
 

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

Žádost číslo: 33 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 74140/2021 

Žádost přijata a zaevidována dne: 23.06.2021 

Obsah žádosti: St.p.č. 584/1 k.ú. Šumperk 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 
zpracování odpovědi: SVV 

Odpověď poskytnuta dne: 29.06.2021 

Odpověď poskytnuta:  
 
V plném rozsahu   
 

Přílohy: 0 

 
Odpověď:   
 
Vážená paní 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 23.06.2021 Vaši žádost 
o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace o stavbách na pozemku st.p.č. 584/1 
k.ú. Šumperk. 
 

K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje následující: 

Č. p. 296 s č. o. 46 na ulici Uničovské na stavební parcele č. 584/1 v katastrálním území Šumperk bylo 
přiděleno historicky objektu Výzkumného ústavu lýkových vláken (v současnosti je vlastníkem nemovitosti 
firma Basaltex a.s.), žádné podklady k přidělení čísla nejsou k dispozici a nelze tak ani stanovit, kdy bylo č. 
p. přiděleno. 

Budova s č. p. 579 s č. o. 72 se nachází na ul. Lidické na parcele č. 740/1 v katastrálním území Šumperk 
(dle údajů v katastru nemovitostí). Číslo je přiděleno historicky objektu bývalé robotárny, žádné podklady k 
přidělení čísla nejsou k dispozici. 

Je možné, že ve Vaší žádosti došlo k záměně č. p. 579 s číslem parcely 579, kterým mohla být v minulosti 
označena část parcely nyní vedené pod parc. č. 584/1, k. ú. Šumperk, na které se nachází budova bez č. p. 
V současnosti tato parcela není vedena v katastru nemovitostí. Doporučujeme Vám obrátit se na pracoviště 
Katastrálního úřadu v Šumperku se žádostí o sdělení, zda a na základě jakých pokladů byla tato parcela 
vymazána z katastru nemovitostí. 

S pozdravem 

Ing. Eva Partisch 

vedoucí oddělení správního 

odboru správního a vnitřních věcí 


