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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 

prostřednictvím elektronické pošty dne 03.02.2017 Vaši žádost o poskytnutí informace, zda je na 

pozemku parcelní číslo st. 1028 v katastrálním území Šumperk, obec Šumperk, vedeném na LV 

8212 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, umístěna 

nějaká stavba (či stavby), která není vedena v katastru nemovitostí, a pokud ano, pak k této 

stavbě (či stavbám) požadujete následující údaje (pokud jsou úřadu známy): kdo je vlastníkem 

stavby, kdy byla tato stavba postavena a zda byla postavena v souladu se zákonem, tedy např. 

zda bylo vydáno stavební povolení či byla stavba ohlášena apod. a také č.j. nebo sp.zn. řízení, 

které bylo ve věci vedeno. 

 

 

 

MěÚ Šumperk Vám jakožto povinný subjekt dle InfZ sděluje následující:  

Dle evidence v archivu odboru výstavby Městského úřadu v Šumperku je na pozemku st.1028 

v k.ú. Šumperk umístěna stavba rodinného domu. Vlastníkem stavby je, dle veřejného přístupu do 

evidence katastru nemovitostí, paní ………………………………………………………. Tato stavba, dle 

dochovaných dokladů, byla postavena pravděpodobně v roce 1912 (dochovaná původní 

projektová dokumentace je z března 1912). Předpokládáme, že stavba byla povolena a 

postavena v souladu s tehdy platnou legislativou. Dále byla k předmětné stavbě a pozemku st. 

1028 v k.ú. Šumperk vydána následující povolení: 

- dne 28.8.2000 byl vydán souhlas s rozdělením pozemku st.p. 1028 pod č.j. výst. 4062/00-

IngZ 

- bylo vydáno povolení změny v užívání domu ze dne 6.8.2001 pod č.j.výst. 2824/01-IngUr 
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- bylo vydáno stavební povolení ke stavebním úpravám rodinného domu (dále jen RD) pod č.j. 

výst. 549/02-IngUr ze dne 29.4.2002 

- bylo vydáno k těmto stavebním úpravám RD kolaudační rozhodnutí sp. zn. 95237/2010 

VYS/DAVA ze dne 12.11.2010. Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci dne 2.12.2010. 

 

Podklady pro odpověď poskytl odbor výstavby MěÚ Šumperk.  

 

 

S pozdravem,  

Mgr. Olga Hajduková 

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí  
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