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Zastupitelstvo města Šumperka příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), 
za použití § 43 odst. 4 a § 54 o. dst. 2 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně 
plánovací činnosti, a §§ 171 - 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 
usnesením č. 341/11 ze dne 22. 9. 2011 
 

v y d á v á 
 

Územní plán Šumperka 
 
Toto opatření obecné povahy sestává z výroku, kterým je textová a grafická část dokumentace Územního 
plánu Šumperka (dále jen „ÚP nebo ÚP Šumperka“), odůvodnění a poučení. Dokumentace je uložena 
na Městském úřadu Šumperk, odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic, nebo 
na internetových stránkách města Šumperka http://apps.hfbiz.cz/apps/sumperk/upnavrh/. 
 

O d ů v o d n ě n í 
 
Odůvodnění ÚP Šumperka obsahuje textovou a grafickou část. 
 
A. Textová část 
I. Postup při pořízení ÚP 

Zastupitelstvo města Šumperka (dále jen „ZM“) usnesením č.104/07 ze dne 25. 1. 2007 rozhodlo 
o pořízení ÚP Šumperka. Pořizovatel (MěÚ Šumperk, odbor strategického rozvoje, územního 
plánování a investic) zpracoval, ve spolupráci s určeným zastupitelem (Ing. Markem Zapletalem) a 
zpracovatelem ÚP (fy Knesl-Kynčl s.r.o., Šumavská 416, Brno), návrh zadání ÚP Šumperka. 
Zadání ÚP Šumperka schválilo ZM usnesením č.1103/2009 ze dne 23. 4. 2009. 
Na základě schváleného zadání ÚP byl zpracován firmou Knesl-Kynčl s.r.o. koncept ÚP, který řeší 
koncepci celého správního území Šumperka (tj. k.ú.Šumperk, k.ú. Horní Temenice, k.ú. Dolní 
Temenice). 
Koncept ÚP byl dle § 6 odst. 1 písm. a) stavebního zákona vystaven od 28. 12. 2009 do 26. 1. 2010 
k veřejnému nahlédnutí. Dne 27. 1. 2010 se uskutečnilo veřejné projednání konceptu ÚP Šumperka. 
Do 15 dnů od veřejného projednání (tj. do 11. 2. 2010) mohl každý uplatnit své připomínky. Ve stejné 
lhůtě mohli vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně 
prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky. 
Na základě výsledků projednání konceptu ÚP zpracoval pořizovatel ve spolupráci s určeným 
zastupitelem návrh pokynů pro zpracování návrhu ÚP a zajistil dle smlouvy o dílo zhotovení návrhu 
ÚP firmou Knesl-Kynčl s.r.o. Tyto pokyny schválilo ZM usnesením č.1648/10 ze dne 17. 6. 2010. 
Návrh ÚP byl předán pořizovateli v lednu 2011 k dalšímu projednání. 
O návrhu ÚP bylo dne 24. 2. 2011 vedeno společné jednání s dotčenými orgány, Krajským úřadem 
Olomouckého kraje a sousedními obcemi (§ 50 stavebního zákona), které byli pořizovatelem vyzváni 
k uplatnění svých stanovisek a připomínek. Návrh ÚP byl vystaven pro dotčené orgány, Krajský úřad 
Olomouckého kraje a sousední obce k nahlédnutí od 25. 2. 2011 do 26. 3. 2011. 
Krajský úřad Olomouckého kraje vydal dne 20. 5. 2011 stanovisko k návrhu ÚP Šumperka 
č.j. KUOK55516/2011, kterým souhlasí s veřejným projednáním. 
Návrh ÚP byl vystaven k veřejnému nahlédnutí od 25. 5. 2011 do 9. 7. 2011. K vystavenému návrhu 
ÚP mohl každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem veřejně 
prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných ploch a zástupce veřejnosti své 
námitky. Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP proběhlo dne 27. 6. 2011. 
Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotil výsledky projednání a zpracoval návrh 
rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu ÚP a návrh vypořádání se s připomínkami. 

II. Vyhodnocení souladu s politikou územního rozvoje a územně plánovací dokumentací vydanou 
krajem, vyhodnocení koordinace využívání území z hlediska širších vztahů 
Požadavky z politiky územního rozvoje 

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY 
MĚSTA Šumperka č. 1/2011 
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ÚP Šumperka vytváří podmínky pro město Šumperk, jakožto hospodářského a kulturního centra 
specifické oblasti SOB 3. Vytváří podmínky pro zlepšení dopravní dostupnosti vymezením koridoru 
dopravní infrastruktury pro přeložku silnice č. I/11, respektive I/44. Vytváří podmínky pro systém 
pěších a cyklistických tras vymezením ploch a koridoru veřejných prostranství, pěších průchodů a 
cyklistických komunikací. Vytváří podmínky pro rozvoj rekreace a lázeňství a rozvoj ekologického 
zemědělství a dřevozpracujícího průmyslu vymezením dostatečného množství ploch s rozdílným 
způsobem využití (podrobněji viz B 2.2.). Vymezením ploch smíšených nezastavěného území vytváří 
ÚP Šumperka podmínky pro vznik zatravněných a pastvinářských území. 
Územní plán Šumperka v souladu s PÚR ČR vymezuje pro koridor kapacitní silnice S1 plochy 
dopravní infrastruktury vedené při jižním okraji zastavěného území města. 
Značná část již zastavěného území města Šumperka se vyskytuje v záplavovém území. Zahrnuje 
hlavní dopravní tepnu města (ul. Jesenickou), autobusové i železniční nádraží a dosahuje až 
k historickému jádru města a k Hlavní třídě. Takto rozsáhlé centrální území města nelze z důvodu 
dalšího přirozeného rozvoje města nechat bez koncepce. Proto ÚP stabilizuje a navrhuje zástavbu i 
v tomto území spolu s protipovodňovou ochranou ji chránící. V povodněmi nejvíce ohroženém území - 
v aktivní zóně záplavového území - ÚP nevymezuje žádnou plochu stavebního charakteru. 
(str. 25 kapitola Odůvodnění ÚP Šumperka) 

Soulad s územně plánovací dokumentací vydanou Olomouckým krajem 
ÚP je v souladu se Zásadami územního rozvoje Olomouckého kraje. (str. 26 - 31 kapitola Odůvodnění 
textové části ÚP Šumperka) 

III. Vyhodnocení souladu s cíli a úkoly územního plánování 
ÚP Šumperka je plně v souladu s cíli a úkoly územního plánování dle § 18 a 19 stavebního zákona. 
(str. 32-33 kapitola Odůvodnění textové části ÚP Šumperka) 

IV. Vyhodnocení souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů 
ÚP Šumperka je zcela v souladu se stavebním zákonem a vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně 
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací 
činnosti, v platném znění. 

V. Vyhodnocení souladu s požadavky zvláštních právních předpisů – soulad se stanovisky 
dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů 
Stanoviska dotčených orgánů byla ve všech případech respektována. 

VI. Vyhodnocení splnění zadání 
ÚP byl zpracován v souladu s požadavky uvedenými v zadání ÚP Šumperka, které bylo schváleno 
ZM dne 23. 4. 2009, vyjma měřítka Výkresu širších vztahů (II/02), které bylo z důvodu zachycení větší 
podrobnosti vazeb města na jeho okolí a při zachování přehlednosti změněno na 1:50 000. Splnění 
zadání bylo připomínkováno v rámci projednání konceptu ÚP, ze kterého vyšly pokyny pro zpracování 
návrhu ÚP. Nad rámec zadání ÚP byly z důvodů lepšího znázornění některých jevů do grafické části 
ÚP zařazeny v souladu s přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, tato 
schémata: 
a) I/S1 Schéma výškové regulace zástavby; 
b) I/S2 Schéma etapizace; 
c) I/S3 Schéma územního systému ekologické stability. 

VII. Komplexní zdůvodnění přijatého řešení 
Komplexní zdůvodnění přijatého řešení je popsáno na str. 43 - 240 kapitola Odůvodnění textové části 
ÚP Šumperka. 

VIII. Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území a informace, jak bylo respektováno stanovisko 
k vyhodnocení vlivů na životní prostředí 
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj nebylo v zadání ÚP Šumperka požadováno. ÚP Šumperka 
vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot v území. 

IX. Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
na pozemky určené k plnění funkcí lesa 
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Vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení na zemědělský půdní fond a 
na pozemky určené k plnění funkcí lesa je popsáno na str. 241 - 297 kapitola Odůvodnění textové 
části ÚP Šumperka. 

X. Rozhodnutí o námitkách a jejich odůvodnění 
Pořizovatel ÚP zabezpečil veřejné projednání konceptu i návrhu ÚP. V rámci těchto projednání 
v souladu s ust. § 48 odst. 2 a § 52 odst. 2, 3 stavebního zákona uplatnili vlastníci pozemků a staveb 
dotčených návrhem veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření a zastavitelných 
ploch a zástupce veřejnosti celkem 55 námitek. 
Všechny podané námitky byly pořizovatelem, za aktivní součinnosti projektanta a určeného 
zastupitele vyhodnoceny a předloženy ZM. O námitkách ke konceptu ÚP Šumperka rozhodlo ZM dne 
22. 4. 2010. Námitky uplatněné v rámci veřejného projednání návrhu ÚP Šumperka byly ve dnech 
29. 6. 2011 – 25. 8. 2011 projednány, za spoluúčasti vlastníků pozemků dotčených námitkou, 
projektanta, zastupitelů města a pracovní skupiny pro územní plán. Při těchto jednáních byly všechny 
námitky vyhodnoceny a bylo navrženo jejich řešení. 
Výsledek řešení námitek po projednání a jeho odůvodnění každé námitky představuje níže uvedená 
tabulka. 

Zastupitelstvo města Šumperka, příslušné dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona 
po projednání svým usnesením č.1565/10 ze dne 22. 4. 2010 rozhodlo o námitkách ke konceptu 
územního plánu takto: 

 
č. vlastník dotčeného 

pozemku, datum podání, č.j. obsah námitky Vyhodnocení a odůvodnění námitky 
ANO, NE, ČÁSTEČNĚ ANO 

1. 

Ing. Jiří Flašar 
DOWIN s.r.o. 
Langrova 2799/36 
787 01 Šumperk 

- nesouhlas s podmínkami ÚS 
v lokalitě 032 na uvedených 
pozemcích 
 

- nesouhlas s ochranným 
pásmem navrhované silnice 
III. třídy 

- nesouhlas s navrhovaným 
pěším propojením lokality 

- v návrhu územního plánu nebudou uvedené 
pozemky zařazeny do územní studie vzhledem 
k vydanému územnímu rozhodnutí. 
ANO 

- jedná se o místní komunikaci, která nemá 
v zastavěném území ochranné pásmo. 
ANO 

- pěší propojení v ose ul. Blahoslavovy byla 
minimální podmínka pro napojení celé lokality 
východně od Kranichovy na město. To je 
v souladu se Zadáním ÚP (kapitola D, první bod). 
Vzhledem k vydanému stavebnímu povolení 
MUSP66645/2009VYS/HAPE ze dne 24. 8. 2009, 
které nezahrnuje navrhované pěší propojení, je 
nutné navrhnout prostupnost lokality na jiných 
pozemcích. 
ANO 

2. 

Jaromír a Martina Glozovi 
Balbínova 153/34 
787 01 Šumperk 
Milena Posch 
Jesenická 236 
787 01 Šumperk 
Vilém Přikryl 
Havlíčkova 2 
787 01 Šumperk 
Jiří Komárek 
Bohdíkov 69 
789 64 Bohdíkov 
František Hájek 
J. z Poděbrad 1937/21 
787 01 Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení Vzhledem k plánované výstavbě na uvedených 
pozemcích, vyřizování územního rozhodnutí vlastníky 
pozemků a požadavku města, bude v návrhu 
územního plánu připomínce vyhověno. 
ANO 

3. 
Luboš a Eva Godinovi 
Kozinova 1 
787 01 Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení Rozvoj výstavby v Temenici není v souladu s koncepcí 
rozvoje celého města; generoval by nároky 
na veřejnou infrastrukturu 
NE 

4. 
Ladislav Svák 
Kmochova 693/23 
Olomouc, Nová Ulice,  
779 00 

Požadavek - výrobní nebo 
průmyslová plocha 

- zpracovatel zařadí dotčené pozemky do ploch 
smíšených výrobních při zachování vedení ÚSES, 
prvků protipovodňové ochrany atd. 
ANO 
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5. 
Jaroslav Šula 
Aloisie Šulová 
Bohdíkovská 60 
Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení Vzhledem k plánované výstavbě na uvedených 
pozemcích, vyřizování územního rozhodnutí vlastníky 
pozemků a požadavku města, bude v návrhu 
územního plánu připomínce 
ANO 

6. 

Petr Markovský 
Ing. Martina Markovská 
Čajkovského 42 
787 01 Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení Lokalita šumperského kotle má významný potenciál 
stát se rekreační zázemím města. Proto zpracovatel i 
pořizovatel nedoporučují vyhovět požadavku. 
Požadavek města v zadání ÚP. 
NE 

7. 

Ing. Pavla Bullawová 
Evaldova 38 
787 01 Šumperk 
Stanislav Vondruška 
Temenická 11 
787 01 Šumperk 

Požaduje vyjmutí parcely z ÚP 
jako veřejného prostranství 

Jedná se o historickou cestu, která umožňuje přístup 
ze zastavěného území do volné krajiny. 
NE 

8. 
Stanislav Vondruška 
Temenická 11 
787 01 Šumperk 

Požaduje vyjmutí parcely z ÚP 
jako veřejného prostranství 

Jedná se o historickou cestu, která umožňuje přístup 
ze zastavěného území do volné krajiny. 
NE 

9. 

Ing. Petr Horák 
Pod Rozhlednou 11 
787 01 Šumperk 

Nesouhlasí s umístěním 
protierozních příkopů  
R-001_X/M, R-002_X/M 

Vybudování protierozních příkopů ve svazích západně 
nad Šumperkem je nutné. V rámci podrobnější 
dokumentace bude řešen přejezd obsluhy území. Tuto 
formulaci zapracuje zpracovatel do podmínek 
vázaných na tento prvek. Vzhledem k veřejnému 
zájmu se připomínce 
NE 

10. 

Ing. Pavel Potyš Požadavek - plochy pro bydlení - vzhledem k platné legislativě se jedná 
o připomínku, která byla v konceptu územního 
plánu projednána jako námitka, 

- zpracovatel i pořizovatel se domnívají, že toto 
území má významný potenciál stát se rekreační 
zázemím města. Pracovní skupina pro územní 
plán navrhuje ponechat území v plochách 
pro rekreaci, 

- jedná se o lokalitu, která je od r. 1998 v platném 
územním plánu Šumperka určena pro bydlení. 
Přes opakované výzvy a jednání s vlastníky 
pozemků, nedošlo v této lokalitě k realizaci 
výstavby. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná 
o velký zábor zemědělského půdního fondu a 
město Šumperk chce nabídnout reálné rozvojové 
plochy pro bydlení, navrhujeme vrátit lokalitu 
do zemědělského půdního fondu a určit jí funkci 
rekreace, v návaznosti na ucelené rekreační 
zázemí města. 

NE 

11. 
Ing. Hochman 
Temenická 17 
787 01 Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

12. 
Ing. Vladislav Muroň 
Libina 755 
788 05 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

13. Ing. arch.  Jiří Valert Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

14. 
Prokop Šmirous 
Jeremenkova 10 
787 01 Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

15. 
Mgr. Michal Slavík, PhDr. 
Alšova 13 
787 01 Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

16. 
Alice Zlatušková 
Hrudičkova 2104/5 
148 00 Praha - Chodov 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 
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17. 
Ing. Martin Pavelek 
Lidická 1817/94 
787 01 Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

18. 
Hana Zajícová 
8.května 972/61 
787 01 Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

19. 
František Zajíc 
Na Kopečku 3038/26 
787 01 Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

20. Ing. Marie Novotná Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

21. Ing. Magdaléna Suchá Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

22. 
Ing. Petr Horák 
Pod Rozhlednou 11 
787 01 Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

23. 
Jana a Jiří Danovi 
Foglarova 2895/9 
787 01 Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

24. 

Ing.Mgr.František Srovnal 
Mgr. Jitka Srovnalová 
Boženy Němcové 72/26 
789 01 
Zábřeh 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

25. Karel Vogel Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

26. 

RNDr. Miroslav Griga CSc. 
Blanka Fritová 
Zemědělská 2520/16 
Šumperk 
 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

27. 
Ing. Karel Kupec 
Vančurova 13 
Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

28. 
Radek Pecha 
Dagmar Pechová 
Javoříčko 16 
787 01 Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

29. 
PrametTools a.s. 
Uničovská 2 
787 53 Šumperk 

Požadavek - plochy pro výrobu a 
skladování 

zpracovatel zařadí areál do ploch smíšených výrobních 
ANO 

30. 

Anodus CZ, s.r.o. 
Rychnovská 121 
Praha 18 - Letňany 

Požadavek - plochy pro výrobu a 
skladování 

koncepce ÚP předpokládá rozvoj obytného prostředí 
této části města.  Plochy smíšené obytné budou nově 
umožňovat za určitých podmínek rozvoj nerušící 
výroby. Zpracovatel upraví podmínky pro využití 
smíšených ploch obytných tak, aby se výrobní areál 
mohl nadále rozvíjet. 
ANO 

31. 
VV First Company, s.r.o. 
Koněvova 2660/141 
130 00 Praha 3 

Požadavek - plochy pro výrobu a 
skladování 

zpracovatel zařadí dotčené pozemky do ploch 
smíšených výrobních při zachování vedení ÚSES, 
prvků protipovodňové ochrany atd. 
ANO 

32. 
VV First Company, s.r.o. 
Koněvova 2660/141 
130 00 Praha 3 

Požadavek - plochy pro výrobu a 
skladování 

zpracovatel zařadí dotčené pozemky do ploch 
smíšených výrobních při zachování vedení ÚSES, 
prvků protipovodňové ochrany atd. 
ANO 

33. 

FORTEX-AGS,a.s. 
DOLS, a.s 
ABA Šumperk, s.r.o. 
Šumperský PROFIT a.s. 
EPCOS s.r.o. 

Požadavek - plochy pro výrobu a 
skladování 

zpracovatel zařadí vybrané výrobní areály jednak 
do ploch smíšených výrobních, jednak pro ně upraví 
podmínky pro využití smíšených ploch obytných tak, 
aby se mohly nadále rozvíjet. 
ANO 
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SHM, s.r.o. 
ŠPVS, a.s. 
POLYDEK, a.s. 
STRABAG, a.s. 
NOVATRONIC 
UR DIAMANT, s.r.o. 
CERAMTEC, s.r.o. 
Pramet Tools, s.r.o. 
Auto Kubíček s.r.o. 
UVAX, s.r.o. 

 
Zastupitelstvo města Šumperka, příslušné dle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona 
po projednání svým usnesením č. 338/11 ze dne 22.9.2011 rozhodlo o námitkách k návrhu ÚP 
takto: 
 

č. 
vlastník dotčeného 

pozemku, 
datum podání, č.j. 

obsah námitky Vyhodnocení a odůvodnění námitky 
ANO, NE, ČÁSTEČNĚ ANO 

1. 

Ivo Heidenreich 
Alšova 1355/15 
787 01 Šumperk 
31.5.2011 
č.j.56682 

ZV – plochy veřejných 
prostranství 
změnit na  
SX – plochy smíšené 
obytné 

Při zpracování návrhu územního plánu Šumperk byla vzhledem 
k upravené metodice vymezena veřejná prostranství převážně již 
na konkrétních pozemcích nových smíšených obytných lokalit. 
Tímto byli někteří potenciální stavebníci zbaveni zákonné 
povinnosti. (§7, odst. 2 vyhl. 501/2006Sb. v platném znění. ....“ 
Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, 
občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto 
zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství 
o výměře nejméně 1000 m²; do této výměry se nezapočítávají 
pozemní komunikace.“) V návrhu územního plánu bude plocha ZV 
127 veřejných prostranství v této lokalitě umístěna na pozemky 
ve vlastnictví města. V souvislosti s tím bude upraveno pořadí 
změn v území, případně další navazující ustanovení. 
ANO 

2. 

Marek Černý 
Muchova 1 
787 01 Šumperk 
30.5.2011 
č.j.55554 

ZV – plochy veřejných 
prostranství 
PV – plochy veřejných 
prostranství 
změnit na  
SX – plochy smíšené 
obytné 

Při zpracování návrhu územního plánu Šumperk byla vzhledem 
k upravené metodice vymezena veřejná prostranství převážně již 
na konkrétních pozemcích nových smíšených obytných lokalit. 
Tímto byli někteří potenciální stavebníci zbaveni zákonné 
povinnosti. (§7, odst. 2 vyhl. 501/2006Sb. v platném znění. ....“ 
Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, 
občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto 
zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství 
o výměře nejméně 1000 m²; do této výměry se nezapočítávají 
pozemní komunikace.“) V návrhu územního plánu bude plocha ZV 
127 veřejných prostranství v této lokalitě umístěna na pozemky 
ve vlastnictví města. V souvislosti s tím bude upraveno pořadí 
změn v území, případně další navazující ustanovení. 
ANO 
Plocha PV 128 veřejné prostranství zajišťující prostupnost území 
bude v návrhu územního plánu ponechána. 
NE 

3. 

Ing.Vladimír Soukup 
Blanická 1802/19 
787 01 Šumperk 
24.6.2011 
č.j.67194 

ZV – plochy veřejných 
prostranství 
PV – plochy veřejných 
prostranství 
změnit na  
SX – plochy smíšené 
obytné 

Při zpracování návrhu územního plánu Šumperk byla vzhledem 
k upravené metodice vymezena veřejná prostranství převážně již 
na konkrétních pozemcích nových smíšených obytných lokalit. 
Tímto byli někteří potenciální stavebníci zbaveni zákonné 
povinnosti. (§7, odst. 2 vyhl. 501/2006Sb. v platném znění. ....“ 
Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, 
občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto 
zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství 
o výměře nejméně 1000 m²; do této výměry se nezapočítávají 
pozemní komunikace.“) V návrhu územního plánu bude plocha ZV 
127 veřejných prostranství v této lokalitě umístěna na pozemky 
ve vlastnictví města. V souvislosti s tím bude upraveno pořadí 
změn v území, případně další navazující ustanovení. 
ANO 
Plocha PV 128 veřejné prostranství zajišťující prostupnost území 
bude v návrhu územního plánu ponechána. 
NE 

4. 
Martina a Jaromír 
Glozovi 
Balbínova 34 

ZV – plochy veřejných 
prostranství 
změnit na  

Při zpracování návrhu územního plánu Šumperk byla vzhledem 
k upravené metodice vymezena veřejná prostranství převážně již 
na konkrétních pozemcích nových smíšených obytných lokalit. 
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787 01 Šumperk 
24.6.2011 
č.j.67191 

SX – plochy smíšené 
obytné 

Tímto byli někteří potenciální stavebníci zbaveni zákonné 
povinnosti. (§7, odst. 2 vyhl. 501/2006Sb. v platném znění. ....“ 
Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, 
občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto 
zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství 
o výměře nejméně 1000 m²; do této výměry se nezapočítávají 
pozemní komunikace.“) V návrhu územního plánu bude plocha ZV 
127 veřejných prostranství v této lokalitě umístěna na pozemky 
ve vlastnictví města. V souvislosti s tím bude upraveno pořadí 
změn v území, případně další navazující ustanovení. 
ANO 

5. 

Dřevo Trust-prodej, 
a.s. 
Jaromírova 51 
128 00 Praha2 
23.6.2011 
č.j.66696 

SX - plochy smíšené obytné 
P33 – plocha přestavby 
změnit na 
VS – plochy smíšené 
výrobní 

Plocha 422 bude vymezena jako VS – plochy smíšené výrobní. 
Současně bude pro tuto plochu stanovena max. výška 15 m. a 
plocha bude převedena do ploch stabilizovaných. 
ANO 

6. 

Miroslav Štodt 
8.května 145 
78963 Ruda nad 
Moravou 
21.6.2011 
č.j.65954 

SX - plochy smíšené obytné 
P33 – plocha přestavby 
změnit na 
VS – plochy smíšené 
výrobní 

Plocha 422 bude vymezena jako VS – plochy smíšené výrobní. 
Současně bude pro tuto plochu stanovena max. výška 15 m. a 
plocha bude převedena do ploch stabilizovaných. 
ANO 

7. 

Festo – Štodt, s.r.o. 
8.května 145 
78963 Ruda nad 
Moravou 

SX - plochy smíšené obytné 
P33 – plocha přestavby 
změnit na 
VS – plochy smíšené 
výrobní 

Plocha 422 bude vymezena jako VS – plochy smíšené výrobní. 
Současně bude pro tuto plochu stanovena max. výška 15 m. a 
plocha bude převedena do ploch stabilizovaných. 
ANO 

8. 

SPIKSTAV s.r.o. 
Vídeňská 84/1586 
Praha 4 
15.6.2011 
č.j.63957 

SX - plochy smíšené obytné 
P33 – plocha přestavby 
změnit na 
VS – plochy smíšené 
výrobní 
 
PV 478 – veřejné 
prostranství 
změnit na 
VS – plochy smíšené 
výrobní 
 

Plocha 422 bude vymezena jako VS – plochy smíšené výrobní. 
Současně bude pro tuto plochu stanovena max. výška 15 m. a 
plocha bude převedena do ploch stabilizovaných. 
ANO 

Jedním z obecných požadavků na územní plánování je zajistit 
dostatečnou prostupnost územím (viz § 3, odst. 5) vyhlášky 
č. 501/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů). Na základě tohoto 
právního předpisu a z důvodu neprostupného rozsáhlého území 
(cca 650 m x 350 m) mezi ulicí Příčnou a řekou Desnou, bude 
plocha 478 v územním plánu ponechána, aby byl zajištěn koridor, 
který v budoucnu rozdělí tento superblok ve dví. Budoucí využití 
tohoto koridoru pomůže rozvoji průmyslových areálů a vytvoří 
předěl mezi nimi a stávající veřejnou vybaveností sportovně 
rekreačního charakteru (Benátky, plocha 425). 
NE 

9. 

František Hampl 
Brněnská 1054/7 
787 01 Šumperk 
24.6.2011 
č.j.67193 

SX - plochy smíšené obytné 
P33 – plocha přestavby 
změnit na 
VS – plochy smíšené 
výrobní 

Plocha 422 bude vymezena jako VS – plochy smíšené výrobní. 
Současně bude pro tuto plochu stanovena max. výška 15 m. a 
plocha bude převedena do ploch stabilizovaných. 
ANO 

10. 

ČSAD BUS Chrudim 
a.s. 
Na Ostrově 177 
53701 Chrudim 
27.6.2011 
č.j.67453 

SX – plochy smíšené 
obytné 
PV - plochy veřejných 
prostranství 
změnit na 
OK – plochy občanského 
vybavení – komerční 
zařízení 
 
 
 
 
VPS – komunikace (468) 
VPS – komunikace (474) 
Nesouhlas se zařazením 
do VPS 

V areálu ČSAD bude vymezeno území cca ze ¾ ve prospěch ploch 
občanského vybavení – komerční zařízení a z ¼ ve prospěch ploch 
smíšených z důvodu posílení obytného charakteru jižní části města 
„za nádražím“, což je jedním ze základních požadavků Územního 
plánu Šumperka (viz bod 3.2.3. b) výrokové části). Navržená 
lokalita neomezuje vlastníka ve využívání areálu pro stávající 
podnikatelské aktivity, ale naopak je příležitostí ke zhodnocení 
pozemků. 
ANO 
 
Jedním z obecných požadavků na územní plánování je zajistit 
dostatečnou prostupnost územím (viz § 3, odst. 5) vyhlášky 
č. 501/2006 Sb, ve znění pozdějších předpisů). Na základě tohoto 
právního předpisu a z důvodu obsluhy shora uvedených ploch 
smíšených obytných (467 a 469) bude plocha veřejných 
prostranství č. 468 ponechána. Její poloha bude upravena. 
Na základě požadavku zástupců města byly v územním plánu 
vymezeny všechny plochy a koridory, které umožňuje vymezit 
Stavební zákon, jako plochy veřejně prospěšných staveb nebo 
opatření. 
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NE 

11. 

Agritec a.s. 
Zemědělská 2520/16 
787 01 Šumperk 
24.6.2011 
č.j.67273 

SX – plochy smíšené 
obytné změnit na NS – 
plochy smíšené 
nezastavěného území 

Ponecháno SX – plochy smíšené obytné 
Rozvojové plochy byly vymezeny a projednány již v konceptu 
územního plánu. Navržená lokalita neomezuje vlastníka 
ve stávajících zemědělských podnikatelských aktivitách, ale naopak 
je příležitostí ke zhodnocení pozemků. 
NE 

12. 

Ing. Zdenek Dohnálek 
nám. Míru 22 
787 01 Šumperk 
24.6.2011 
č.j.67274 

ZV – plochy veřejných 
prostranství 
PV - plochy veřejných 
prostranství 
změnit na 
SX – plochy smíšené 
obytné 
 

Při zpracování návrhu územního plánu Šumperk byla vzhledem 
k upravené metodice vymezena veřejná prostranství převážně již 
na konkrétních pozemcích nových smíšených obytných lokalit. 
Tímto byli někteří potenciální stavebníci zbaveni zákonné 
povinnosti. (§7, odst. 2 vyhl. 501/2006Sb. v platném znění. ....“ 
Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, 
občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto 
zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství 
o výměře nejméně 1000 m²; do této výměry se nezapočítávají 
pozemní komunikace.“) V návrhu územního plánu bude plocha ZV 
127 veřejných prostranství v této lokalitě umístěna na pozemky 
ve vlastnictví města. V souvislosti s tím bude upraveno pořadí 
změn v území, případně další navazující ustanovení. 
ANO 
Plocha PV 128 veřejné prostranství zajišťující prostupnost území 
bude v návrhu územního plánu ponechána. 
NE 

13. 

Ing. Zdeněk Diblík 
Wolkerova 1705/15 
78701 Šumperk 
27.6.2011 
č.j.67711 

PV - plochy veřejných 
prostr. 
VPS komunikace (384) 
požaduje 
Posunout komunikaci – 
rozhodnutí o umístění 
stavby 

Bude upraveno na základě rozhodnutí o umístění stavby. 
ANO 

14. 

Ing. Zdeněk Diblík 
Wolkerova 1705/15 
78701 Šumperk 
27.6.2011 
č.j.67712 

PV - plochy veřejných 
prostr. 
VPS komunikace (384) 
požaduje 
zkrátit komunikaci 

Plocha veřejného prostranství č. 384 bude částečně upravena 
dle dohody s vlastníkem. 
ČÁSTEČNĚ ANO 

15. 

Ing. Zdeněk Diblík 
Wolkerova 1705/15 
78701 Šumperk 
27.6.2011 
č.j.67710 

PV - plochy veřejných 
prostr. 
VPS komunikace (384) 
požaduje 
Optimalizaci řešení 
komunikace mezi plochami 
376, 388, 389, 390 

Plocha veřejného prostranství č. 384 bude částečně upravena 
dle dohody s vlastníkem. 
ANO 

16. 

Ing. Zdeněk Diblík 
Wolkerova 1705/15 
78701 Šumperk 
27.6.2011 
č.j.67713 

PV - plochy veřejných 
prostr. 
VPS veřejné prostranství 
(377) 
požaduje 
změnu umístění v rámci 
lokality 

Veřejné prostranství parkového charakteru vymezené na ploše PV 
(377) bude přemístěno na plochu č. 390 vzhledem ke kratší 
dostupné vzdálenosti okolních lokalit. Severní část plochy č. 390 
bude vymezena jako samostatná plocha smíšená obytná. 
ČÁSTEČNĚ ANO 

17. 

Ing. Pavla Bullawová 
Evaldova 1880/38 
78701 Šumperk 
Stanislav Vondruška 
Temenická 2578/11 
78701 Šumperk 
24.6.2011 
č.j.67332 

ZV – plochy veřejných 
prostranství 
změnit na  
SX – plochy smíšené 
obytné 

Parcela č. 325/3 v k.ú. H. Temenice bude spolu s částí parcely 
č. 1264/1 (mezi parcelami č. 325/3 a 326) zahrnuta do plochy 
smíšené obytné č. 757. Plocha veřejného prostranství č. 755 bude 
upravena tak, aby byla zachována minimální prostupnost do volné 
krajiny, ve smyslu ustanovení § 3, odst. 5) vyhlášky č. 501/2006 
Sb, ve znění pozdějších předpisů, které hovoří o prostupnosti 
územím jako o obecném principu územního plánování. 
ČÁSTEČNĚ ANO 

18. 

Michaela Člupná 
Chodská 1446/5 
787 01 Šumperk 
Evženie Hamplová 
Nezvalova 2052/10 
787 01 Šumperk 
24.6.2011 
č.j.67332 

ZV – plochy veřejných 
prostranství 
změnit na  
SX – plochy smíšené 
obytné 

Při zpracování návrhu územního plánu Šumperk byla vzhledem 
k upravené metodice vymezena veřejná prostranství převážně již 
na konkrétních pozemcích nových smíšených obytných lokalit. 
Tímto byli někteří potenciální stavebníci zbaveni zákonné 
povinnosti. (§7, odst. 2 vyhl. 501/2006Sb. v platném znění. ....“ 
Pro každé dva hektary zastavitelné plochy bydlení, rekreace, 
občanského vybavení anebo smíšené obytné se vymezuje s touto 
zastavitelnou plochou související plocha veřejného prostranství 
o výměře nejméně 1000 m²; do této výměry se nezapočítávají 
pozemní komunikace.“) V návrhu územního plánu bude plocha ZV 
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784 veřejných prostranství v této lokalitě umístěna na pozemky 
ve vlastnictví města. V souvislosti s tím bude upraveno pořadí 
změn v území, případně další navazující ustanovení. 
ANO 
Plocha  PV 156 veřejné prostranství zajišťující prostupnost území 
bude vzhledem k přemístění plochy ZV 784v návrhu územního 
plánu upravena a ponechána. 
NE 

19. 

Cembrit a.s. 
Lidická 302 
266 36 Beroun3 
27.6.2011 
č.j.67507 

1.  
Upravit plochu č.433  
Plochy veřejných 
prostranství-veřejná zeleň 
s ohledem na stávající stav 
– vybudovaná 
protipovodňová hráz 
Cembrit a.s., která je 
vystavěna do výšky 319,50 
m nmv Bpv. viz.katastrální 
mapa-příloha (ÚP zatím 
neeviduje). Nově navržený 
prostor dle ÚP zahrnuje i 
stávající zpevněné plochy 
za hrází protipovodňové 
ochrany Cembrit a.s., které 
jsou vyžívány jako skladové 
a manipulační protory pro 
vlastní průmyslovou činnost. 
Je nutné respektovat úložné 
kabely VN vedoucí mezi 
protipovodňovou hrází a 
Desnou včetně ochranného 
pásma. 
Nově navrhovaná 
cyklostezka v této oblasti 
není žádoucí. 
2.  
Plochy č. 431 Smíšené 
výrobní plochy 
Požadujeme ponechat 
stávající maximální výšku 
zástavby 19 m (viz. objekt 
st.p. 1039/1) 
3.  
Plochy 430, 433, 823 – K 89 
Biokoridor – rozšíření území 
na pozemcích ve vlastnictví 
společnosti Cembrit, a.s. , 
č.p.1506/1, 1506/2, 1507/1, 
1507/2, 1507/3, 1526, 
1586/1, 1586/2, 1495/3, 
1496/2 – jsou využívány pro 
vlastní průmyslovou činnost, 
žádáme o vyjmutí 
ze soupisu pozemků 
pro vyvlastnění nebo využití 
předkupního práva 

1.  
Upraveno dle aktuální katastrální mapy. 
ANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
Max. výška nové zástavby bude ponechána na 15m. Stanovená 
výška se týká pouze nových objektů, stávající objekty lze upravovat 
v souladu s vydaným kolaudačním souhlasem.  
NE 
 
 
3.  
Biokoridor K89 je do územního plánu převzatý z nadřazené 
územně plánovací dokumentace olomouckého kraje (ZÚR). 
Všechny takto vymezené pozemky podléhají v ÚP Šumperka 
vyvlastnění. Uvedené plochy leží v aktivní zóně záplavového 
území. 
NE 
 

20. 

Antonín Šimůnek 
Malá Morava 5E 
78833 
27.6.2011 
č.j.69165 

PV 156 - veřejné 
prostranství (VPS) 
změnit na 
SX – plochy smíšené 
obytné 
 
Nesouhlas s předkupním 
právem města Šumperka 

Plocha PV 156 veřejné prostranství zajišťující prostupnost území 
bude v návrhu územního plánu ponechána. 
NE 
 
 
Pro zajištění realizovatelnosti vymezeného dopravního koridoru je 
nezbytné ho vymezit jako Veřejně prospěšnou stavbu. 
NE 

21. 
Fortex – AGS, a.s. 
1.7.2011 
č.j.69517 

VPS veřejné prostranství 
(451) 
požaduje upravit dle 
schválené ÚS  

Lokalita bude upravena na základě studie dopravního napojení 
do ul. ČSA  
ANO 

22. Naděžda Vodná 
Erbenova 9 

ZV – plochy veřejných 
prostranství, veřejná zeleň 

Jako veřejné prostranství byla plocha 631 vymezena a projednána 
již v konceptu územního plánu. 
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78701 Šumperk 
23.6.2011 
č.j.66985 

změnit na  
SX – plochy smíšené 
obytné 

Plocha veřejných prostranství – veřejná zeleň zajišťuje dostatečný 
předprostor před základní školou (veřejné vybavení pro vzdělávání 
a výchovu). Oblast Horní i Dolní Temenice je dle koncepce 
Územního plánu územím určeným ke stabilizaci ploch stavebního 
charakteru z důvodu jejich již současné špatné obsloužitelnosti (viz 
Odůvodnění Územního plánu D 3.2.1.b)). Proto jakákoli další 
plocha zhorší podmínky v území. 
NE 

 
O námitkách, které byly uplatněny při veřejném projednání dle § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004, 
správní řád, v platném znění, rozhoduje správní orgán, který opatření obecné povahy vydává, tedy 
ZM. Rozhodnutí o námitkách se uvede jako součást odůvodnění opatření obecné povahy a musí 
obsahovat výrok a vlastní odůvodnění. Proti rozhodnutí o námitkách se nelze odvolat. Změna, nebo 
zrušení pravomocného rozhodnutí o námitkách může být důvodem změny opatření obecné povahy. 

XI. Vyhodnocení připomínek 
Vyhodnocení připomínek uplatněných v rámci veřejného projednání návrhu územního plánu je 
součástí přílohy č. 2 usnesení č. 339/11 Zastupitelstva města Šumperka ze dne 22. 9. 2011. 

 
B. Grafická část 

Součástí odůvodnění ÚP Šumperka jsou tyto výkresy grafické části: 
a) Koordinační výkres, 1:5 000, 
b) Výkres širších vztahů, dokumentující vazby na území SMO, 1:50 000, 
c) Výkres předpokládaného záboru ZPF, 1:5 000. 

 
Toto opatření nabývá účinnosti dnem 8. 10. 2011 (§ 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, 
v platném znění). 
 
Poučení: 
Proti ÚP Šumperka vydané formou opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 
2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění). 
 

ZM Šumperka usnesením č. 340/11 zrušuje Územní plán sídelního útvaru Šumperk  schválený usnesením 
Zastupitelstva města Šumperk dne 5. 2. 1998 a změněného změnami: č. 1 ÚPSÚ, schválenou usnesením 
zastupitelstva města č. 762/00 a 763/00 dne 30. 3. 2000; Č. 2 ÚPSÚ, schválenou usnesením 
zastupitelstva města č. 1389/01 a 1390/01 dne 12. 4. 2001; Č. 3 ÚPSÚ, schválenou usnesením 
zastupitelstva města č. 2179/02 a 2180/02 dne 20. 6. 2002; Č. 4 ÚPSÚ, schválenou usnesením 
zastupitelstva města č. 1050/04 dne 9. 12. 2004; Č. 5 ÚPSÚ, schválenou usnesením zastupitelstva města 
č.1801/06 dne 19. 10. 2006, č. 6 ÚPSÚ, schválenou usnesením zastupitelstva města č.941/08 dne 
19. 10. 2006, jejichž závazná část byla vydána úplným zněním obecně závazné vyhlášky města 
č. 5/2006, o vyhlášení závazných částí  územního plánu sídelního útvaru Šumperka - dle § 6 odst. 5 
písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, ke dni 
7.10.2011. 
 
 
 
 
 Mgr. Zdeněk Brož  Ing. Marek Zapletal  
 starosta města 1. místostarosta 
 podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky 

Vydává Město Šumperk 


