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10288/2016 
1.2.2016 
Žádost o poskytnutí informace týkající stavby budovy 
APATOR METRA s.r.o. (povolení stavby, kolaudační 
souhlas apod.)  

VYS 

10.2.2016 

V plném rozsahu  
 

 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 zákona č. 106/1999 Sb.) 

obdržel dne 01.02.2016 Vaši žádost o poskytnutí informace, v níž žádáte o sdělení odpovědí na 

otázky k budově č.p. 919, na parc. Č. st. 5523/1, v k.ú. Šumperk (majitel APATOR METRA s.r.o. 

Šumperk). 

1. Zda výše uvedená stavba byla postavena v souladu s příslušným územním plánem, 

2. zda bylo pro stavbu vydáno příslušné územní rozhodnutí a stavební povolení, 

3. zda v rámci povolovacího řízení řádně proběhla procedura EIA, případně řízení o IPPC, 

4. zda byl vydán kolaudační souhlas, 

5. k čemu má být stavba užívána, popř. zda je na stavebním úřadě řádně evidována změna 

v užívání stavby v souladu s ust. § 126 stavebního zákona. 

K otázce 1) Vám sdělujeme: dle dokladů dochovaných v archivu odboru výstavby byla stavba na 

pozemku st. 5523/1 v k. ú. Šumperk postupně řádně povolena, realizována a uvedena do užívání 

v letech 1920 až 1940. Pojem „územní plán“ tehdejší legislativa neznala. 

K otázce 2) Vám sdělujeme: ano, stavba byla řádně povolena. 

K otázce 3) Vám sdělujeme: v době povolování staveb nebyl pojem „EIA“, popř. „IPPC“ znám. 

K otázce 4) Vám sdělujeme: stavby byly uvedeny do užívání v letech 1920 – 1940, pojem 

„kolaudační souhlas“ se objevil v platné legislativě až od roku 2006 (stavební zákon č. 183/2006 

Sb., v platném znění), v tehdejší době se kolaudační souhlas nevydával. 

 



 

 

K otázce 5) Vám sdělujeme: stavba je stále užívána k původnímu účelu užívání  - zámečnická 

dílna. Tento účel je stavebním úřadem evidován. 

Odpovědi zpracoval odbor výstavby. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Helena Miterková 

Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 


