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Odpověď:   

 
Vážený pane doktore, 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

27.01.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informaci 

v následujícím znění… „Povinný subjekt odpověděl na mnou podané žádosti opatřeními ze dne 
22.12.2020 pod č.j.: MUSP 129246/2020 a ze dne 14.1.2021 pod č.j.: MUSP 5803/2021. 
K tomuto se pro jednoznačnost doptávám následující: 
Předmětné venkovní posezení o kapacitě 20 míst u stolu nevyžaduje žádné opatření či rozhodnutí 
z hlediska stavebního zákona? 
V textu žádosti je dále uvedeno: „Žádám o poskytnutí výše uvedených informací ve lhůtě 
stanovené zákonem, a to v elektronické podobě do datové schránky žadatele…“ 
 

Na základě vyjádření Odboru výstavby MěÚ Šumperk Vám povinný subjekt dle InfZ k Vaší žádosti 

sděluje následující:  

 

na doptávané již bylo povinným odpovězeno předchozím opatřením ze dne 18.11.2020 pod 

č.j.: MUSP 114956/2020 a doručeném žadateli prostřednictvím datové zprávy dne 18.11.2020, 

a to bodem 1) tohoto dokumentu. Pro jednoznačnost povinný uvádí text z tohoto opatření:  

„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 

http://www.sumperk.cz/


 

(v evidenci KN veden jako zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 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.“  

Povinný plně vycházel z platné legislativy na úseku stavebního práva, konkrétně ze znění § 126 a 

127 v souvislosti s § 80 odst. 3 písm. c) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění 

(jedná se o část pozemku o výměře cca 160 m2).  

Nad rámec výše uvedeného povinný sděluje, že dne 7.1.2021 obdržel výzvu Krajského soudu 

v Ostravě, pobočka v Olomouci, vedenou u Městského úřadu Šumperk pod 

č.j.: MUSP 3073/2021 k předložení kompletního spisu v předmětné věci (souhlas se změnou 

užívání stavby) na základě žaloby, která byla podána v zastoupení žalobkyně XXXXXXXXXXXXXXX. 

Na základě výzvy byl kompletní spis Krajskému soudu odeslán.  

 

 

S pozdravem,  

 

Antonín Linet, DiS. 

referent oddělení kultury a vnějších vztahů  

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk  
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