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Spis. zn.: 89103/2011 
č. j.: 89105/2011 

U S N E S E N Í  

z 8. zasedání zastupitelstva města Šumperka konaného dne 22. 9. 2011 
 

Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu 
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, 

v platném znění. 
 

332/11 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
114/11, 147/11, 150/11, 201/11, 217/11, 229/11, 252/11, 264/11, 265/11, 266/11, 
296/11, 303/11, 304/11, 305/11, 320/11, 322/11, 327/11 
 

333/11 Kontrola plnění usnesení 

schvaluje 
prodloužení termínu usnesení: 
 
1510/10 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  149/11 do 03.11.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  227/11 do 03.11.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  228/11 do 03.11.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  230/11 do 03.11.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  311/11 do 30.09.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  319/11 do 31.12.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
  329/11 do 31.10.2011 Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

334/11 Kontrola plnění usnesení - oprava usnesení ZM č. 65/10 ze dne 9. 12. 2010 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 65/10 ze dne 9. 12. 2010, kde v druhé odrážce bude místo 
p.p.č. 1959/27 správně uvedena p.p.č. 1955/27. 
 

Termín: 22.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

335/11 Kontrola plnění usnesení - zrušení usnesení ZM č. 148/11 ze dne 10. 3. 2011 

ruší 
usnesení ZM č. 148/11 ze dne 10. 3. 2011 z důvodu přijetí nového usnesení. 
 

Termín: 22.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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336/11 Kontrola plnění usnesení - změna usnesení ZM č. 205/11 ze dne 14. 4. 2011 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 205/11 ze dne 14. 4. 2011 v části kupujících u manželů 
J. a A. S., oba bytem Šumperk. Na základě žádosti J. S. bude nově uveden jako 
kupující J. S., bytem Šumperk. Ostatní text usnesení zůstává beze změny. 
 

Termín: 22.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

337/11 Kontrola plnění usnesení - oprava usnesení ZM č. 304/11 ze dne 21. 7. 2011 

schvaluje 
opravu usnesení ZM č. 304/11 ze dne 21. 7. 2011 v části b), kdy místo chybně 
uvedené částky 285.402,- Kč má být částka 298.505,- Kč. Jedná se o formální 
opravu, RM dne 23. 6. 2011 usnesením č. 1142/11 doporučila správnou částku 
298.505,- Kč. 

Termín: 22.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

338/11 Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu 
Šumperka  

schvaluje 
předložený návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k návrhu územního plánu 
Šumperka dle přílohy č. 1 tohoto návrhu usnesení. 
 

Termín: 22.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

339/11 Návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu 
Šumperka  

bere na vědomí 
předložený návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu 
Šumperka dle přílohy č. 2 tohoto návrhu usnesení. 
 

Termín: 22.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

340/11 Územní plán Šumperk 

ruší 
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 
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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. 

Termín: 22.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 
 

341/11 Územní plán Šumperk - vydání 

vydává 
Územní plán Šumperka, formou opatření obecné povahy, které je přílohou č. 3 
tohoto návrhu na usnesení, za použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, § 13 
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, 
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
dále a § 171-174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění s účinností 
od 8. 10. 2011. 

Termín: 22.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

342/11 Územní plán Šumperk 

pověřuje 
odbor strategického rozvoje, územního plánování a investic  průběžným 
vyhodnocováním Územního plánu Šumperka v souladu s ustanovením § 55 a 
s ohledem na § 54 odst. 5 zákona č. 183/2006, stavební zákon, v platném znění.  
 

Termín: 22.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

343/11 Plnění investiční výstavby k 31. 8. 2011 

schvaluje 
plnění investiční výstavby k 31. 8. 2011. 
 

Termín: 22.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

344/11 Výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2011 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření města Šumperka k 30. 6. 2011. 
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345/11 Výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem 
Šumperkem k 30. 6. 2011 

bere na vědomí 
výsledky hospodaření příspěvkových organizací zřizovaných městem Šumperkem 
k 30. 6. 2011. 
 
 
Přehled výsledků hospodaření příspěvkových organizací k 30. 6. 2011 (v Kč) 

 
Hospodářský výsledek 

Název příspěvkové organizace: Ředitel/ka: 
Celkem: Hlavní 

činnost: 
Doplňková 
činnost: 

Základní škola Šumperk,  
Dr. E. Beneše 1, IČ 00852295 

PaedDr.  
Milan Tichý 106.037,18 24.208,68 81.828,50 

Základní škola Šumperk,  
8. května 63, IČ 00852317  

Mgr.  
Radovan Pavelka 116.670,18 110.046,64 6.623,54 

Základní škola Šumperk,  
Sluneční 38, IČ 00852864 

PaedDr.  
Hynek Pálka 187.955,59 56.907,04 131.048,55 

Základní škola Šumperk,  
Vrchlického 22, IČ 60339381 

Mgr.  
Petr Málek 339.489,37 295.478,47 44.010,90 

Základní škola Šumperk, 
Šumavská 21, IČ 00852287 

RNDr. Zuzana 
Bendová, zástupce 
ředitele 

486.128,79 41.250,85 444.877,94 

Mateřská škola Veselá školka 
Šumperk, Prievidzská 1, IČ  
00852091 

Mgr.  
Yvona Šimková 212.619,08 185.540,42 27.078,66 

Mateřská škola Sluníčko Šumperk,  
Evaldova 1907/25, IČ 60801085 Jarmila Palová 359.566,44 334.300,25 25.266,19 

Mateřská škola Pohádka Šumperk, 
Nerudova 4B, IČ 71011994 Pavlína Bošková 83.072,59 83.072,59 - 

Dům dětí a mládeže U radnice 
Šumperk, nám.Míru 20, IČ 
00852082 

PaedDr.  
Zdeněk Formánek 382.900,12 382.900,12 - 

Kino Oko Šumperk,  
Masarykovo nám. 3, IČ 00851400 Zdeňka Holubářová - 79.464,45 -219.228,45 139.764,00 

Městská knihovna Šumperk,  
17. listopadu 6, IČ 65496604 

Mgr.  
Zdeňka Daňková 39.984,56 41.993,46 -2.008,90 

 
 

346/11 Žádost sdružení Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu o půjčku 

ukládá RM 
zařadit do rozpočtu města Šumperka na rok 2012 částku 150 tis. Kč jako 
bezúročnou účelovou půjčku města pro sdružení Jeseníky – Sdružení cestovního 
ruchu na spolufinancování projektu Podpora zvyšování návštěvnosti a rozvoje 
cestovního ruchu turistického regionu Jeseníky („Jeseníky pro všechny“). Půjčka 
bude poskytnuta za podmínky prokázání získání ostatních finančních prostředků 
do 5 % celkových nákladů projektu (719.250,- Kč), tj. částky 569.250,- Kč. 
Půjčka bude městu splácena v letech 2013 až 2022 v ročních splátkách 15 tis. Kč. 
 

Termín: 31.01.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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347/11 MJP - 24 b. j. při ul. Prievidzská 25, 27 - změna uživatele a budoucího 
kupujícího bytu č. 2923/6 v domě Prievidzská 27, Šumperk 

schvaluje 
uzavřít dohodu mezi O. Š., Ostrava-Hrabová, na straně jedné a městem Šumperk 
na straně druhé, kterou se ke dni 30. 9. 2011 zruší Smlouva o uzavření budoucí 
smlouvy o převodu vlastnictví jednotky a spoluvlastnického podílu na společných 
prostorách a na pozemku pod domem, uzavřená dne 29. 4. 2011, na budoucí 
převod bytu č. 2923/6 v II. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. 
Prievidzská č. p. 2923/27. 
Současně ZM schvaluje uzavřít smlouvu o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví 
bytové jednotky č. 2923/6 v II. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, 
ul. Prievidzská č.p. 2923/27 a spoluvlastnického podílu na společných prostorách 
a na pozemku pod domem mezi budoucím převádějícím městem Šumperk a 
budoucím nabyvatelem E. P., Šumperk. Smlouva bude uzavřena s účinností 
od 1. 10. 2011. Předmětem smlouvy je budoucí převod vlastnictví k bytové 
jednotce č. 2923/6 v II. nadzemním podlaží obytného domu v Šumperku, ul. 
Prievidzská č. p. 2923/27 včetně příslušných podílů na společných částech domu 
a na pozemku pod domem. 

Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

348/11 MJP - souhlasné prohlášení – vlastnictví trafostanice v areálu „Na 
Benátkách“ 

schvaluje 
uzavření souhlasného prohlášení mezi městem Šumperkem na straně jedné jako 
prodávající a společností ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem Děčín, Děčín IV-
Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 24729035 na straně druhé jako 
kupující, na základě kterého účastníci souhlasně prohlásí, že v souvislosti 
s uzavřenou kupní smlouvou č. MP-K 24/97/Sk ze dne 14. 5. 1997 přešla na 
kupujícího společnost ČEZ Distribuce, a. s., budova trafostanice stojící na 
pozemku st.p.č. 5396 v k.ú. Šumperk, včetně vnitřního strojního vybavení – 
zařízení trafostanice. 

Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

349/11 MJP - dar pozemků z vlastnictví města Šumperka do vlastnictví Česká 
republika – Zemědělská vodohospodářská správa, Lesy České republiky 
s. p. a Povodí Moravy s. p. (pozemky pod vodními toky – souhlasné 
prohlášení) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 7. 2011 do 15. 8. 2011, dle usnesení rady města č. 1263/11 ze 
dne 21. 7. 2011, darovat pozemky pod vodními toky z vlastnictví města Šumperka, 
jmenovitě: 
 

p.p.č. 755/28, p.p.č. 755/34, p.p.č. 914/4, p.p.č. 2174, p.p.č. 2175/3, 
p.p.č. 2175/4, p.p.č. 2175/7, p.p.č. 2176/2, p.p.č. 2176/3, p.p.č. 2176/4, 
p.p.č. 2176/5, p.p.č. 2176/6, p.p.č. 2176/7, p.p.č. 2176/11, p.p.č. 2176/13, 
p.p.č. 2187/1, p.p.č. 2190, p.p.č. 2317/1 v k.ú. Šumperk a dále p.p.č. 
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274/11, p.p.č. 316/3, p.p.č. 626, p.p.č. 874/3 v k.ú. Dolní Temenice a p.p.č. 
2707/1 v k.ú. Bludov  a p.p.č. 1674 a p.p.č. 1676 v k.ú. Bratrušov do 
vlastnictví Česká republika - Zemědělská vodohospodářská správa, 
organizační složka Ministerstva zemědělství, se sídlem Hlinky 60, Brno, 
PSČ 603 00, IČ 00020451, České republiky – Lesy České republiky, s. p., 
se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové 8, 501 68, IČ 42196451, 
a České republiky – Povodí Moravy, s. p., se sídlem ul. Dřevařská 11, 
601 75 Brno, IČ 70890013 

 
- účel převodu: sjednocení vlastnictví pozemků a správy pod vodními toky  
 

Termín: 30.06.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

350/11 MJP - budoucí výkup pozemků o celkové výměře 1 115 m2 od společnosti 
SUMTEX CZ v souvislosti se stavbou „Cyklokomunikace Desná“ 

schvaluje 
budoucí koupi p.p.č. 1229/1 o výměře 919 m2, části p.p.č. 1224/2 o výměře cca 
35 m2, části p.č. 1224/3 o výměře cca 1 m2, p.č. 1225/1 o výměře 156 m2, části 
st.p.č. 682 o výměře cca 2 m2, části st.p.č. 683/1 o výměře cca 2 m2, vše v k.ú. 
Šumperk, za těchto podmínek: 
- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Cyklokomunikace Desná“ a 

majetkoprávní vypořádání pozemků v dané lokalitě 
- budoucí prodávající: SUMTEX CZ s. r. o., se sídlem Žerotínova 417/85, 

Šumperk, IČ 25859617 
- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, 

IČ 00303461 
- kupní cena: 240,- Kč/m2 
- záloha na kupní cenu ve výši 60 % kupní ceny bude budoucím kupujícím 

uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní 
- budoucí prodávající se zavazuje zrealizovat stavbu „Venkovní úpravy 

nástupních prostor areálu SUMTEX“ dle studie ze srpna 2011 zpracované 
Ing. arch. Zdeňkem Reichlem nejpozději do 31. 5. 2013. V případě nesplnění 
této podmínky se výše dohodnuté kupní ceny stanoví u částí pozemků 
o celkové výměře cca 696 m2 dotčených a zastavěných přímo stavbou 
„Cyklokomunikace Desná“ na 100,- Kč/m2 

- kupní smlouva bude uzavřena po pravomocné kolaudaci stavby 
„Cyklokomunikace Desná“, po zaměření skutečného stavu geometrickým 
plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk, po výmazu 
všech zástavních práv na pozemcích, které budou předmětem koupě, a po 
schválení prodeje v zastupitelstvu města, nejpozději však do 2 let od 
pravomocné kolaudace stavby „Cyklokomunikace Desná“ 

- doplatek kupní ceny bude uhrazen do 30 dnů ode dne uzavření vlastní kupní 
smlouvy 

- nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude smlouva o zřízení 
práva provést stavbu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964, kterou společnost SUMTEX 
CZ s. r. o. jako vlastník pozemků zřídí stavebníkovi městu Šumperk právo 
provést stavbu „Cyklokomunikace Desná“ na výše uvedených pozemcích 

 
Termín: 30.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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351/11 MJP - žádost o bezúplatný převod p.p.č. 589/2 v k.ú. Šumperk ve vlastnictví 
ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR  (or. pozemek u krematoria) 

schvaluje 
požádat o bezúplatný převod vlastnického práva k  pozemku p.č. 589/2 o výměře 
23 400 m2 v k.ú. Šumperk, ve vlastnictví ČR, ve správě Pozemkového fondu ČR 
dle ustanovení zákona č. 95/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
V případě kladného vyřízení žádosti o bezúplatný převod výše uvedený pozemek 
převzít do vlastnictví města Šumperka na základě smlouvy uzavřené 
s Pozemkovým fondem ČR. 

Termín: 30.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

352/11 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
realizaci příslibu odkoupení části pozemku p.č. 67 v k.ú. Horní Temenice, 
geometrickým plánem č. 758-600/2008 označené jako p.p.č. 67/2 o výměře 7 m2 a 
p.p.č. 1275/35 o výměře 69 m2 v k.ú. Horní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 

inženýrských sítí Temenice“ 
- prodávající: M. P., Šumperk  
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena: 120,- Kč/m2, tj. 9.120,- Kč 
- kupující uhradil zálohu na kupní cenu ve výši 7.080,- Kč, doplatek kupní ceny 

ve výši 2.040,- Kč bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětného 
pozemku uhradilo kupující město Šumperk 

- kupující bere na vědomí, že na p.p.č. 67/2 a p.p.č. 1275/35 v k.ú. Horní 
Temenice vázne věcné břemeno spočívající v právu umístění vedení NN a 
podpěry, vstupu a vjezdu oprávněného za účelem zřizování, provozu, oprav a 
údržby rozvodných zařízení ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Teplická 874/5, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 

 
Termín: 31.01.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

353/11 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 29. 6. 2011 do 18. 7. 2011 dle usnesení rady města č. 1210/11 ze 
dne 23. 6. 2011, směnu pozemků za účelem majetkoprávního vypořádání 
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v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“, a to formou 
směnné smlouvy s finančním vyrovnáním za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ 00303461, bude převeden do společného jmění manželů J. a H. H., 
Šumperk, podíl o velikosti 6/12, do vlastnictví J. K., Šumperk, podíl 
o velikosti 4/12, do vlastnictví J. K., Pozořice, podíl o velikosti 1/12, a do 
vlastnictví R. K., Šumperk, podíl o velikosti 1/12 na pozemku p.č. 1184/12 
o výměře 8 m2 a na části pozemku p.č. 1184/10 o výměře 63 m2, 
geometrickým plánem č. 836-560/2011 označené jako p.p.č. 1184/16, vše 
v k.ú. Horní Temenice 

- ze společného jmění manželů J. a H. H., Šumperk, bude převeden podíl 
o velikosti 6/12, z vlastnictví J. K., Šumperk, podíl o velikosti 4/12, 
z vlastnictví J. K., Pozořice, podíl o velikosti 1/12 a z vlastnictví R. K., Šumperk, 
podíl o velikosti 1/12 na pozemcích p.č. 1275/36 o výměře 20 m2 a p.č. 1377/5 
o výměře 2 m2 v k.ú. Horní Temenice do vlastnictví města Šumperka, se 
sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 
120,- Kč/m2, úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru nemovitostí bude 
hrazen společně, každá strana se bude podílet jednou polovinou 

- náklady na vyhotovení geometrických plánů na zaměření předmětných 
pozemků uhradilo město Šumperk 

- město Šumperk bere na vědomí, že na p.p.č. 1275/36 v k.ú. Horní Temenice 
vázne věcné břemeno spočívající v právu umístění vedení NN a podpěry, 
vstupu a vjezdu oprávněného za účelem zřizování, provozu, oprav a údržby 
rozvodných zařízení ve prospěch spol. ČEZ Distribuce, a. s., se sídlem 
Teplická 874/5, Děčín, PSČ 405 02, IČ 24729035 

 
Termín: 31.03.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

354/11 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
uzavření dohody o ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 22/Vk/HT 
uzavřené mezi městem Šumperk a manžely J. a H. H., J. K., R. K., všichni bytem 
Šumperk, a J. K., Pozořice, v případě uzavření směnné smlouvy mezi výše 
uvedenými účastníky, jejíž předmětem bude směna pozemků p.č. 1275/36 a p.č. 
1377/5 v k.ú. Horní Temenice v podílovém spoluvlastnictví manželů J. a H. H., 
J. K., R. K., a J. K. za pozemek p.č. 1184/12 a část pozemku p.č. 1184/10, 
geometrickým plánem č. 836-560/2011 označenou jako p.p.č. 1184/16, vše v k.ú. 
Horní Temenice ve vlastnictví města Šumperka. Vyplacená záloha ve výši 1.860,- 
Kč dle smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 22/Vk/HT bude městu Šumperk 
vrácena do 30 dnů ode dne uzavření dohody o ukončení předmětné smlouvy. 
 

Termín: 31.03.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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355/11 MJP - majetkoprávní vypořádání pozemků v souvislosti se stavbou 
„Rekonstrukce inženýrských sítí Temenice“ 

schvaluje 
realizaci příslibu odkoupení části pozemku p.č. 303 v k.ú. Dolní Temenice, 
geometrickým plánem č. 686-584/2007 označené jako p.p.č. 303/2 o výměře 9 m2 
v k.ú. Dolní Temenice , za těchto podmínek: 
- účel výkupu: majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „Rekonstrukce 

inženýrských sítí Temenice“ 
- prodávající: J. a D. S., Šumperk (podíl o velikosti 1/2), D. S., Šumperk (podíl 

o velikosti 1/2) 
- kupující: město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461 
- kupní cena: 120,- Kč/m2, tj. 1.080,- Kč 
- kupující uhradil zálohu na kupní cenu ve výši 600,- Kč, doplatek kupní ceny ve 

výši 480,- Kč bude uhrazen do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí  

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětného 
pozemku uhradilo kupující město Šumperk 

 
Termín: 31.01.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

356/11 MJP - směna pozemků za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů  
(or. nad DPS Markéta) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 19. 8. 2011 do 5. 9. 2011 dle usnesení rady města č. 1321/11 ze 
dne 15. 8. 2011 směnu pozemků za účelem vypořádání majetkoprávních vztahů 
v dané lokalitě za podmínek: 
- z vlastnictví města Šumperka, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, 

IČ: 00303461, bude převeden do společného jmění manželů H. a J. K., 
Šumperk, podíl o velikosti 1/2 a do vlastnictví H. K., Šumperk, podíl 
o velikosti 1/2 na části pozemku p.č. 137/1 o výměře 10 m2 v k.ú. Horní 
Temenice, geometrickým plánem č. 841-155/2011 označené jako p.p.č. 137/3 
o výměře 7 m2 a p.p.č. 137/4 o výměře 3 m2 v k.ú. Horní Temenice 

- ze společného jmění manželů H. a J. K., Šumperk, bude převeden podíl 
o velikosti 1/2 a z vlastnictví H. K., Šumperk, podíl o velikosti 1/2 na části 
pozemku p.č. 138 o výměře 1 m2 v k.ú. Horní Temenice, geometrickým plánem 
č. 841-155/2011 označené jako p.p.č. 138/2 v k.ú. Horní Temenice 

- rozdíl ve výměrách směňovaných pozemků bude finančně dorovnán částkou 
120,- Kč/m2, úhrada bude provedena do 30 dnů ode dne uzavření směnné 
smlouvy před podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
nemovitostí 

- náklady na vyhotovení geometrického plánu na zaměření předmětných 
pozemků i správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí budou hrazeny společně, každá strana se bude podílet jednou 
polovinou 

Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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357/11 MJP - realizace prodeje části p.p.č. 899 a části p.p.č. 879/4, dle GP p.p.č. 
879/18 o výměře 267 m2, p.p.č. 879/11 o výměře 263 m2, p.p.č. 879/10 
o výměře 569 m2, p.p.č. 879/21 o výměře 210 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice 
(u Agritecu při. ul. Šumavské, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 1. 4. 2008 do 17. 4. 2008 dle usnesení rady města č. 1970/08 ze 
dne 27. 3. 2008 a podle usnesení zastupitelstva města č. 1358/09 a č. 1359/09 ze 
dne 17. 9. 2009, kterými byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 
899 a části 879/4, dle GP č. 798-75/2011 ze dne 8. 8. 2011 p.p.č. 879/21 
o výměře 210 m2, p.p.č. 879/10 o výměře 569 m2, p.p.č. 879/11 o výměře 263 m2 
a p.p.č. 879/18 o výměře 267 m2, vše v k.ú. Dolní Temenice, za těchto podmínek: 
- účel prodeje: zajištění vjezdu k nemovitostem, zahrádkářská činnost 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, sjednána smlouvou obch 0063/2009 ze dne 

9. 11. 2009, kupní cena ve výši 100 % kupní ceny sjednané s jednotlivými 
kupujícími bude vyrovnána před podpisem kupní smlouvy 

- kupujícím M. a M. B. bude kupní cena ponížena o částku 8.200,-Kč jako 
kompenzaci za opravu výměry u p.p.č. 879/4, kdy došlo 
k navýšení výměry o 41 m2, a to z pozemků p.č. 206/4 a 206/1, které jsou 
v jejich vlastnictví - sleva v souladu s usnesením ZM č. 1358/09 

- kupující: V. a J. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 879/21, bytem 
Šumperk, M. a M. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 879/21 a 
p.p.č. 879/10, bytem Šumperk, M. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na 
p.p.č. 879/11 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 879/18, bytem 
Šumperk, J. Ch., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 879/11, bytem 
Šumperk, a Z. D., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 879/18, bytem 
Šumperk 

- kupující berou na vědomí, že předmět prodeje je stanoven dle nového 
geometrického plánu zak. č 798/-75/2011 ze dne 8. 8. 2011, kterým došlo 
k přečíslování pozemků, oproti označeným pozemkům smlouvou budoucí 
kupní 

- kupující společně uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do 
katastru nemovitostí 

Termín: 31.01.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

358/11 MJP - budoucí prodej částí p.p.č. 1999/3 a st.p.č. 1592/2, dle GP číslo 5965-
55/2011 st.p.č. 1592/2 o výměře 255 m2, p.p.č. 1999/37 o výměře 11 m2, p.p.č. 
1999/3 o výměře 74 m2, p.p.č. 1999/32 o výměře 82 m2, p.p.č. 1999/33 
o výměře 74 m2, p.p.č. 1999/35 o výměře 62 m2, vše v k.ú. Šumperk 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23. 5. 2011 do 8. 6. 2011 dle usnesení rady města č. 925/11 ze dne 
19. 5. 2011, budoucí prodej částí p.p.č. 1999/3 a st.p.č. 1592/2, dle GP číslo 5965-
55/2011 st.p.č. 1592/2 o výměře 255 m2, p.p.č. 1999/37 o výměře 11 m2, p.p.č. 
1999/3 o výměře 74 m2, p.p.č. 1999/32 o výměře 82 m2, p.p.č. 1999/33 o výměře 
74 m2, p.p.č. 1999/35 o výměře 62 m2, vše v k.ú. Šumperk, včetně oplocení za 
podmínek: 
- účel příslibu prodeje: zahrada a vstupy 
- budoucí kupující: M. a A. F., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st.p.č. 

1592/2 a p.p.č. 1999/32, J. a A. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na 
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st.p.č. 1592/2, p.p.č. 1999/3 a p.p.č. 1999/37, P. a O. Š., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/4 na st.p.č. 1592/2 a p.p.č. 1999/33, všichni bytem Šumperk, a 
J. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na st..p.č. 1592/2 a p.p.č. 1999/34, 
bytem Bludov 

- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena záloha na kupní 

cenu ve výši 10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena 
v měsíčních splátkách po dobu 12 měsíců, nejpozději do 31. 12. 2013 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, 
po schválení realizace příslibu prodeje v zastupitelstvu města, nejpozději do 
30. 4. 2014 

- podpisem smlouvy budoucí kupní bude zrušena povinnost úhrady nájemného  
- pokud nebudou hrazeny zálohy na kupní cenu jednotlivými budoucími 

kupujícími, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit se 
závazkem budoucích kupujících, že neplacený podíl si koupí do svého 
vlastnictví 

- pokud bude ukončena smlouva budoucí kupní z důvodu neplacení záloh na 
kupní cenu, budou složené zálohy na kupní cenu poníženy o nájemné za dané 
období a náklady spojené s přepracováním  geometrického plánu 

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy budoucí kupní náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu 

 
Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

359/11 MJP - prodej p.p.č. 3156 o výměře 47 m2 v k.ú. Šumperk (or. pozemky 
u domu Reissova 25 a 27, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 23. 5. 2011 do 8. 6. 2011 dle usnesení rady města č. 925/11 ze dne 
19. 5. 2011, prodej p.p.č. 3156 o výměře 47 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: vstup k domu Reissova 25 a Reissova 27, Šumperk 
- kupující: M. a A. F., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156, 

J. a A. M., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156, P. a O. Š., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156, všichni bytem Šumperk, a 
J. P., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156, bytem Bludov, 
M. a E. Č., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156, Z. K., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156, všichni bytem Šumperk, 
A. L., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156, bytem Šumperk, 
a M. a D. N., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 3156, první bytem 
Hoštejn, druhý bytem Zborov 

- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva do katastru 
- kupující uhradí společně správní poplatek za zápis vkladu vlastnického práva, 

kolek v hodnotě 500,- Kč 
- kupní smlouva musí být podepsána do 30 dnů ode dne obdržení návrhu 

smlouvy, nejpozději do 28. 2. 2012 
 

Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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360/11 MJP - prodej st.p.č. 998 o výměře 186 m2 a p.p.č. 546/6 o výměře 197 m2, vše 
v k.ú. Šumperk (pozemek pod domem Myslbekova 24 a zahrada k domu) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  11. 4. 2011 do 27. 4. 2011 dle usnesení rady města č. 676/11 ze 
dne 7. 4. 2011, prodej st.p.č. 998 o výměře 186 m2 a p.p.č. 546/6 o výměře 
197 m2, vše v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena: p.p.č. 546/6..............300,- Kč/m2 
                         st.p.č. 998 o velikosti podílu 6000/10000..................105,- Kč/m2 
                         st.p.č. 998 o velikosti podílu 4000/10000...............1.869,- Kč/m2 
- účel  prodeje: zahrada k domu a pozemek pod domem 
- kupující: M. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 6000/10000 na st.p.č. 998 a 

spoluvlastnický podíl o velikosti 6/10 na p.p.č. 546/6 a A. S., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 4000/10000 na st.p.č. 998 a spoluvlastnický podíl o velikosti 
4/10 na p.p.č. 546/6, všichni bytem Šumperk 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 
Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

361/11 MJP - prodej části p.p.č. 1399/7, dle GP číslo 5987-764/2011 p.p.č. 1399/24 
o výměře 263 m2 v k.ú. Šumperk (or. mezi ul. Lidickou a ul. Vrchlického, 
Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  29. 6. 2011 do 18. 7. 2011 dle usnesení rady města č. 1191/11 ze 
dne 23. 6. 2011, prodej části p.p.č. 1399/7, dle GP číslo 5987-764/2011 p.p.č. 
1399/24 o výměře 263 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- účel prodeje: scelení vlastnictví 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- kupující: F. H., Šumperk 
- kupující na své náklady zajistí vyklizení pozemku od staveb, biologického 

odpadu a odpadu dalšího, který vznikl užíváním pozemku za účelem 
zahrádkářské činnosti, týká se i části p.p.č. 1395/5, která bezprostředně 
sousedí s nemovitostí na st.p.č. 3320/3 v k.ú. Šumperk 

- prodávající v případě splnění podmínky vyklizení pozemku před podpisem 
kupní smlouvy uzná slevu z kupní ceny ve výši 10.000,- Kč, která bude 
odečtena z celkové kupní ceny 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 

vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 
 

Termín: 31.01.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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362/11 MJP - zrušení usnesení ZM č. 271/11 ze dne 9. 6. 2011 

ruší 
usnesení ZM č. 271/11 ze dne 9. 6. 2011 z důvodu přijetí nového usnesení, 
kterým bude realizace příslibu prodeje s kupujícím Z. K. řešeno společně 
s prodejem části st.p.č. 765/2 v k.ú. Šumperk, dle zveřejnění prodeje 
v souladu s usnesením RM č. 1337/11 v k.ú. Šumperk. 
  

Termín: 22.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

363/11 MJP - realizace příslibu prodeje části p.p.č. 1947/6 o výměře 627 m2, st.p.č. 
724/7 o výměře 12 m2, která vznikla zaměřením schodiště z p.p.č. 1947/6 a 
části st.p.č. 765/2 o výměře cca 40 m2 v k.ú. Šumperk, a prodej části st.p.č. 
765/2 o výměře cca 15 m2, dle GP zak. č. 5973-62/2011 p.p.č. 1947/9 o výměře 
627 m2, st.p.č. 724/7 o výměře 12 m2, st.p.č. 3197 o výměře 55 m2, vše v k.ú. 
Šumperk (or. bývalá dolní kasárna)  

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 12. 2006 do 5. 1. 2006  dle usnesení rady města č. 181/6 ze dne 
7. 12. 2006 a od 2. 9. 2008 do 18. 9. 2008 dle usnesení rady města č. 2617/08 ze 
dne 28. 8. 2008 a podle usnesení zastupitelstva města č. 129/07 ze dne 
25. 1. 2007, č. 790/08 ze dne 19. 6. 2008 a č. 913/08 ze dne 23. 10. 2008, kterými 
byl vydán příslib prodeje, realizaci prodeje části p.p.č. 1947/6 o výměře cca 
627 m2, včetně zpevněné plochy, st.p.č. 724/7 o výměře 12 m2, která vznikla 
zaměřením schodiště k objektu na st.p.č. 724/6 z p.p.č. 1947/6 a část st.p.č. 765/2 
o výměře cca 40 m2 a na základě schváleného záměru města, zveřejněného 
zákonem stanoveným způsobem od 19. 8. 2011 do 5. 9. 2011 dle usnesení rady 
města č. 1337/11 ze dne 15. 8. 2011, prodej části st.p.č. 765/2 o výměře 15 m2, 
pozemky nově označeny dle GP jako p.p.č. 3197 o výměře 55 m2, p.p.č. 1947/9 
o výměře 627 m2 a st.p.č. 724/7 o výměře 12 m2, vše v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: p.p.č. 1947/6 - zázemí k budově na st.p.č. 724/3 a schodiště 

                        k  objektu na st.p.č. 724/6 v k.ú. Šumperk 
                             st.p.č. 765/2 - parkovací místa + pozemek pod stavbou rampy 
                             pro imobilní občany 
- kupující: Z. K., Šumperk 
- kupní cena: a) dána smlouvou o smlouvě budoucí kupní obch 0025/2007/Vr ve 

znění dodatku č. 1 a 2 u p.p.č. 1947/9 a st.p.č. 724/7.......... 300,- Kč/m2, 40 m2 
z p.p.č. 3197...........500,- Kč/m2 + zpevněná plocha na p.p.č. 1947/9 za kupní 
cenu celkem  39.655,-Kč, 

b) 15 m2  z p.p.č. 3197.......1.200,- Kč/m2 
- kupující uhradí do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy doplatek kupní ceny, 

který bude vypočítán po předložení geometrického plánu, kterým bude předmět 
prodeje upřesněn a násobkem kupní ceny u jednotlivých pozemků 

- kupující uhradí správní poplatek v hodnotě 500,- Kč kolkové známky za zápis 
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 

 
Termín: 31.01.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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364/11 MJP - prodej p.p.č. 462/1 o výměře 961 m2 a p.p.č. 2060/4 o výměře 94 m2 a 
st.p.č. 895/6 o výměře 97 m2, dle GP st.p.č. 895/6 o výměře 126 m2, p.p.č. 
2060/4 o výměře 15 m2, p.p.č. 462/1 o výměře 327 m2, p.p.č. 462/13 o výměře 
186 m2, p.p.č. 462/14 o výměře 121 m2, p.p.č. 462/15 o výměře 43 m2, p.p.č. 
462/16 o výměře 35 m2, p.p.č. 462/17 o výměře 15 m2, p.p.č. 462/18 o výměře 
76 m2, p.p.č. 462/19 o výměře 23 m2, p.p.č. 462/20 o výměře 16 m2, p.p.č. 
462/21 o výměře 79 m2 a p.p.č. 462/22 o výměře 80 m2, vše v k.ú. Šumperk 
(zahrada za domem Vančurova 11, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 22. 11. 2010 do 8. 12. 2010 dle usnesení rady města č. 62/10 ze 
dne 18. 11. 2010 a od 23. 5. 2011 do 8. 6. 2011 dle usnesení RM č. 918/11 ze dne 
19. 5. 2011, prodej  p.p.č. 462/1 o výměře 961 m2 a p.p.č. 2060/4 o výměře 94 m2 
a st.p.č. 895/6 o výměře 97 m2, dle GP st.p.č. 895/6 o výměře 126 m2, p.p.č. 
2060/4 o výměře 15 m2, p.p.č. 462/1 o výměře 327 m2, p.p.č. 462/13 o výměře 
186 m2, p.p.č. 462/14 o výměře 121 m2, p.p.č. 462/15 o výměře 43 m2, p.p.č. 
462/16 o výměře 35 m2, p.p.č. 462/17 o výměře 15 m2, p.p.č. 462/18 o výměře 
76 m2, p.p.č. 462/19 o výměře 23 m2, p.p.č. 462/20 o výměře 16 m2, p.p.č. 462/21 
o výměře 79 m2 a p.p.č. 462/22 o výměře 80 m2, vše v k.ú. Šumperk, za 
podmínek: 
- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- účel prodeje: zahrada k domu 
- kupující: Z. A., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na st.p.č. 895/6, 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na p.p.č. 462/18, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/2 na p.p.č. 462/21 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 
462/17, S. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na st.p.č. 895/6, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/16 na p.p.č. 462/18, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/2 na p.p.č. 462/21 a spoluvlastnický podíl o velikosti 1/2 na p.p.č. 
462/17, J. a J. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 895/6, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 462/18 a p.p.č. 462/13, H. K., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 895/6, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/8 na p.p.č. 462/18, p.p.č. 462/22 a p.p.č. 2060/4, D. M., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 895/6, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/8 na p.p.č. 462/18 a p.p.č. 462/15, V. a D. P., spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/8 na st.p.č. 895/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 
462/18 a p.p.č. 462/1, V. S., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 
895/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na p.p.č. 462/18, p.p.č. 462/14, 
p.p.č. 462/19 a p.p.č. 462/20, všichni bytem Šumperk, J. P., spoluvlastnický 
podíl o velikosti 1/8 na st.p.č. 895/6, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/8 na 
p.p.č. 462/18 a p.p.č. 462/16, bytem Šumperk 

- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 
podáním návrhu na vklad vlastnického práva 

- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 
nemovitostí a náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 

 
Termín: 31.01.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

365/11 MJP - prodej spoluvlastnického podílu o velikosti 1399/10000 na st.p.č. 
1670/1 v k.ú. Šumperk (podíl pozemku pod domem Krapkova 2, Šumperk) 

schvaluje 
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v souladu s usnesením ZM č. 275/11 a na základě schváleného záměru města, 
zveřejněného zákonem stanoveným způsobem od  11. 4. 2011 do 27. 4. 2011 dle 
usnesení rady města č. 675/11 ze dne 7. 4. 2011, prodej spoluvlastnického podílu 
o velikosti 1399/10000 na st.p.č. 1670/1 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena: 105,- Kč/m2 
- účel prodeje: náprava majetkoprávního vztahu, stavba a pozemek jiného 

vlastníka 
- kupující: J. P., Šumperk 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
Termín: 31.01.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

366/11 MJP - prodej části p.p.č. 1560/1, dle GP č. 5975-69/2011 díl „a“ a díl “b“ p.p.č. 
1560/1 o celkové výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk (pozemek u restaurace mezi 
ul. Bachmačskou a Jesenickou – levá strana  při příjezdu do Šumperka) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od  6. 6. 2011 do 22. 6. 2011 dle usnesení rady města č. 1066/11 ze 
dne 2. 6. 2011, prodej části p.p.č. 1560/1, dle GP č. 5975-69/2011 díl „a“ a díl “b“ 
p.p.č. 1560/1 o celkové výměře 22 m2 v k.ú. Šumperk, za podmínek: 
- kupní cena: 1.200,- Kč/m2 
- účel prodeje: pozemek pod stavbou venkovní rampy pro imobilní občany a 

schodů na terasu k nemovitosti na st.p.č. 2135 v k.ú. Šumperk 
- kupující: K. a M. N., Hrabišín 
- kupující uhradí kupní cenu do 30 dnů ode dne podpisu kupní smlouvy, před 

podáním návrhu na vklad vlastnického práva 
- kupující uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do katastru 

nemovitostí 
- kupující uhradí náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu 
 

Termín: 31.01.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

367/11 MJP – budoucí prodej p.p.č. 1412/4 o výměře 435 m2 v  k.ú. Šumperk 
(or. pozemky u domu Jeremenkova 11) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 28. 7. 2011 do 15. 8. 2011 dle usnesení rady města č. 1285/11 ze 
dne 21. 7. 2011, budoucí prodej p.p.č. 1412/4 o výměře 435 m2 v k.ú. Šumperk, 
včetně oplocení, za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: oplocená zahrada u domu Jeremenkova 11, Šumperk 
- budoucí kupující: J. a I. K., A. L., M. S., M. Š., J. a E. R., Šumperk, a P. T., 

Hrabišín, každý kupující spoluvlastnický podíl o velikosti 1/6 na p.p.č. 1412/4 v 
k.ú. Šumperk 

- kupní cena: 300,- Kč/m2  
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- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena záloha na kupní 
cenu ve výši 10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena 
v měsíčních splátkách po dobu 12 měsíců 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, 
po schválení realizace příslibu prodeje v zastupitelstvu města, nejpozději do 
30. 4. 2013 

- podpisem smlouvy budoucí kupní bude zrušena povinnost úhrady nájemného 
- pokud nebudou hrazeny zálohy na kupní cenu jednotlivými budoucími 

kupujícími, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit se 
závazkem budoucích kupujících, že neplacený podíl se koupí do svého 
vlastnictví 

Termín: 31.01.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

368/11 MJP - realizace prodeje p.p.č. 1443/9 o výměře 160 m2 v k.ú Šumperk 
(or. zázemí k domu Mendlova 15, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 20. 1. 2009 do 4. 2. 2009 dle usnesení rady města č. 3137/09 ze 
dne 15. 1. 2009 a podle usnesení zastupitelstva města č. 1065/09 ze dne 
12. 3. 2009, kterým byl vydán příslib prodeje p.p.č. 1443/9 v k.ú. Šumperk, 
realizaci prodeje p.p.č. 1443/9 o výměře 160 m2 v k.ú. Šumperk, za těchto 
podmínek: 
- účel prodeje: zázemí k domu Mendlova 15, Šumperk 
- kupní cena: 300,- Kč/m2, sjednána smlouvou obch 41/2009 ze dne 15. 8. 2009 
- kupující: L. a N. H., R. a  A. N., Z. K. a M. D., Šumperk, každý z kupujících 

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1443/9 v k.ú. Šumperk 
- kupující společně uhradí správní poplatek za zápis vlastnického práva do 

katastru nemovitostí 
Termín: 31.01.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

369/11 MJP - budoucí prodej p.p.č. 1950/9 o výměře 614 m2, dle GP číslo 5967-
58/2011 p.p.č. 1950/9 o výměře 416 m2, p.p.č. 1950/52 o výměře 24 m2, p.p.č. 
1950/53 o výměře 30 m2, p.p.č. 1950/54 o výměře 25 m2, p.p.č. 1950/55 
o výměře 17 m2, p.p.č. 1950/56 o výměře 13 m2, p.p.č. 1950/57 o výměře 
75 m2, p.p.č. 1958/58 o výměře 7 m2 a p.p.č. 1950/59 o výměře 7 m2 v k.ú. 
Šumperk (or. pozemky u domu Pod Lesem 5, Šumperk) 

schvaluje 
na základě schváleného záměru města, zveřejněného zákonem stanoveným 
způsobem od 7. 1. 2011 do 25. 1. 2011 dle usnesení rady města č. 234/10 ze dne 
30. 12. 2010, budoucí prodej p.p.č. 1950/9 o výměře 614 m2, dle GP číslo 5967-
58/2011 p.p.č. 1950/9 o výměře 416 m2, p.p.č. 1950/52 o výměře 24 m2, p.p.č. 
1950/53 o výměře 30 m2, p.p.č. 1950/54 o výměře 25 m2, p.p.č. 1950/55 o výměře 
17 m2, p.p.č. 1950/56 o výměře 13 m2, p.p.č. 1950/57 o výměře 75 m2, p.p.č. 
1958/58 o výměře 7 m2 a p.p.č. 1950/59 o výměře 7 m2 v  k.ú. Šumperk, včetně 
oplocení za podmínek: 
- účel příslibu prodeje: oplocená zahrada u domu Pod Lesem 5, Šumperk 
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- budoucí kupující: R. a E. K., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 
1950/52, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9 a p.p.č. 
1950/53, P. Š., spoluvlastnický podíl o velikosti 2/10 na p.p.č. 1950/9 a p.p.č. 
1950/57, O. a V. V., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1950/52, 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9 a p.p.č. 1950/56, Z. Z., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1950/52, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, p.p.č. 1950/54 a p.p.č. 1950/58, R. a J., C., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 na p.p.č. 1950/52, spoluvlastnický podíl 
o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, p.p.č. 1950/55 a p.p.č.1950/59, T. K., 
spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, všichni bytem Šumperk, 
E. J., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, bytem Šumperk, 
J. B., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, bytem Šumperk, a 
T. H., spoluvlastnický podíl o velikosti 1/10 na p.p.č. 1950/9, bytem Petrov nad 
Desnou 

- kupní cena: 300,- Kč/m2 
- budoucím kupujícím se uznává sleva z kupní ceny u p.p.č. 1950/9 ve výši 

10.000,- Kč, která bude odečtena jednotlivým budoucím kupujícím ve výši 
odkupovaného podílu u p.p.č. 1950/9. Sleva se přiznává z důvodu posunutého 
oplocení pozemku, které je ve vlastnictví kupujících a současný uživatel 
pozemku nemá zájem část  pozemku odkoupit 

- při podpisu smlouvy o smlouvě budoucí kupní bude uhrazena záloha na kupní 
cenu ve výši 10 % budoucí kupní ceny, dále bude kupní cena hrazena 
v měsíčních splátkách nejpozději do 31. 12. 2013 

- vlastnické právo k pozemku bude převedeno po uhrazení 100 % kupní ceny, 
po schválení realizace příslibu prodeje v zastupitelstvu města, nejpozději do 
30. 4. 2014 

- podpisem smlouvy budoucí kupní bude zrušena povinnost úhrady nájemného 
- pokud nebudou hrazeny zálohy na kupní cenu jednotlivými budoucími 

kupujícími, sjednává si budoucí prodávající právo od smlouvy odstoupit se 
závazkem budoucích kupujících, že neplacený podíl si koupí do svého 
vlastnictví 

- budoucí kupující uhradí při podpisu smlouvy budoucí kupní náklady spojené 
s vyhotovením geometrického plánu 

 
Termín: 31.01.2012 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

370/11 MJP - změna usnesení ZM č. 1853/10 ze dne 16. 9. 2010 – schválení 
budoucího prodeje zahrady u domu K. H. Máchy 15, Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 1806/10 ze dne 16. 9. 2010, kterým bylo schváleno vydání 
příslibu prodeje p.p.č. 1316/14 v k.ú. Šumperk, budoucí kupující vlastníci bytových 
jednotek v domě K. H. Máchy 900/15, Šumperk. 
Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0073/2010/vr ze dne 
18. 1. 2011, které spočívají: 
- posunutí termínu opravy oplocení z data 31. 12. 2011 na nově stanovený 

termín 21. 5. 2012, výše slevy z kupní ceny bude odsouhlasena samostatně po 
dokončení vybudování vjezdu a oplocení jako celku 

- posunutí termínu vybudování vjezdu a napojení stavby garáže na st.p.č. 5218 
přes p.p.č. 1316/14 na ul. Bezručovu z termínu 30. 6. 2011 na nově stanovený 
termín 31. 12. 2011 
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Ostatní  podmínky stanovené usnesením ZM č. 1806/10 ze dne 16. 9. 2010 
zůstávají beze změny. 

Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

371/11 MJP - změna usnesení ZM č. 873/08 ze dne 11. 9. 2008, č. 1027/09 ze dne 
29. 1. 2009, č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, č. 1850/10 a č. 1851/10 ze dne 
16. 9. 2010 – výstavba při ul. Hrubínově 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 873/08 ze dne 11. 9. 2008, č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009, 
č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, č. 1850/10 a č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010,  
kterými bylo schváleno vydání příslibu prodeje p.p.č. 1662/19 o výměře 21 713 m2, 
části p.p.č. 1581/1 o výměře cca 560 m2, části p.p.č. 1581/2 o výměře cca 50 m2 a 
části p.p.č. 1534/42 o výměře cca 75 m2, vše v k.ú. Šumperk, budoucí kupující 
REAL SYSTEM DEVELOPMENT a. s., se sídlem Petrovice, Lessnerova 263, 
Praha, PSČ 109 00. 
Usnesením budou upraveny podmínky dané smlouvou obch 0036/2008/Vr ze dne 
7. 1. 2009 ve znění dodatku č. 1, 2, 3, smlouvy obch 0035/2009/Vr ze dne 
10. 7. 2009 a smlouvy obch 0064/2010/Vr ze dne 19. 11. 2010, které spo čívají: 
- rozdělení výstavby inženýrských sítí, komunikací a chodníků do 3 etap, 

přičemž první etapa výstavby bude zahájena v dubnu 2012 a bude 
kolaudována nejpozději do 31. 12. 2012, druhá etapa bude zahájena v dubnu 
2013 a bude kolaudována nejpozději do 31. 12. 2013 a třetí etapa bude 
zahájena v dubnu 2014 a kolaudována  nejpozději do 31. 12. 2014 

- budoucí prodávající neuplatňuje vůči budoucímu kupujícímu sjednanou úhradu 
smluvní pokuty ve výši 50.000,- Kč, která byla sjednána v případě nedodržení 
výstavby inženýrských sítí a komunikačního napojení ve stanoveném termínu. 
Smluvní pokuta bude uplatněna vždy při nedodržení termínu kolaudace 
výstavby   inženýrských sítí  a komunikačního napojení v jednotlivých etapách 

- vlastnické právo k pozemkům bude  převáděno po etapách tak, jak budou 
kolaudovány inženýrské sítě a komunikační napojení, vždy do 4 měsíců ode 
kolaudace příslušné části inženýrských sítí a komunikačního napojení , tj. 
1. etapa do 30. 4. 2013, 2. etapa do 30. 4. 2013 a 3. etapa do 30. 4. 2014, 
přičemž předmětem převodu vlastnického práva k pozemkům nebude část 
pozemku zastavěná stavbou komunikace 

 
Podmínky výstavby inženýrských sítí a komunikačního napojení s převzetím do 
správy budoucího prodávajícího: 
- jednotlivé etapy budou předem odsouhlaseny se správcem komunikací PMŠ 

a. s. a budoucím prodávajícím v zastoupení odboru RUI, bude doložen projekt 
organizace výstavby pro jednotlivé etapy realizace jako součást PD pro 
stavební povolení, správce komunikace musí schválit plán organizace výstavby 
před vydáním vyjádření k PD pro stavební povolení akce 

- rozvod veřejného osvětlení musí být pro každou jednotlivou etapu funkční 
- při výstavbě  zakrytých konstrukcí a odvodnění musí být před zakrytím a při 

konání zkoušek únosnosti a funkčnosti přizván vždy zástupce budoucího 
prodávajícího nebo správce komunikace 

- budoucí kupující musí vést stavební deník  a musí být vyhotoven a 
odsouhlasen správcem komunikací  plán zkoušek 
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- po pravomocné kolaudaci komunikace a inženýrských sítí budoucí prodávající 
převezme VO a v zimním období bude provádět prostřednictvím správce 
komunikací zimní údržbu komunikace a chodníků 

- po pravomocné kolaudaci stavby komunikace bude budoucí kupující i nadále 
na své náklady zajišťovat, mimo zimní údržbu, celoroční údržbu komunikace, tj. 
zajišťovat čistotu, opravy a údržbu komunikace včetně odvodnění komunikace 

- úplné předání správy díla komunikace bude provedeno po té, co bude v lokalitě 
obsluhované vybudovanou komunikací dokončeno v hrubé stavbě min. 80 % 
domů, které měly být napojeny na budovanou komunikaci (etapa 1., 2. a 3) 

- budoucí kupující následně převezme dílo komunikace v řádném technickém 
stavu (bez poškození konstrukcí a příslušenství komunikace) 

- změny v napojení nově budovaných domů na komunikaci musí být se 
souhlasem budoucího prodávajícího a správce komunikací. 

 
Další podmínky stanovené usnesením ZM č. 873/08, ve znění usnesení ZM 
č. 1027/09 ze dne 29. 1. 2009 a usnesení ZM č. 1270/09 ze dne 18. 6. 2009, 
usnesení ZM č. 1850/10 a usnesení ZM č. 1851/10 ze dne 16. 9. 2010, 
neuvedená v tomto usnesení, zůstávají nezměněny. Změna usnesení bude 
sjednána dodatky ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní označená jako obch 
0036/2008/Vr ze dne 7. 1. 2009 ve znění dodatku č. 1, 2, 3 a smlouvy obch 
0064/2010/Vr ze dne 19. 11. 2010. 

 
Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

372/11 MJP - správa majetku – uzavření splátkového kalendáře 

schvaluje 
uzavření dohody o uznání dluhu a splátkového kalendáře s M. D., Šumperk, 
nájemcem obecního bytu číslo 9 na adrese Banskobystrická 1276/44 v Šumperku 
na dlužnou částku do 154.447,- Kč, a to za podmínek: 
délka splatnosti    60 měsíců 
datum splátky    do 25. dne v měsíci 
měsíční splátka    min. 2.600,- Kč 
nezaplacením byť jediné splátky se dluh stane splatným jako celek 
 
 

Termín: 15.10.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

373/11 MJP - žádost nájemců domu nám. Míru 26 o odprodej bytů do osobního 
vlastnictví 

schvaluje 
nevyhovět žádosti nájemců domu č. p. 291 na st.p.č. 106 v obci a k.ú. Šumperk 
(or. ozn. nám. Míru 26) o odprodej bytů do osobního vlastnictví. 
 

Termín: 22.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
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374/11 MJP - nabídka na odkoupení bytu v domě Banskobystrická 46 

schvaluje 
nevyužít nabídku L. P., Šumperk, a neodkoupit od ní byt č. 1277/5 v domě č. p. 
1277 na st.p.č. 1366 včetně podílu na společných částech domu o velikosti 
126/1000 (or. ozn. Banskobystrická 46) za kupní cenu 900.000,- Kč. 
 

Termín: 22.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

375/11 MJP - prodej bytové jednotky v domě nám. Míru 3 

ruší 
usnesení ZM č. 123/11 ze dne 27. 1. 2011 a usnesení ZM č. 265/11 ze dne 
9. 6. 2011, kterými byl schválen prodej bytové jednotky č. 1620/7 v domě č. p. 
1620 na st.p.č. 85 k obci a k.ú. Šumperk (or. ozn. nám. Míru 3). 
 

Termín: 22.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

376/11 MJP - změna usnesení ZM č. 222/07 ze dne 12. 4. 2007 ve znění usnesení ZM 
č. 558/07 ze dne 13. 12. 2007, usnesení ZM č. 964/08 ze dne 11. 12. 2008 a 
usnesení ZM č. 1289/09 ze dne 6. 8. 2009 – vydaný příslib prodeje – výstavba 
bytových domů v lokalitě za katastrální úřadem při ul. Americké, budoucí 
kupující SAN - JV s. r. o., Lidická 56, Šumperk 

schvaluje 
změnu usnesení ZM č. 222/07 ze dne 12. 4. 2007 ve znění usnesení ZM č. 558/07 
ze dne 13. 12. 2007, usnesení ZM č. 964/08 ze dne 11. 12. 2008 a usnesení ZM 
č. 1289/09 ze dne 6. 8. 2009, kterými byl schválen příslib prodeje p.p.č. 1291/3, 
p.p.č. 1291/6, p.p.č. 1278/18 a p.p.č. 3019, včetně zídky, vše v k.ú. Šumperk, 
společnosti SAN-JV s. r. o. se sídlem, Lidická 56, Šumperk. Účel příslibu prodeje: 
bytová výstavba včetně příjezdových komunikací a chodníků. 
Změna spočívá v doplnění usnesení o text: 
- budoucí kupující neuplatňuje, z důvodu nepředložení územního rozhodnutí na 

výstavbu, právo odstoupení od smlouvy obch/37/2007/Vr ze dne 27. 7. 2007 ve 
znění dodatků ze dne 25. 2. 2008, ze dne 23. 2. 2009 a 2. 9. 2009 s tím, že 
tento závazek se stanovuje nejpozději k datu 30. 6. 2012. Další termíny 
stanovené smlouvu se neupravují a budou upraveny v souladu s p ředloženým 
územním rozhodnutím. 

Termín: 31.12.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 
 

377/11 MJP - budoucí výkup části pozemku st.p.č. 532/2 o výměře cca 25 m2 od 
společnosti SMP Net (or. při ul. Okružní) 

schvaluje 
budoucí koupi části pozemku st.p.č. 532/2 o výměře cca 25 m2 v k.ú. Šumperk, za 
těchto podmínek: 



ZM 8 – 22.09.2011 
 

 
21 

- účel budoucího výkupu: realizace stavby „Rekonstrukce ulic Okružní a 
Ztracená v Šumperku“ 

- budoucí prodávající: SMP Net, s. r. o., se sídlem Hornopolní 3314/38, Ostrava, 
Moravská Ostrava, PSČ 702 72, IČ 27768961 

- budoucí kupující: město Šumperk, se sídlem Šumperk, nám. Míru 364/1, 
IČ 00303461 

- kupní cena dle znaleckého posudku: 180,- Kč/m2 
- kupní smlouva bude uzavřena po pravomocné kolaudaci stavby „Rekonstrukce 

ulic Okružní a Ztracená v Šumperku“, po zaměření skutečného stavu 
geometrickým plánem, který nechá vyhotovit na své náklady město Šumperk, 
a po schválení koupě v zastupitelstvu města, nejpozději však do 1 roku od 
pravomocné kolaudace stavby „Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená 
v Šumperku“ 

- kupní cena bude uhrazena do 30 dnů ode dne uzavření vlastní kupní smlouvy 
- nedílnou součástí smlouvy o budoucí smlouvě kupní bude smlouva o zřízení 

práva provést stavbu dle ust. § 51 zák. č. 40/1964, kterou společnost SMP Net, 
s. r. o. jako vlastník pozemku zřídí stavebníkovi městu Šumperk právo provést 
stavbu „Rekonstrukce ulic Okružní a Ztracená v Šumperku“ na výše uvedeném 
pozemku 

Termín: 30.11.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

378/11 Technologické centrum ORP a elektronická spisová služba – dodatek č. 1 
k Partnerské smlouvě 

schvaluje 
- uzavření dodatku č. 1 k Partnerským smlouvám pro projekt „Technologické 

centrum ORP a elektronická spisová služba“ uzavřených s obcemi ORP. 
 
- uzavření Partnerské smlouvy s obcí Janoušov pro projekt „Technologické 

centrum ORP a elektronická spisová služba“. 
 

Termín: 30.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Suchomel 

 

379/11 Změna zakládací listiny PONTIS Šumperk, o. p. s., IČ 25843907 

schvaluje 
změnu zakládací listiny společnosti PONTIS Šumperk, o. p. s., se sídlem 
Šumperk, Temenická 2620/5, PSČ 787 01, IČ 25843907, ze dne 10. 6. 2011 
 
v článku I. Úvodní ustanovení takto: 
 
Sídlo společnosti: Šumperk, Gen. Svobody 2800/68, PSČ 787 01. 
 

Termín: 31.10.2011 
Zodpovídá: MUDr. Mitterová 
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380/11 Informace o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 2010/2011 

bere na vědomí 
předloženou informaci o stavu školství ve městě Šumperku ve školním roce 
2010/2011. 
 

381/11 Předfinancování projektu „21. století míří do Šumperka – modernizace 
učeben ZŠ“ podaného ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, v rámci 
Regionálního operačního programu Střední Morava 

schvaluje 
změnu usnesení č. 1719/10 ze dne 13. 7. 2010 z důvodu změny vyčleněných 
finančních prostředků z rozpočtu města Šumperka na předfinancování a 
spolufinancování projektu „21. století míří do Šumperka – modernizace učeben 
ZŠ“ na úhradu výdajů uvedených ve smlouvě o poskytnutí dotace na individuální 
projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava 
takto: 

 
1. změnu výše bezúročné půjčky pro ZŠ Šumperk, Šumavská 21, IČ 00852287, 

určené k předfinancování a spolufinancování projektu „21. století mí ří do 
Šumperka – modernizace učeben ZŠ“, realizovaného v rámci Regionálního 
operačního programu Střední Morava v letech  2010–2011, a to z 2.573.383,- 
Kč na 2.107.454,26 Kč 

 
2. změnu výše příspěvku zřizovatele pro ZŠ Šumperk, Šumavská 21, 

IČ 00852287, jako finanční spoluúčast města Šumperka k úhradě vlastního 
podílu žadatele v rámci projektu „21. století míří do Šumperka – modernizace 
učeben ZŠ“, realizovaného v rámci Regionálního operačního programu Střední 
Morava v letech 2010–2011, a to z 347.407,- Kč na  334.713,- Kč. 

 
Termín: 22.09.2011 
Zodpovídá: Ing. Zapletal 

 

382/11 Interpelace a připomínky ze zasedání ZM dne 21. 7. 2011 

bere na vědomí 
odpovědi na interpelace ze zasedání ZM dne 21. 7. 2011. 
 

383/11 Dopis J. L. 

bere na vědomí 
dopis J. L. č. j. 88454/2011 ze dne 7. 9. 2011 ve věci používání zábavné 
pyrotechniky. 
 
 
 
 
Mgr. Zdeněk Brož v. r.                    Ing. Marek Zapletal v. r. 
           starosta            1. místostarosta 
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Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k  návrhu Územního plánu Šumperk  
 

           Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek vlastníka 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 

 

 
 
1. 

 
I. H. 
Šumperk 

31.5.2011 
č.j.56682 

506/4 k.ú.Šumperk 
 

ZV – plochy veřejných prostranství 
 

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 
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Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k  návrhu Územního plánu Šumperk  
 

           Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek vlastníka 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 

 

2. M. Č. 
Šumperk 
 

30.5.2011 
č.j.55554 

506/34 k.ú. Šumperk 
 

ZV – plochy veřejných prostranství 
PV – plochy veřejných prostranství 

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 



Příloha č. 1 k usnesení ZM č. 338/11 ze dne 22. 9. 2011 
 
Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k  návrhu Územního plánu Šumperk  
 

           Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek vlastníka 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 

 

3. V. S. 
Šumperk 

24.6.2011 
č.j.67194 

506/5 k.ú.Šumperk 
506/35 k.ú.Šumperk 
506/36 k.ú.Šumperk 
506/37 k.ú.Šumperk 

ZV – plochy veřejných prostranství 
PV – plochy veřejných prostranství  

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 
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           Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek vlastníka 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 

 

4. M. a J. G. 
Šumperk 

24.6.2011 
č.j.67191 

506/33 k.ú.Šumperk ZV – plochy veřejných prostranství 
 

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 
5. Dřevo Trust-prodej, 

a.s. 
Jaromírova 51 
128 00 Praha2 
 

23.6.2011 
č.j.66696 

4114/1 k.ú.Šumperk 
4114/2 k.ú.Šumperk 
1483/1 k.ú.Šumperk 
1483/2 k.ú.Šumperk 
1483/3 k.ú.Šumperk 
1483/7 k.ú.Šumperk 
1483/8 k.ú.Šumperk 
1483/14 k.ú.Šumperk 

SX - plochy smíšené obytné 
P33 – plocha přestavby 

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 
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Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k  návrhu Územního plánu Šumperk  
 

           Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek vlastníka 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 

 

6. M. Š. 
Ruda nad Moravou 

21.6.2011 
č.j.65954 

5319/1 k.ú.Šumperk 
5319/2 k.ú.Šumperk 

SX - plochy smíšené obytné 
P33 – plocha přestavby 

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 

21.6.2011 
č.j.65955 

6243 k.ú.Šumperk 
1483/5 k.ú.Šumperk 
1483/6 k.ú.Šumperk 
1483/12 k.ú.Šumperk 
1483/13 k.ú.Šumperk 
1483/15 k.ú.Šumperk 

SX - plochy smíšené obytné 
P33 – plocha přestavby 

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 
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Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k  návrhu Územního plánu Šumperk  
 

           Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek vlastníka 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 

 

8. SPIKSTAV s.r.o. 
Vídeňská 84/1586 
Praha 4 
 
 

15.6.2011 
č.j.63957 

932, 933, 934, 936, 
937, 4129, 4130,4131, 
4132, 4395, 4497, 
4500, 5261, 5459, 
6061/1, 6061/2, 1477/2, 
1479/1, 1479/4, 1479/6, 
1480/3, 1488/12, 
1645/11, 3006/2 
k.ú.Šumperk 

SX - plochy smíšené obytné 
P33 – plocha přestavby 
 
 
PV 478 – veřejné prostranství 

VS – plochy smíšené výrobní 
PV 478 - zrušit Plocha 422 bude vymezena jako VS – 

plochy smíšené výrobní. Současně bude pro 
tuto plochu stanovena max. výška 15 m. 
Plochy č. 422 a 430 budou převedeny 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. F. H. 

Šumperk 
24.6.2011 
č.j.67193 

1084, 1481/1, 
1481/4, 1481/3, 1479/9 
k.ú.Šumperk 

SX - plochy smíšené obytné 
P33 – plocha přestavby 

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 
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Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k  návrhu Územního plánu Šumperk  
 

           Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek vlastníka 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 

 

10. ČSAD BUS 
Chrudim a.s. 
Na Ostrově 177 
53701 Chrudim 

27.6.2011 
č.j.67453 

4421, 4422, 4423, 
4425, 4426, 4498, 
4499, 5014, 5051, 
5264, 5329, 5474, 
5475, 5476, 1268/19, 
1268/22, 1268/26, 
1268/30, 1268/31, 
1268/35, 2096/3, 
2096/5 k.ú. Šumperk 

SX – plochy smíšené obytné 
PV - plochy veřejných prostranství 
 
 
 
 
VPS – komunikace (468) 
VPS – komunikace (474) 

OK – plochy občanského 
vybavení – komerční zařízení 
 
 
 
 
Nesouhlas se zařazením do VPS 
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 
Šumperk (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. 

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. 

Plocha byla upravena po dohodě 
s vlastníkem. 

ČÁSTEČNĚ ANO  
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Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k  návrhu Územního plánu Šumperk  
 

           Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek vlastníka 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 

 

11. Agritec a.s. 
Zemědělská 2520/16 
787 01 Šumperk 

24.6.2011 
č.j.67273 
 

529/1, 529/2, 529/3, 
523/1, 523/11, 537/1, 
537/2 k.ú. D. Temenice 

SX – plochy smíšené obytné 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. Z. D. 

Šumperk 
24.6.2011 
č.j.67274 

506/9 Šumperk ZV – plochy veřejných prostranství 
PV - plochy veřejných prostranství 

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 
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Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k  návrhu Územního plánu Šumperk  
 

           Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek vlastníka 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 

 

13. Z. D. 
Šumperk 

27.6.2011 
č.j.67711 

1845/1 k.ú. Šumperk 
1845/10 k.ú. Šumperk 

PV plochy veřejných prostranství 
VPS komunikace (384) 

Posunout komunikaci – 
rozhodnutí o umístění stavby Bude upraveno na základě rozhodnutí o 

umístění stavby  

ANO 
14. Z. D. 

Šumperk 
27.6.2011 
č.j.67712 

1845/1 k.ú. Šumperk 
1845/10 k.ú. Šumperk 

PV plochy veřejných prostranství 
VPS komunikace (384) 

Zkrátit komunikaci Po dohodě s vlastníkem bude plocha 
veřejného prostranství č. 384 částečně 
upravena.  

 

ČÁSTEČNĚ ANO  
15. Z. D. 

Šumperk 
27.6.2011 
č.j.67710 

1845/1 k.ú. Šumperk 
1845/10 k.ú. Šumperk 

PV plochy veřejných prostranství 
VPS komunikace (384) 

Optimalizace řešení  
komunikace mezi plochami 376, 
388, 389, 390 

Po dohodě s vlastníkem bude plocha 
veřejného prostranství č. 384 částečně 
upravena.  

ANO 
16. Z. D. 

Šumperk 
27.6.2011 
č.j.67713 

1845/1 k.ú. Šumperk 
1845/10 k.ú. Šumperk 
1845/11 k.ú. Šumperk 

PV plochy veřejných prostranství 
VPS veřejné prostranství (377) 

Změna umístění v rámci lokality Veřejné prostranství parkového charakteru 
vymezené na ploše PV (377) bude po 
dohodě s vlastníkem 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 
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Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k  návrhu Územního plánu Šumperk  
 

           Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek vlastníka 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 

 

17. P. B. 
Šumperk 
S. V. 
Šumperk 
 

27.6.2011 
č.j.67509 

1265/2 ZE 
k.ú.H.Temenice 
325/3 k.ú.H.Temenice 

PV plochy veřejných prostranství 
VPS komunikace (755) 

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 
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Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k  návrhu Územního plánu Šumperk  
 

           Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek vlastníka 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 

 

18. M. Č. 
Šumperk 
 
E. H. 
Šumperk 

24.6.2011 
č.j.67332 

550/1 k.ú. Šumperk 
556/9 k.ú. Šumperk 

ZV – plochy veřejných prostranství 
 

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 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 



Příloha č. 1 k usnesení ZM č. 338/11 ze dne 22. 9. 2011 
 
Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k  návrhu Územního plánu Šumperk  
 

           Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek vlastníka 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 

 

19. Cembrit a.s. 
Lidická 302 
266 36 Beroun3 

27.6.2011 
č.j.67507 

1506/1, 1506/2, 1507/1, 
1507/2, 1507/3, 1526, 
1586/1, 1586/2, 1495/3, 
1496/2, 1039/1 
k.ú.Šumperk 

 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 
4) 
Plocha 430 – chybí zakreslení rozvodu 
STL plynu 
5) 
Plochy 422,397,395 – rozšíření 
smíšených obytných ploch do oblastí 
dříve vedených jako smíšené výrobní 
plochy – 

1. Bude 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 podléhají 
vyvlastnění. Uvedené plochy leží v aktivní 
zóně záplavového území. NE 

 

 

4. Územní plán stanovuje koncepci pouze 
páteřního vedení sítí. NE 
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Návrh rozhodnutí o námitkách uplatněných k  návrhu Územního plánu Šumperk  
 

           Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek vlastníka 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 

 

20. A. Š. 
Malá Morava 
 

27.6.2011 
č.j.69165 

506/17 k.ú. Šumperk 
 
 

PV 156 - veřejné prostranství 
(VPS)  

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 
1845/12 k.ú. Šumperk VPS veřejné prostranství (451) Upravit dle ÚS Lokalita bude upravena na základě studie 

dopravního napojení do ul. ČSA  

ANO 
22. N. V. 

Šumperk 
23.6.2011 
č.j.66985 

727/9ZE D.Temenice ZV – plochy veřejných 
prostranství, veřejná zeleň 

SX – plochy smíšené obytné Jako veřejné prostranství byla plocha 631 
vymezena a projednána již v konceptu 
územního plánu.  

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 
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Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Šumperka  
 

 Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek občanů 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 
 
1. V. S.  

Olomouc 
 

1.6.2011 
č.j.57033 

609/4,609/5 k.ú. Šumperk NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

VS – plochy smíšené výrobní Ponecháno jako NS – plochy smíšené 
nezastavěného území. Obklopení 
hřbitova z obou stran není z hlediska 
územně plánovacího smysluplné; 
Lokalita navíc spadá do I. třídy ochrany 
zemědělského půdního fondu; jedná se 
o potvrzení stávajícího využití 
ze současně platného územního plánu. 

 NE 
2. M. K. 

Šumperk 
 

28.4.2011 
č.j.44809 

581/3 k.ú. D.Temenice 
 

RN – plochy rekreace 
na plochách přírodního 
charakteru 

SX – plochy smíšené obytné Ponecháno jako RN – plochy rekreace 
na plochách přírodního charakteru. 
Pozemek je součástí projektu 
příměstský les a jsou na něm navržené 
parkové úpravy. NE 

3. J. a D. O. 
Šumperk 

22.6.2011 
č.j.66502 

137, 906/2, 907 k.ú. Horní 
Temenice 

NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

SX – plochy smíšené obytné 
(na základě platného ÚR) 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. 

ANO 

Lokalita bude upravena na základě 
pravomocného rozhodnutí o umístění 
stavby č.j.MUSP62093/2011 ze dne 
15.6.2011 



Příloha č. 2 k usnesení ZM č. 339/11 ze dne 22. 9. 2011 
 
Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Šumperka  
 

 Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek občanů 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 
4. J. R. 

Šumperk 
23.6.2011 
č.j.66892 

Stabilizované plochy č.662, 
654, 655 

Výška zástavby 13/17m Výška zástavby 7/10 m Na území zahrnující plochy č. 654, 
655, 662 bude upravena výšková 
regulace tak, že maximální výška bude 
snížena na hladinu 7/10 m kromě území 
přiléhajícího k ulici Temenické 
z důvodu umožnění obestavění ulice 
Temenické vícepodlažní městskou 
zástavbou. 

ČÁSTEČNĚ ANO 
5. R. L. 

Vlaské 
27.6.2011 
č.j.67859 

101/1 k.ú. Šumperk  Nesouhlasí s umístěním 
trafostanice na obytném domě 
č.p.277 na parcele 101/1 

Značka trafostanice není součástí 
výrokové části Územního plánu (není 
součástí schvalovaných jevů). Jedná se 
o převzetí stávajícího stavu – limitu 
využití území - z Územně analytických 
podkladů do Koordinačního výkresu 
odůvodnění územního plánu v souladu 
s § 2 odst. b) Vyhlášky 500/2001 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů.O 
umístění trafostanice musí jednat 
vlastník s dotčenou institucí. Po 
případném odstranění trafostanice, 
bude jev vyjmut z územně analytických 
podkladů a následně i z Koordinačního 
výkresu Odůvodnění Územního plánu. 

Zpracovatel doplní jev do legendy 
Koordinačního výkresu. 

NE 



Příloha č. 2 k usnesení ZM č. 339/11 ze dne 22. 9. 2011 
 
Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Šumperka  
 

 Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek občanů 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 
6. E. B. 

Šumperk 
 

24.6.2011 
č.j.67188 

  Vypustit bod 3.4.15 z územního 
plánu „Respektovat doporučení a 
závěr energetické koncepce 
města Šumperka.“ 

Respektovat doporučení a závěr 
energetické koncepce města Šumperka 
schválilo Zastupitelstvo města 
Šumperka. 

NE 
7. P. a M. M. 

Šumperk 
 

23.6.2011 
č.j.67030 

1940/1 k.ú. Šumperk RN – plochy rekreace 
na plochách přírodního 
charakteru 

SX – plochy smíšené obytné Ponecháno jako RN – plochy rekreace 
na plochách přírodního charakteru. 
Pozemek je součástí projektu 
příměstský les. Bylo vypořádáno již 
v konceptu ÚP.  

NE 
8. Společenství pro dům 

Čajkovského 2082/6, 2083/4, 
2086/6 
78701 Šumperk 
Společenství bytových 
jednotek Čajkovského 14, 
14a 
78701 Šumperk 
Společenství vlastníků 
jednotek - Hokejka 
Čajkovského 2085/8 
78701 Šumperk 
 
 

27.6.2011 
č.j.67825 

  Nesouhlas s výstavbou 
parkovacího domu při Langrově 
ulici 

Návrh územního plánu nevymezuje 
konkrétně v dané lokalitě parkovací 
dům, nýbrž vymezuje územní studii pro 
zajištění deficitu statické dopravy a 
vymezení veřejných prostranství ÚS 15 
v lokalitě Erbenova, Fibichova. 

Připomínka se nevztahuje k veřejnému 
projednání návrhu ÚP. 

 

NE 



Příloha č. 2 k usnesení ZM č. 339/11 ze dne 22. 9. 2011 
 
Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Šumperka  
 

 Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek občanů 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 
9. Společenství pro dům 

Čajkovského 2082/6, 2083/4, 
2086/6 
78701 Šumperk 
Společenství bytových 
jednotek Čajkovského 14, 
14a 
78701 Šumperk 
Společenství vlastníků 
jednotek - Hokejka 
Čajkovského 2085/8 
78701 Šumperk 
 

27.6.2011 
č.j.68028 

  Nesouhlas s výstavbou 
parkovacího domu při Langrově 
ulici 

Návrh územního plánu nevymezuje 
konkrétně v dané lokalitě parkovací 
dům, nýbrž vymezuje územní studii pro 
zajištění deficitu statické dopravy a 
vymezení veřejných prostranství ÚS 15 
v lokalitě Erbenova, Fibichova. 

Připomínka se nevztahuje k veřejnému 
projednání návrhu ÚP. 

 

NE  

10. J. K. 
Šumperk 
 

27.6.2011 
č.j.69157 

  Nesouhlas s výstavbou 
parkovacího domu při Langrově 
ulici 

Návrh územního plánu nevymezuje 
konkrétně v dané lokalitě parkovací 
dům, nýbrž vymezuje územní studii pro 
zajištění deficitu statické dopravy a 
vymezení veřejných prostranství ÚS 15 
v lokalitě Erbenova, Fibichova. 

 Připomínka se nevztahuje k veřejnému 
projednání návrhu ÚP. 

 

NE 



Příloha č. 2 k usnesení ZM č. 339/11 ze dne 22. 9. 2011 
 
Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Šumperka  
 

 Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek občanů 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 
11. Green Concept Building 

s.r.o. 
U Panelárny 573/3 
77200 Olomouc 

27.6.2011 
č.j.68029 

Lokalita Skalka (nad ul. 
Finskou) 

NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

SX – plochy smíšené obytné 
(na základě platného ÚR) Z důvodu vymezení území Šumperka 

jako krajinného celku Šumperské údolí 
v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje (dále ZÚR OK), 
pro který je stanovena povinnost 
chránit horní třetiny svahů před 
zástavbou. (viz bod 81.5. ZÚR OK), je 
severní část předmětného území 
ponecháno jako NS – plochy smíšené 
nezastavěného území. 
NE 

12. K. K. 27.6.2011 
č.j.67667 

Vyhlídka II 
1550/35 k.ú. Šumperk 
1550/36 k.ú. Šumperk 
 
 

NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

SX – plochy smíšené obytné 
(na základě platného ÚR) Z důvodu vymezení území Šumperka 

jako krajinného celku Šumperské údolí 
v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje (dále ZÚR OK), 
pro který je stanovena povinnost 
chránit horní třetiny svahů před 
zástavbou. (viz bod 81.5. ZÚR OK), je 
plocha č. 702 (Na Vyhlídce) vymezena 
jako plocha rekreace – na plochách 
přírodního charakteru. Z hlediska 
východní části města se jedná o 
významné nezalesněné rekreační 
zázemí v dotyku s obytnou zástavbou. 

NE 



Příloha č. 2 k usnesení ZM č. 339/11 ze dne 22. 9. 2011 
 
Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Šumperka  
 

 Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek občanů 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 
13. P. Š. 

Šumperk 
 

27.6.2011 
č.j.67747 

Vyhlídka II 
1582/5 k.ú. Šumperk 
 

NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

SX – plochy smíšené obytné 
(na základě platného ÚR) Z důvodu vymezení území Šumperka 

jako krajinného celku Šumperské údolí 
v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje (dále ZÚR OK), 
pro který je stanovena povinnost 
chránit horní třetiny svahů před 
zástavbou. (viz bod 81.5. ZÚR OK), je 
plocha č. 702 (Na Vyhlídce) vymezena 
jako plocha rekreace – na plochách 
přírodního charakteru. Z hlediska 
východní části města se jedná o 
významné nezalesněné rekreační 
zázemí v dotyku s obytnou zástavbou. 

NE 
14. P. H. 

Šumperk 
 

27.6.2011 
č.j.67637 

Vyhlídka II 
1534/96 k.ú. Šumperk 
1534/111 k.ú. Šumperk 
 

NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

SX – plochy smíšené obytné 
(na základě platného ÚR) Z důvodu vymezení území Šumperka 

jako krajinného celku Šumperské údolí 
v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje (dále ZÚR OK), 
pro který je stanovena povinnost 
chránit horní třetiny svahů před 
zástavbou. (viz bod 81.5. ZÚR OK), je 
plocha č. 702 (Na Vyhlídce) vymezena 
jako plocha rekreace – na plochách 
přírodního charakteru. Z hlediska 
východní části města se jedná o 
významné nezalesněné rekreační 
zázemí v dotyku s obytnou zástavbou. 

NE 
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Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Šumperka  
 

 Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek občanů 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 
15. K. F. 

Šumperk 
 
M. N. 
Říčany 
 

22.6.2011 
č.j.66501 

Vyhlídka II 
1534/90 k.ú. Šumperk 
1534/92 k.ú. Šumperk 
 

NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

SX – plochy smíšené obytné 
(na základě platného ÚR) Z důvodu vymezení území Šumperka 

jako krajinného celku Šumperské údolí 
v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje (dále ZÚR OK), 
pro který je stanovena povinnost 
chránit horní třetiny svahů před 
zástavbou. (viz bod 81.5. ZÚR OK), je 
plocha č. 702 (Na Vyhlídce) vymezena 
jako plocha rekreace – na plochách 
přírodního charakteru. Z hlediska 
východní části města se jedná o 
významné nezalesněné rekreační 
zázemí v dotyku s obytnou zástavbou. 

NE 
16. Sdružení majitelů pozemků 

Vyhlídka 
Jeremenkova 10 
78701 Šumperk 
 

27.6.2011 
č.j.67936 

Vyhlídka II 
 

NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

SX – plochy smíšené obytné 
(na základě platného ÚR) Z důvodu vymezení území Šumperka 

jako krajinného celku Šumperské údolí 
v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje (dále ZÚR OK), 
pro který je stanovena povinnost 
chránit horní třetiny svahů před 
zástavbou. (viz bod 81.5. ZÚR OK), je 
plocha č. 702 (Na Vyhlídce) vymezena 
jako plocha rekreace – na plochách 
přírodního charakteru. Z hlediska 
východní části města se jedná o 
významné nezalesněné rekreační 
zázemí v dotyku s obytnou zástavbou. 

NE 
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Vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Šumperka  
 

 Vlastník pozemku 
 
 

Datum  
podání  
č.j. 

p.č./k.ú. Návrh ÚP 
 

Požadavek občanů 
 
 

Řešení, odůvodnění 
ANO - vyhovuje se 
NE - nevyhovuje se 

 
17. Sdružení majitelů pozemků 

Vyhlídka 
Jeremenkova 10 
78701 Šumperk 
 

27.6.2011 
č.j.67928 

Vyhlídka II 
 

NS – plochy smíšené 
nezastavěného území 

SX – plochy smíšené obytné 
(na základě platného ÚR) Z důvodu vymezení území Šumperka 

jako krajinného celku Šumperské údolí 
v Zásadách územního rozvoje 
Olomouckého kraje (dále ZÚR OK), 
pro který je stanovena povinnost 
chránit horní třetiny svahů před 
zástavbou. (viz bod 81.5. ZÚR OK), je 
plocha č. 702 (Na Vyhlídce) vymezena 
jako plocha rekreace – na plochách 
přírodního charakteru. Z hlediska 
východní části města se jedná o 
významné nezalesněné rekreační 
zázemí v dotyku s obytnou zástavbou. 

NE 
18. I. S. 

Šumperk 
 

27.6.2011 
č.j.69152 

  Nesouhlas s detailním řešením 
rozvojových území (přesné trasy 
komunikací, umístění veřejných 
prostranství) bez ohledu na 
vlastnické vztahy a vedení 
hlavních inž. sítí 

Připomínka preferuje jeden z možných 
přístupů územního plánování. 
V průběhu vyhodnocování konceptu 
územního plánu a zpracovávání návrhu 
územního plánu a s ohledem na 
Stanovisko Krajského úřadu 
Olomouckého kraje, odboru 
strategického rozvoje kraje, ke 
konceptu Územního plánu, ve kterém 
bylo zpochybněno vymezení 
rozsáhlých zastavitelných ploch 
podmíněných zpracováním územních 
studií, se zpracovatel, pořizovatel i 
zástupci města dohodli na detailnějším 
zpracování rozvojových lokalit. 

NE 
 



Strana 1 (celkem 10) 

 
 
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 

 

http://apps.hfbiz.cz/apps/sumperk/upnavrh/
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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. 

J. F. 
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. 

J. a M. G. 
Šumperk 
M. P. 
Šumperk 
V. P.  
Šumperk 
J. K.  
Bohdíkov 
F. H. 
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. 
L. a E. G. 
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. 
L. S. 
Olomouc 

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. 
J. Š. 
A. Š. 
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. 

P. M. 
M. M. 
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. 
P. B. 
Šumperk 
S. V. 
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. 
S. V. 
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. 

P. H. 
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. 

P. P. 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. H. 
Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

12. V. M. 
Libina 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

13. J. V. Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

14. P. Š. 
Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

15. M. S. 
Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

16. A. Z. 
Praha 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 



Strana 5 (celkem 10) 

17. M. P. 
Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

18. H. Z. 
Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

19. F. Z. 
Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

20. M. N. Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

21. M. S. Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

22. P. H. 
Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

23. J. a J. D. 
Šumperk 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

24. 

F. S. 
J. S. 
Zábřeh 
 
 
 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

25. K. V. Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

26. 

M. G. 
B. F. 
Šumperk 
 
 
 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

27. 

K. K. 
Šumperk 
 
 
 

Požadavek - plochy pro bydlení DTTO 
NE 

28. 

R. P. 
D. P. 
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. 

I. H. 
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. 

M. Č. 
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. 

V. S. 
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. 
J. a M. G. 
Šumperk 
24.6.2011 

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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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. 

M. Š. 
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. 

F. H. 
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. 

Z. D.  
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. 

Z. D. 
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. 

Z. D. 
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. 

Z. D. 
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. 

Z. D. 
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. 

P. B. 
Šumperk 
S. V. 
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. 

M. Č. 
Šumperk 
E. H. 
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. 

A. Š. 
Malá Morava 
 
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. N. V. 
 

ZV – plochy veřejných 
prostranství, veřejná zeleň 

Jako veřejné prostranství byla plocha 631 vymezena a projednána 
již v konceptu územního plánu. 
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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 


