MĚSTO ŠUMPERK
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 5/2006
KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJÍ VYHLÁŠKY Č. 81/02 a č. 7/2004, O
VYHLÁŠENÍ ZÁVAZNÝCH ČÁSTÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO
ÚTVARU ŠUMPERKA
Zastupitelstvo města Šumperka se na svém zasedání dne 19. 10. 2006 usnesením č. 1804/06 usneslo
vydat v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) a i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a ustanovením § 26 odst. 2 a § 29 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen
„vyhláška“):
Čl. 1
Obecně závazné vyhlášky č. 81/02 a č. 7/2004, o vyhlášení závazných částí územního plánu sídelního
útvaru Šumperka, se mění a doplňují takto:
1. V čl. 1 se mění první věta, která zní: „Touto OZV se vymezují závazné části Územního plánu
sídelního útvaru města Šumperka schváleného městským zastupitelstvem dne 5. 2. 1998, jeho
změny č.1 schválené městským zastupitelstvem dne 30. 3. 2000, změny č.2 schválené
zastupitelstvem města dne 12. 4. 2001, změny č.3 schválené zastupitelstvem města dne 20. 6.
2002, vše zpracované firmou STAVOPROJEKT ŠUMPERK spol. s r.o., Lidická 56, Šumperk a
změny č.4 schválené zastupitelstvem města dne 9. 12. 2004, zpracované sdružením KA*KA
projektový atelier Tuřice 32, 294 74 Předměřice nad Jizerou.“
2. V čl. 1 se za první větu vkládá věta, která zní: „Vyhláškou č. 5/2006, kterou se mění a doplňují
vyhlášky č. 81/02 a č. 7/2004, o vyhlášení závazných částí územního plánu sídelního útvaru
Šumperka, se vymezuje závazná část Změn č.5 Územního plánu sídelního útvaru Šumperka,
schválených Zastupitelstvem města Šumperka dne 19. 10. 2006 a zpracovaných architektonickým
atelierem KNESL + KYNČL s.r.o., Bayerova 40, 602 00 Brno.“
3. V čl. 4 se na konci odst. 3 doplňuje bod d), který zní:
„d) Na plochách pro bydlení i občanského vybavení se mohou umístit drobné výrobní činnosti (např.
šití oděvů, výroby (míchání) čistících prostředků, drobné potravinářské výroby atd.).“
4. V čl. 18 odst. 3 se na konci bodu a) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se odrážka, která zní:
„- obytná komunikace v návrhové ploše pro bydlení (lokalita č.17).“
5. V čl. 18 odst. 3 se na konci bodu c) tečka nahrazuje středníkem a doplňují se odrážky, které zní:
„- objekty, zařízení a plochy sportu
- areál 9a – sportovní plocha Tyršova stadionu.“
6. V čl. 19 se mění věta, která zní: „Schválený Územní plán sídelního útvaru města Šumperka vč.
změn č.1, č.2, č.3, č.4 a č. 5 je uložen v souladu s ustanovením § 19 vyhl. č. 135/2001 Sb., o
územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, na Městském úřadě Šumperk,
odboru strategického rozvoje, územního plánování a investic a odboru výstavby, na Krajském
úřadě Olomouckého kraje, odboru regionálního rozvoje kraje“.
Čl. 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 8. 11. 2006.
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