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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 

17.12.2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. 

 

Předmětem žádosti je požadavek na poskytnutí seznamu písemných žádostí o poskytnutí 

pozemků ve vlastnictví města Šumperka za účelem zájmu o budoucí výstavbu a poskytnutí 

seznamu písemných odpovědí na žádosti s uvedením, kterým žádostem bylo vyhověno a které 

byly zamítnuty. 

 

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

 

Majetkoprávní odbor MěÚ Šumperk je průběžně dotazován, a to jak písemně, tak telefonicky na 

lokality, které jsou určené pro umístění „staveb podnikatelského typu“. V průběhu posledních 

dvou let evidujeme tyto žádosti od firem, které měly a mají zájem o podnikání na průmyslových 

zónách v majetku města Šumperka. Vzhledem k tomu, že lokalita „Průmyslová zóna IV“ je již plně 

obsazena ( s ohledem na větší plochu určenou k podnikání )  čtyřmi šumperskými subjekty -  BPS 

Bicykle Industrial s.r.o., PRUMHOR, spol. s.r.o., ONO Stavebniny s.r.o. a MT TAPES s.r.o. -  chybí ve 

městě Šumperk zóna určená k podnikání o menších plochách. Proto město Šumperk má zájem 

vytvořit v souladu s územním plánem plochu, která by mohla být využita právě k tomuto využití a 

uspokojit tak drobné živnostníky, kteří na území města Šumperka chtějí podnikat. Touto plochou 

se myslí plocha za bývalým ČSAD, kde by město Šumperk mělo vybudovat přístupovou 

komunikaci, která by současně odlehčila lokalitě Javoříčko, kdy ze stávajících firem by mohla 

těžká auta využívat k výjezdu nově vybudovanou komunikaci. 

 

V současné době evidujeme žádosti od těchto subjektů: 

- MOTOSERVIS Švec, s.r.o. 

- SEMOPLAST, s.r.o. 

- TILT Technology s.r.o. 

- Young River s.r.o. 
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- Radek Jurásek, JUTHERM 

- Rouča s.r.o. 

- DON Company, s.r.o. 

- BELD, s.r.o. 

- INSTALACE-MONTÁŽE, spol.s.r.o. 

- RADWAG Váhy s.r.o. 

- Kubín TRANSPORT s.r.o. 

 

K Vaší žádosti o poskytnutí seznamu písemných odpovědí na výše uvedené žádosti a sdělení, 

kterým žádostem bylo vyhověno a které byly zamítnuty, Vám sděluji, že žádosti nejsou zamítány, 

jsou předmětem evidence pro další v budoucnu připravované lokality určené pro umístění „staveb 

podnikatelského typu“. 

 

S pozdravem 

 

Ing. Hana Répalová 

Vedoucí majetkoprávního odboru 
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