) podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“) 
obdržel prostřednictvím datové schránky dne 6.11.2020 Vaši žádost o poskytnutí informace podle 
InfZ týkající se poskytnutí těchto informací: 
 

1. Bylo opatřením MěÚ Šumperk, odborem výstavby ze dne 03.04.2019 pod č.j.: MUSP 
34373/2019 povoleno mj. užívání pozemku parc. č. st. 32 v katastrálním území Šumperk 
nezastavěného stavbou k účelu venkovního posezení (barová zahrádka, prostor pro 
posezení návštěvníků a konzumaci) jako součást provozovny baru v budově č.p. 116 
v Šumperku? 

2. Jakou kapacitu návštěvníků má provozovna baru v budově č.p. 116 v Šumperku včetně 
venkovního posezení, pokud bylo takto venkovní posezení povoleno? 

3. Žádám o zaslání kopie dokladu (stanoviska, vyjádření, stanoviska) orgánu SPP ze dne 
11.3.2019 pod sp. zn. 24776/2019 VYS-PP/BAKA, který byl podkladem k vydání opatření ze 
dne 03.04.2019 pod č.j.: MUSP 34373/2019. 

 
 Na základě podkladů Odboru výstavby MěÚ Šumperk Vám povinný subjekt sděluje následující:  
 

1. Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk vydal dne 03.04.2019 opatření – Souhlas se 

změnou v užívání stavby na základě žádosti vlastníků stavby pod č.j.: MUSP 34373/2019, sp. 

zn. 26934/2020 VYS/IVDI, kterým vydal souhlas se změnou v užívání stavby, konkrétně  

nebytového prostoru – místnost č. 1.02 v 1.NP z původního účelu užívání stavby (pivnice a 

herna) na nový účel užívání stavby (nazvaný bar s venkovním posezením). Vydané opatření 

bylo vydáno dle § 126 odst. 2 a § 127 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon). Část pozemku  st. 32  

v k.ú. Šumperk (v evidenci KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je 

stavba č.pop. 116 a která není touto stavbou zastavěna, nevyžaduje souhlas se změnou 

v užívání stavby, jelikož sama stavbou není, stavba na něm není umístěna ani se nově 

předmětným opatřením stavebního úřadu vydaným podle ustanovení §§ 126 a 127 

stavebního zákona neumisťuje. Dotčené §§ 126 a 127 stavebního zákona se týkají změn 



 

v užívání staveb. Prosté umístění stolů, židlí a slunečníků na část pozemku (zastavěná plocha 

a nádvoří) nevyžaduje povolení ani žádné jiné opatření stavebního úřadu.  

2. Kapacita baru odpovídá počtu umístěných míst k sezení v této místnosti a případně míst ke 

stání u baru uvnitř místnosti, které se změna v užívání stavby týká. V závazných stanoviscích 

DO takový údaj není uveden ani vymezen, příp. omezen. Případné spekulace o kapacitě baru 

včetně venkovního posezení by bylo vytvářením nové informace (dle dikce InfZ). 

3. V příloze tohoto dopisu zasíláme kopii požadovaného dokladu. K anonymizaci osobních 

údajů uvedených v tomto dokladu (jména a příjmení žadatelů vč. místa jejich pobytu) 

povinný subjekt nepřistoupil z důvodu, že tato data jsou veřejně přístupná v nahlížení do 

katastru nemovitostí na adrese https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ pro příslušnou nemovitou věc 

v daném katastrálním území.  

 

 

Mgr. Olga Hajduková  

vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 

MěÚ Šumperk  
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