
 

 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 12 

Evidenční číslo žádosti: 32150/2017 

Žádost přijata a zaevidována dne: 28.03.2017 

Obsah žádosti: 

Žádost o poskytnutí informace, zda se v současné době 

plánuje stavba vyžadující proces EIA, příp. IPPC, která 

stavba tímto procesem prošla v minulosti, zda se děje 

změna územního plánu.  

 

Dotčený odbor, který poskytl podklady 

pro zpracování odpovědi: 
MěÚ napříč odbory  

Žádost vyřídilo a odpověď odeslalo 

oddělení kultury a vnějších vztahů 

odboru ŠKV dne:  

30.03.2017 

Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu  

Přílohy: 0 

 
Vážený pane,   

 

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 28.03.2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle 

InfZ. V žádosti požadujete informace k problematice staveb a povolení EIA, příp. IPPC a k 

problematice územního plánu a jeho změnám.  

 

MěÚ Šumperk Vám jakožto povinný subjekt dle InfZ sděluje následující:  

 

ze staveb vyžadující povolení EIA, příp. IPPC, které odbor výstavby MěÚ Šumperk eviduje a prošly 

procesem EIA, příp. IPPC, to jsou:  

- I/44 Bludov - obchvat – vydáno pravomocné územní rozhodnutí (stavba v k.ú. Šumperk, Dolní 

Studénky, Sudkov, Bludov a Postřelmov)  

 

- Papírenský stroj PS6 – vydáno územní rozhodnutí (stavba v k.ú. Bohutín nad Moravou, Klášterec 

a Olšany nad Moravou).  

 

Žádné další stavby odbor výstavby MěÚ Šumperk ani odbor životního prostředí MěÚ Šumperk 

neeviduje. Touto cestou si Vás rovněž dovolujeme upozornit, že informace EIA, SEA, IPPC lze 

získat také na internetu na webové stránce: www.epla.cz 

 

K problematice změn územního plánu města Šumperka (dále jen „ÚP“) vám MěÚ Šumperk 

jakožto povinný subjekt dle InfZ sděluje následující:  

 

Zastupitelstvo města Šumperka schválilo na svém 24. zasedání dne 23.03.2017 pořízení Změny 

č. 2 ÚP Šumperk na základě vlastního podnětu obce (dle § 44 Stavebního zákona) zejména 

ohledně majetkových záležitostí:  

01/ změna funkčního využití občanské vybavenosti na veřejnou zeleň – oblast „Sanatorka“,  

02/ změna funkčního využití občanské vybavenosti na veřejně prospěšnou stavbu - „Heliport“,  

03/ změna funkčního využití lesa na veřejnou zeleň – lokalita „Vodárna“, a to z důvodu převodu 

pozemků od SPÚ,  

04/ změna vedení dopravního koridoru - „Průmyslová zóna 4“, z důvodu napojení zóny, 05/ 

změna funkčního využití nezastavitelné rezervy na výrobu – „Průmyslová zóna 3“,  

http://www.sumperk.cz/
http://www.epla.cz/


 

06/ prověření změny funkčního využití v lokalitě Karlov, dále z důvodu vyřešení pojmu staveb 

dočasných v platném ÚP, předkupního práva u některých pozemků a na základě dalších návrhů 

na změnu ÚP došlých od fyzických a právnických osob na území města Šumperk.“  

 

 

Usnesení č. 715. 716 a 717/2017 ze dne 23.03.2017 k územnímu plánu jsou k dispozici na 

webových stránkách města Šumperka www.sumperk.cz v sekci Správa města – Zastupitelstvo 

města – Usnesení zastupitelstva.  

 

 

 

Podklady pro odpověď poskytl: odbor výstavby MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí MěÚ  a 

odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic MěÚ.  

 

 

 

S pozdravem,  

 

Mgr. Olga Hajduková  

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí  
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