
Opatření obecné povahy č. 01/2020 

Zastupitelstvo města Šumperka jako příslušný správní orgán dle ust. § 6 odst. 5 písm. c) zákona č.183/2006 Sb., 
o územním plánu a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon), v souladu 
s ust. § 171 až § 174 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), a ust. §13 

a přílohy č. 7 vyhlášky č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů 
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1. Textová část Územního plánu Šumperk se mění takto: 

(1) V bodě 3.1. se datum upravuje na „1. srpna 2018“. 

(2) V bodě 4.2. se na konec prvního řádku vkládá text „včetně urbanistické kompozice“. 

(3) vypuštěno 

(4) vypuštěno 

(5) vypuštěno 

(6) Za bod 4.5.14. se vkládá nový bod 4.5.15. s tímto zněním: 

Zábřežská (rozvojová plocha Z34) 

Hlavním cílem rozvoje území je vytvoření průmyslové zóny s převahou výroby, skladování, případně administrativy. 
Území bude obsluhováno páteřní komunikací, která bude propojena směrem k rozvojové oblasti Průmyslová. 
Páteřní komunikace bude doplněna souvislým stromořadím, zástavba kolem ní bude mít jednolitou stavební čáru. 
Dále je požadován vznik pásu se vzrostlou zelení (stromořadím) podél Zábřežské ulice (zvláště proti hřbitovu).  

(7) Dosavadní bod 4.5.15 se nově označuje jako 4.5.16. 

(8) V bodě 6.3.6. písm. f) se středník na konci řádku nahrazuje tečkou. 

(9) V bodě 6.3.6. se ruší poslední písm. g). 

(10) V bodě 8.2.3. se ruší písm. b), c); dosavadní písm. d) se mění na b). 

(11) V bodě 8.3.3. se na konci prvního řádku ruší text „,přičemž soulad bude posuzován v navazujících správních 
řízeních:“ a nahrazuje se textem „není stanoveno.“ 

(12) V bodě 8.3.3. se ruší písm. a), b). 

(13) V bodě 8.4.3. se na konci prvního řádku ruší text „,přičemž soulad bude posuzován v navazujících správních 
řízeních:“  a nahrazuje se textem „není stanoveno.“ 

(14) V bodě 8.4.3. se ruší písm. a), b). 

(15) V bodě 8.5.3. se ruší písm. b), c). 

(16) V bodě 8.6.3. se ruší text písm. b) „stavby pro reklamu nebo informační a reklamní zařízení pouze jako stavby 
dočasné;“ a nahrazuje se textem „v případě plochy 589 je její přípustné využití podmíněno vybudováním lokálních 
protipovodňových opatření, které nezhorší odtokové poměry v okolí“, písm. c) se ruší. 

(17) V bodě 8.7.3. se ruší písm. a), b); dosavadní písm. c) se nově označuje jako a). 

(18) V bodě 8.8.3. se ruší písm. a); dosavadní písm. b), c) se nově označují jako a), b). 

(19) V bodě 8.9.3. se ruší písm. a); dosavadní písm. b), c) se nově označují jako a), b). 

(20) V bodě 8.10.3. se ruší písm. b), c); dosavadní písm. d), e) se nově označují jako b), c). 

(21) V bodě 8.12.4. se u dosavadního posledního písm. c) tečka na konci řádku nahrazuje středníkem a dále se vkládá 
nové písm. d) v tomto znění: „bydlení nebo pobytová rekreace v rámci staveb.“ 

(22) V bodě 8.13.4. se u dosavadního posledního písm. c) tečka na konci řádku nahrazuje středníkem a dále se vkládá 
nové písm. d) v tomto znění: „bydlení nebo pobytová rekreace v rámci staveb.“ 

(23) V bodě 8.14.4. se u dosavadního posledního písm. d) tečka na konci řádku nahrazuje středníkem a dále se vkládá 
nové písm. e) v tomto znění: „bydlení nebo pobytová rekreace v rámci staveb.“ 

(24) V bodě 10.1. se na druhém řádku za textem „a jejich zapojení do území“ ruší text „a“ a nahrazuje se čárkou. 

(25) V bodě 10.1. se na konci odstavce vkládá text „a územní studie pro stanovení struktury zástavby a vymezení 
veřejných prostranství.“ 

(26) Za bod 10.2.2. se vkládá nový bod 10.2.3. s tímto zněním: 

„Stanovují se územní studie pro stanovení struktury zástavby a vymezení veřejných prostranství, v jejichž zadání 
bude zejména požadováno vymezení pozemků a jejich využití (především pozemků veřejných prostranství), 
podrobnější umístění a prostorové uspořádání staveb a podrobnější řešení veřejné infrastruktury: 

a) US-19: Bohdíkovská.“ 

(27) V bodě 10.5. se na konci řádku ruší text „od data nabytí účinnosti změny č. 1 ÚP Šumperk“ a nahrazuje se 
dvojtečkou. 
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(28) V bodě 10.5. se vkládají nové odrážky s tímto zněním: 

▪ od data nabytí účinnosti změny č. 1 ÚP Šumperk pro US-01, US-04, US-07 a US-11; 

▪ od data nabytí účinnosti změny č. 2a ÚP Šumperk pro US-19.“ 

(29) V bodě 13.1.1. se ruší písm. f); dosavadní písm. g) se nově označuje jako f). 

(30) vypuštěno 

(31) vypuštěno 

(32) vypuštěno 

(33) vypuštěno 

2. Příloha č. 1 (Tabulka ploch) textové části Územního plánu Šumperk se mění takto: 

(1) vypuštěno 

(2) vypuštěno 

(3) vypuštěno 

(4) vypuštěno 

(5) V řádku plochy 122 se mění dosavadní výměra plochy na „2,28“. 

(6) V řádku plochy 282 se mění dosavadní výměra plochy na „1,46“. 

(7) V řádku plochy 292 se mění dosavadní výměra plochy na „4,55“. 

(8) V řádku plochy 295 se mění dosavadní výměra plochy na „0,32“. 

(9) V řádku plochy 296 se mění dosavadní výměra plochy na „5,91“. 

(10) Řádek plochy 367 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

367 SX  0,50  P+1   

(11) Řádek plochy 368 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

368 SX  0,76  P+1   

(12) vypuštěno 

(13) V řádku plochy 424 se mění dosavadní výměra plochy na „0,19“. 

(14) Řádek plochy 428 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

428 PV P33 0,39     

(15) Řádek plochy 429 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

429 VS  1,99  10/14  OSPER 

(16) V řádku plochy 451 se ruší číslo rozvojové plochy „Z22“. 

(17) vypuštěno 

(18) vypuštěno 

(19) vypuštěno 

(20) vypuštěno 

(21) vypuštěno 

(22) vypuštěno 
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(23) vypuštěno 

(24) vypuštěno 

(25) vypuštěno 

(26) vypuštěno 

(27) vypuštěno 

(28) vypuštěno 

(29) vypuštěno 

(30) vypuštěno 

(31) vypuštěno 

(32) vypuštěno 

(33) vypuštěno 

(34) vypuštěno 

(35) vypuštěno 

(36) vypuštěno 

(37) vypuštěno 

(38) vypuštěno 

(39) vypuštěno 

(40) Řádek plochy 521 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

521 ZV Z31 2,94 do 3%    

(41) V řádku plochy 522 se mění dosavadní výměra plochy na „0,82“. 

(42) V řádku plochy 529 se mění dosavadní výměra plochy na „1,41“. 

(43) V řádku plochy 530 se mění dosavadní výměra plochy na „6,79“. 

(44) V řádku plochy 532 se mění dosavadní výměra plochy na „0,71“. 

(45) V řádku plochy 533 se mění dosavadní výměra plochy na „4,13“. 

(46) V řádku plochy 564 se mění dosavadní výměra plochy na „2,24“. 

(47) V řádku plochy 565 se mění dosavadní výměra plochy na „5,51“. 

(48) V řádku plochy 566 se mění dosavadní výměra plochy na „1,49“. 

(49) V řádku plochy 569 se mění dosavadní výměra plochy na „4,08“. 

(50) Řádek plochy 582 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

582 VS  0,16  15/15   

(51) V řádku plochy 587 se mění dosavadní výměra plochy na „1,97“. 

(52) Řádek plochy 588 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

588 DX Z34 1,00     

(53) Řádek plochy 589 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

589 VS Z34 7,98  15/15   

(54) V řádku plochy 591 se mění dosavadní výměra plochy na „108,59“. 
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(55) V řádku plochy 711 se mění dosavadní výměra plochy na „1,37“. 

(56) Řádek plochy 713 se nahrazuje novým řádkem naplněným v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, 
číslo rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další 
podmínky tímto obsahem: 

713 SX Z7 0,80  10/14  OSPER 

(57) V řádku plochy 777 se mění dosavadní výměra plochy na „341,70“. 

(58) V řádku plochy 811 se mění dosavadní výměra plochy na „5,42“. 

(59) vypuštěno 

(60) V řádku plochy 838 se doplňuje další podmínka „US-19“. 

(61) vypuštěno 

(62) Na konec tabulky se doplňují nové řádky, naplněné v patřičných sloupcích – číslo plochy, využití plochy, číslo 
rozvojové plochy, výměra plochy (ha), zastavěnost, max. výška zástavby (m), struktura zástavby a další podmínky 
tímto obsahem: 

864 ZV  0,49 do 3 %    

865 ZV  0,80 do 3 %    

866 OX Z13 0,68  9/9   

867 SX  0,49  P   

868 PV Z32 0,60     

869 ZV Z32 1,52 do 3 %    

 

3. Změna č. 2a Územního plánu Šumperk obsahuje: 

(1) Textovou část se čtyřmi číslovanými stranami A4; 

(2) Grafickou část, kterou tvoří tyto výkresy: 

- Z2a/I/01 Výkres základního členění území, v měřítku 1 : 5 000  

- Z2a/I/02.1 Hlavní výkres, v měřítku 1 : 5 000  

- Z2a/I/02.2. Koncepce technické infrastruktury, v měřítku 1 : 5 000 

- Z2a/I/03 Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací, v měřítku 1 : 5 000  

- Z2a/I/S3 Schéma územního systému ekologické stability, v měřítku 1 : 25 000  
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