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1. Textová část Územního plánu Šumperk se mění takto: 

(1) V bodě 3.1. se datum upravuje na „1. září 2020“. 

(2) V bodě 4.5.5. se v nadpisu ruší text „P37,“ a „Z30 a“. 

(3) V bodě 4.5.5. v první větě se za text „území je“  vkládá text „doplnění sportovního zařízení v severní části území ve 
vazbě na stávající sportovní areál a“. 

(4) V bodě 4.5.5. se slovo „Štechova“ nahrazuje slovem „Dolnomlýnská“. 

(5) V bodě 4.5.5. se ruší předposlední věta začínající textem „Při jejich křížení“. 

(6) V bodě 6.4.2. písm. d) se nahrazuje text „Uničovské ulice podél Desné a náhonu přes Žerotínovu ulici a dále“ 
textem „Žerotínovy ulice“. 

(7) V bodě 6.4.2. písm. g) se tečka na konci řádku nahrazuje středníkem. 

(8) V bodě 6.4.2. se vkládá nové písm. h) s tímto zněním: „TK-08: kanalizační stoka hlavní od Žerotínovy ulice na 
severovýchod do lokality Karlov.“ 

(9) V bodě 6.4.4. se ruší písm. k); dosavadní písm. l) se nově označuje jako k). 

(10) V bodě 10.2.1. písm. b) se středník na konci řádku nahrazuje tečkou. 

(11) V bodě 10.2.1 se ruší písm. c).  

(12) V bodě 10.2.3. písm. a) se tečka na konci řádku nahrazuje středníkem. 

(13) V bodě 10.2.3. se vkládá nové písm. b) v tímto zněním: „US-20: Karlov (u ulice Blanické).“ 

(14) V bodě 10.5. druhé odrážky se tečka na konci řádku nahrazuje středníkem. 

(15) V bodě 10.5. se za druhou odrážku vkládá nová odrážka s tímto zněním: „od data nabytí účinnosti změny č. 2b ÚP 
Šumperk pro US-20.“. 

(16) V bodě 10.5. se v první odrážce ruší text: „, US-07“. 

2. Příloha č. 1 (Tabulka ploch) textové části Územního plánu Šumperk se mění takto: 

(1) Řádek plochy 463 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

463 RZ  0,85 do 3 % P   

(2) Řádek plochy 466 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

466 VS  7,17  15/15   

(3) Řádek plochy 467 se ruší. 

(4) Řádek plochy 468 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

468 PV  0,33     

(5) Řádek plochy 469 se ruší. 

(6) Řádek plochy 470 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

470 SX Z29 4,25  14/14  US-20 

(7) Řádek plochy 471 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 
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471 SX Z29 0,84  14/14   

(8) Řádek plochy 472 se ruší. 

(9) Řádek plochy 473 se ruší. 

(10) Řádek plochy 474 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

474 PV Z29 0,68     

(11) V řádku plochy 477 se mění dosavadní výměra plochy na „4,88“. 

(12) Řádek plochy 481 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

481 PV  0,41     

(13) Řádek plochy 482 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

482 VS  2,64  15/15  OSPER (část plochy) 

(14) V řádku plochy 483 se mění dosavadní výměra plochy na „1,16“. 

(15) V řádku plochy 487 se mění dosavadní výměra plochy na „0,29“. 

(16) Řádek plochy 492 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

492 OS Z29 1,80     

(17) V řádku plochy 493 se mění dosavadní výměra plochy na „0,89“. 

(18) Řádek plochy 494 se ruší. 

(19) Řádek plochy 496 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

496 OX  3,18  10/14  OSPER 

(20) Řádek plochy 498 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

498 OX  2,84  13/17  OSPER 

(21) Řádek plochy 501 se ruší. 

(22) V řádku plochy 502 se mění dosavadní výměra plochy na „2,16“. 

(23) Řádek plochy 830 se ruší. 

(24) Řádek plochy 858 se ruší. 

(25) Na konec tabulky se doplňují nové řádky, naplněné v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, číslo 
rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další podmínky 
tímto obsahem: 

870 ZV Z29 0,76 do 3 %    

872 OX Z29 0,30  10/14  OSPER 

874 ZV Z29 0,42 0 %    

875 OV Z29 0,80  14/14  mateřská škola 
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3. Změna č. 2b Územního plánu Šumperk obsahuje: 

(1) Textovou část se třemi číslovanými stranami A4; 

(2) Grafickou část, kterou tvoří tyto výkresy: 

- Z2b/I/01 Výkres základního členění území, v měřítku 1 : 5 000  

- Z2b/I/02.1 Hlavní výkres, v měřítku 1 : 5 000  

- Z2b/I/02.2. Koncepce technické infrastruktury, v měřítku 1 : 5 000 
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