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 Odpověď   
 

Vážený pane předsedo,  

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt (dále jen „povinný“) podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„InfZ“) obdržel dne 25.2.2020 Vaši žádost o poskytnutí informace dle InfZ. V žádosti požadujete:   

 

• seznam dokumentace ke spisu týkajícího se záměru „Písařov – místní komunikace 

k novým RD Horní Famílie, k.ú. Písařov“, dotčené pozemky p.č. 1490/5, 1490/12 (TPP), 

p.č. 1510/3, 1513/1 (orná půda), p.č. 1840/3 (ostatní plocha – komunikace), investor 

obec Písařov 

• v jakém stadiu schvalování je akce nové RD Horní Famílie, k.ú. Písařov, případně čísla 

jednací řízení, které se výstavbě těchto rodinných domů týká. 

 

 Na základě podkladů od Odboru výstavby MěÚ Šumperk Vám povinný subjekt sděluje následující:  

• odbor výstavby Městského úřadu Šumperk neeviduje spis týkající se záměru „Písařov - 

místní komunikace k novým RD Horní Famílie, k.ú. Písařov“, dotčené pozemky p.č. 

1490/5, 1490/12 (TPP), p.č. 1510/3, 1513/1 (orná půda), p.č. 1840/3 (ostatní plocha – 

komunikace), investor obec Písařov. Dotazem na odboru dopravy MěÚ Šumperk bylo 

zjištěno, že ani odbor dopravy, jako příslušný silniční úřad, neeviduje spis v předmětné 

záležitosti, 

• odbor výstavby MěÚ Šumperk neeviduje žádný spis , příp. podání na akci nové RD Horní 

Famílie, k.ú. Písařov na výše uvedených pozemcích,  

• na pozemku p.č. 1510/3 v k.ú. Písařov bylo vydáno odborem výstavby MěÚ Šumperk dne 

20.11.2017 pod sp.zn. 79550/2017 VYS/ABOM Rozhodnutí o umístění stavby rodinného 

domu. Dne 23.2.2018 byla pod sp.zn. 8926/2018 VYS/ABOM vydána změna výše 

uvedeného územního rozhodnutí pro umístění stavby RD na pozemku p.č. 1510/3 v k.ú. 

Písařov. Dne 27.3.2018 byl pod sp.zn. 17784/2018 VYS/JAFI vydán souhlas 

s provedením ohlášeného stavebního záměru k novostavbě rodinného domu o 1 b.j. na 

pozemku p.č. 1510/3 v k.ú. Písařov. Dne 27.8.2018 ohlásil stavebník dokončení stavby 

rodinného domu na pozemku p.č. 1510/3 v k.ú. Písařov, stavební úřad provedl dne 

11.9.2018 kontrolní prohlídku stavby a následně vyzval Obecní úřad Písařov k přidělení 

čísla popisného nově vzniklému stavebnímu objektu a stavební objekt i nové adresní 

místo následně zavedl do evidence RÚIAN.  

S pozdravem,  

Mgr. Olga Hajduková 

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů 

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk 
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