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 Odpověď: 
 
Vážená paní, 

 

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 

04.12.2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace  o 

problematice územního plánovaní a o území Karlov.  

 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle InfZ Vám k Vaší žádosti sděluje následující:  

 1.Změna využití území v lokalitě „Karlov“ stanoveného Územním plánem Šumperk, ve znění 

Změny č.1, se v rámci Změny č.2 Územního plánu Šumperk zpracovává na základě podnětu 

vedení města Šumperka. 

 

2.Požadavek na prověření a stanovení možného řešení struktury zástavby v lokalitě „Karlov“ je 

dán Územním plánem Šumperk, ve znění Změny č. 1 (bod 10.2.1 písm c ).  Územní plán Šumperk, 

ve znění Změny č.1 stanovuje plochy a koridory, ve kterých je rozhodování v území podmíněno 

zpracováním územní studie.  

Z podnětu města Šumperk pořizovatel (úřad územního plánování) přistoupil k pořízení územní 

studie ÚS-07- Karlov ve fázi pořízení Změny č.2 Územního plánu Šumperk, přičemž tato studie, 

dle Zadání, bude sloužit jako podklad pro rozhodování v území a současně jako podklad pro 

změnu Územního plánu Šumperk. Vzhledem ke skutečnosti, že územní studii „Karlov“ a Změnu 

č.2 Územního plánu Šumperk zpracovává tentýž projektant, je územní studie zpracovávána 

paralelně s návrhem Změny č. 2 Územního plánu Šumperk a v současné chvíli je ve fázi 

zpracování u projektanta.  

Územní studii pořizuje úřad územního plánování v souladu s § 30 zákona č. 183/2006 (dále jen 

“stavební zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Při pořizování územní studie není zákonná 

povinnost pořizovatele tuto studii projednávat s veřejností. Změna č.2 Územního plánu Šumperk, 

pro jejíž zpracování je tato studie podkladem, bude s veřejností projednána na veřejném 

projednání, které je plánováno na 1. pololetí roku 2019. O konání veřejného projednání bude 

veřejnost informována veřejnou vyhláškou.  
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3.Jak uvádíme výše pořízení změny územního plánu není podmíněno zpracováním územní studie. 

Zpracování územní studie u ploch, u kterých je tak stanoveno územním plánem, je podmínkou pro 

rozhodování v území nikoliv pro pořízení územního plánu či jeho změny. Změna č. 2 Územního 

plánu Šumperk je pořizována podle §43 až §54 stavebního zákona. 

 

4. Při řešení problematiky územního plánování je vždy postupováno v souladu s platnou 

legislativou. 

 

 Podklady pro odpověď poskytl Odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic MěÚ 

Šumperk.   

 

 

S pozdravem,  

Mgr. Olga Hajduková  

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí  
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