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Odpověď:   
 
Vážený pane XXX, 

 
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  09.03.2021 Vaši 
žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace o závazném stanovisku 
k výstavbě rodinného domu v Novém Malíně. 
 

Povinný subjekt dle InfZ Vám v příloze zasílá požadované závazné stanovisko ze dne 19.01.2021.  

 

  

S pozdravem, 

 

Ing. Pavel Volf 

Vedoucí odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic 

Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic 

Městský úřad Šumperk 
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ZÁVAZNÉ STANOVISKO 

orgánu územního plánování 

 

 

Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic jako orgán 

územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., dále jen 

(„stavební zákon“), přezkoumal podle § 96b odst. 3 stavebního zákona z hlediska souladu s 

politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a 

úkolů územního plánování dokumentaci na akci „Novostavba rodinného domu v obci Nový Malín 

na pozemcích p. č. 1817, 1814 a 4100/1 k. ú. Nový Malín“.  Jedná se o novostavbu rodinného 

domu s jednou bytovou jednotkou, bez podsklepení, půdorysný rozměr přízemní části domu je 9,0 

x 24,0 m, částečně je přízemí zastřešeno vegetační střechou, která přesahuje přes venkovní 

terasu, ze které vystupuje obytné podkroví obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. 

Součástí záměru je samostatně stojící garáž s dílnou, půdorysné rozměry jsou 20,5 x 6,5 m, 

zastřešení plochou střechou, napojení na inženýrské sítě, zpevněné plochy a vsaky pro dešťovou 

vodu.    

  

Výše uvedený záměr novostavby rodinného domu je přípustný z hlediska souladu s politikou 

územního rozvoje a územně plánovací dokumentací (ZÚR Olomouckého kraje a Územní plán Nový 

Malín) a z hlediska uplatňování cílů a úkolů územního plánování. Bude umístěn a proveden v 

souladu s předloženou dokumentací.  

 

ODŮVODNĚNÍ  

Městský úřad Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic obdržel dne 

5.1.2021 žádost v rámci koordinovaného stanoviska, součásti žádosti je dokumentace  

pro společné povolení.  

Kromě podkladů předložených žadatelem vycházel odbor strategického rozvoje, územního 

plánování a investic jako orgán územního plánování z  

» Politiky územního rozvoje České republiky, ve znění č.1, 2 a 3,  

» Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje, ve znění aktualizace č. 1, č. 2b , č. 3 a č. 2a 

vydaných dne 23.9.2019 usnesením č.UZ/17/60/2019, pod č. j. KOUK 104377/2019 (účinnost 

15.11.2019),  

» Územního plánu Nový Malín vydaného dne 28.11.2011 (účinnost 16.12.2011).  
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Přezkoumání záměru:  

 

Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic jako orgán územního plánování 

přezkoumal záměr podle § 96b odst. 3 stavebního zákona, zda je přípustný z hlediska souladu s 

politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací a z hlediska uplatňování cílů a úkolů 

územního plánování, či nikoliv.  

 

1) Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s politikou územního rozvoje. 

Platná Politika územního rozvoje ČR vymezuje území obcí ORP Šumperk jako Specifickou 

oblast Jeseníky - Kralický Sněžník SOB3, kde je potřeba posílit zaostávající sociální a 

ekonomický rozvoj a výstavba rodinných domů je posilující investiční aktivitou této oblasti. 

2) Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic jako orgán územního 

plánování přezkoumal soulad záměru se zásadami územního rozvoje, kde hospodářský 

rozvoj a sociální soudržnost je podporovaná ve vymezené oblasti SOB3 přiměřenou 

lokalizací zastavitelných ploch v územním plánu nebo zástavbou proluk v zastavěném 

území, což záměr splňuje. 

3) Orgán územního plánování přezkoumal soulad záměru s územním plánem, záměr 

novostavby rodinného domu na pozemcích p. č. 1817, 1814 a 4100/1 k. ú. Nový Malín 

se nachází v zastavěném území na ploše s funkčním využitím Plochy bydlení v rodinných 

domech – venkovské (BV), kde hlavní využití je určeno pro individuální bydlení v rodinných 

domech, což navrhovaná stavba rodinného domu splňuje. Prostorové řešení umístění 

domu a jeho vzhled je dán vzhledem ke světovým stranám a terénu, žádná další regulace 

(stavební čára, sklon střechy apod.) územním plánem není určena. 

Novostavba rodinného domu splňuje podmínky využití v dané lokalitě a je v souladu 

s platnou územně plánovací dokumentací pro obec Nový Malín.  

4) Orgán územního plánování posoudil soulad navrhovaného záměru s cíli a úkoly územního 

plánování stanovenými v § 18 a 19 stavebního zákona. Umístění novostavby rodinného 

domu je v souladu s cíli a úkoly územního plánování a to zejména s charakterem území a 

záměr výstavby nenarušuje požadavky na ochranu architektonických a urbanistických 

hodnot v území.  
 

 

 

Závazné stanovisko platí 2 roky ode dne vydání, platnost závazného stanoviska nelze prodloužit, 

pokud se změnily podmínky v území.  

 

 

 

 

Ing. Zdeňka Riedlová 

referentka oddělení územního plánování   

 

 

 

 

Příloha: 

Ověřená část předložené dokumentace (koordinační situační výkres)  
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