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Spis. zn.:  91570/2012
Č.j.: 91573/2012

U S N E S E N Í

z 54. schůze rady města Šumperka ze dne 26. 11. 2012. 

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.

3037/12 MJP – smlouva o zřízení práva provést stavbu, kterou vlastník pozemku p.č. 2110/11 
v k.ú. Šumperk zřídí pro stavebníka město Šumperk právo provést stavbu silničních 
obrub, včetně zábradlí v rámci akce „Rekonstrukce přednádraží v Šumperku“ 

schvaluje
uzavřít smlouvu dle ustanovení § 51 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů, kterou vlastník pozemku p.č. 2110/11 v k.ú. Šumperk zřídí pro 
stavebníka právo provést stavbu silničních obrub, včetně zábradlí v rámci akce „Rekonstrukce 
přednádraží v Šumperku“, v rozsahu projektové dokumentace „Rekonstrukce přednádraží       
v Šumperku“, zpracované společností Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené 
Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02, IČ 25253361. 

Vlastník pozemku p.č. 2110/11 v k.ú. Šumperk:
Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle,
PSČ 140 00, IČ 65993390

Stavebník:
Město Šumperk, se sídlem nám. Míru 364/1, Šumperk, IČ 00303461.

Termín: 30.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

3038/12 MJP – zveřejnění záměru směny pozemku p.č. 2110/10 v k.ú. Šumperk z majetku 
města Šumperka za pozemek p.č. 2010/11 z majetku České republiky – Ředitelství 
silnic a dálnic ČR

schvaluje
zveřejnit záměr města Šumperka směnit pozemek p.č. 2110/10 – ostatní plocha o výměře     
34 m2 v k.ú. Šumperk, ve vlastnictví města Šumperka, za nemovitosti ve vlastnictví České 
republiky – Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to pozemek p.č. 2110/11 – ostatní plocha o 
výměře 18 m2 v k.ú. Šumperk, které byly odděleny z pozemku p.č. 2110/1 a z pozemku p.č. 
2110/6 v k.ú. Šumperk, na základě geometrického plánu pro rozdělení pozemku č. 6179-
230/2012, zpracovaný společností PROGRES – geodetická společnost s.r.o.

Termín: 26.11.2012
Zodpovídá: Ing. Répalová

Mgr. Zdeněk Brož  v.r. Ing. Marek Zapletal  v.r.
       starosta              1. místostarosta
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