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VYROZUMĚNÍ 

O POKRAČOVÁNÍ V ŘÍZENÍ 

 

Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako příslušný správní orgán v souladu s ustanovením 

§ 65 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů vyrozumívá 

účastníky řízení, že 

p o k r a č u j e   v   ř í z e n í 

zahájeném dne 18.05.2020, stavebníkem 

OP papírna, s.r.o., IČO 25128612, Olšany 18, 789 62  Olšany u Šumperka 

(dále jen "žadatel"), ve věci 

výrobní objekt -  SO 04 

projekt pod názvem: "Papírenský stroj PS6" 

na pozemcích  

parc. č. 121/1, 121/2, 121/6, 121/7, 424/1, 424/6, 424/7, 476, 479, 480 v katastrálním 

území Klášterec 

parc. č. 739/3, 739/4, 739/5, 898/2, 898/4, 898/5, 934 v katastrálním území Olšany nad 

Moravou. 

 

Pro výše uvedenou stavbu požádal stavebník dne 21.05.2020 pod č.j. MUSP 52554/2020 o 

dodatečné povolení stavby. Z důvodu nesouhlasného závazného stanoviska úřadu územního 

plánování Městského úřadu Šumperk, odboru rozvoje města a územního plánování ze dne 

17.06.2020 pod č.j. MUSP 62187/20020 stavební úřad žádost zamítl rozhodnutím ze dne 

30.07.2020 pod Sp.zn.: 52554/2020 VYS/IVDI, č.j. MUSP 79242/2020.  

Odvolací orgán, Krajský řad Olomouckého kraje, odbor strategického rozvoje kraje rozhodnutí 

zdejšího stavebního úřadu v část výroku změnil a zbývající část rozhodnutí potvrdil. 

Z důvodu zamítnutí žádosti o dodatečné povolení stavby, pokračuje správní orgán v řízení o 

odstranění stavby. 

 

  

 

 

 

 

Ing. Ivana Dirbáková 

vedoucí oddělení stavebního řízení a stavebních přestupků 
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Obdrží: 

navrhovatelé (dodejky) 

OP papírna, s.r.o., IDDS: r8wrhhp 

  

ostatní hlavní účastníci (dodejky) 

Obec Bohutín, IDDS: qmvar6b 

Obec Olšany, IDDS: g8sasc3 
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