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ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, jako místně a věcně
příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní
památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákona o státní památkové péči“),
obdržel dne 28.2.2018 žádost žadatele, kterým je Město Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru
č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1, kterého zastupuje na základě pověření ze dne 7.9.2009 Ing.
Hana Répalová, vedoucí odboru MJP, Městský úřad Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru č.p.
364/1, 787 01 Šumperk 1, o vydání závazného stanoviska v souladu s § 14 odst. 1 zákona o
státní památkové péči, ve věci:
udržovacích prací - výměna střešní krytiny včetně souvisejících prací na objektu Kladská č.p. 234/2,
Šumperk - nemovitá kulturní památka klášter dominikánský s kostelem Zvěstování P. Marie,
pozemek parc. č 119/1, 119/2 v k.ú. Šumperk, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 14424 / 8-1271.
Podle § 14 odst. 1 a 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, dle
ustanovení § 149 odst. 1 a § 136 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále
jen „správní řád“), vydává správní orgán toto závazné stanovisko:
Práce: udržovací práce - výměna střešní krytiny včetně souvisejících prací na objektu Kladská č.p.
234/2, Šumperk - nemovitá kulturní památka klášter dominikánský s kostelem Zvěstování P.
Marie, pozemek parc.č. 119/1, 119/2 v k.ú. Šumperk, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 14424 / 81271, spočívají dle předložené žádosti a PD realizační projekt " Bývalý dominikánský klášter v
Šumperku - výměna střešní krytiny", zprac.: Ing. Milan Šperlich, Nový Malín 887, leden 2018, paré
č. 6, v: výměně stávající dožilé střešní krytiny a klempířských prvků na objektu bývalého
dominikánského kláštera v Šumperku; na místo dnešní krytiny z pálených drážkových tašek
červené barvy je navržena opět pálená taška bobrovka na šupinové krytí v úpravě engoba
červená; současná plechová měděná krytina bude v řešené části provedena jako nová z
falcované měděné plechové hladké krytiny se stojatou drážkou na dřevěné bednění; stávající
měděné klempířské prvky budou vyměněny za nové z měděného plechu; (s výjimkou spodních
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částí, které budou plastové), měděný plech bude použit i k opravě lemování komínů, úžlabí střech
a požárních zídek, střešní výlezy budou nové, typové. Opraveny budou poškozené části komínů a
požárních zídek s použitím vápenocementových omítek. Nově jsou řešeny hromosvody. Střechy
budou doplněny sněhovými dvoutyčovými zachytávači. Nové dřevěné prvky (latě, bednění a
zpevňovací pásky) budou smrkové, hraněné, s ošetřením dvounásobným impregnačním nátěrem;
ošetření ozdobných prvků na východním štítu objektu není předmětem předloženého projektu
(bude řešeno samostatnou žádostí o nové závazné stanovisko);

jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné v celém rozsahu dle předloženého záměru.
Odůvodnění:
Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, jako místně a věcně
příslušný orgán státní památkové péče, obdržel dne 28.2.2018 žádost žadatele, kterým je Město
Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1, kterého zastupuje na
základě pověření ze dne 7.9.2009 Ing. Hana Répalová, vedoucí odboru MJP, Městský úřad
Šumperk, IČO 00303461, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1, o vydání závazného
stanoviska v souladu s § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči, ve věci udržovacích prací výměna střešní krytiny včetně souvisejících prací na objektu Kladská č.p. 234/2, Šumperk nemovitá kulturní památka klášter dominikánský s kostelem Zvěstování P. Marie, pozemek parc.
č 119/1, 119/2 v k.ú. Šumperk, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 14424 / 8-1271. Dnem podání
žádosti bylo dle § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení.
K zamýšleným pracím se písemně vyjádřil dne 14.3.2018 (doručeno dne 14.3.2018) NPÚ, ú.o.p.
Olomouc pod č. jednacím NPÚ-391/18298/2018.
Objekt bývalého dominikánského kláštera v Šumperku, pozemek parc. č. st. 119/1, 119/2 v
katastrálním území Šumperk je nemovitá kulturní památka chráněná státem ve smyslu zákona o
státní památkové péči, která je evidována v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod
rejstříkovým číslem 14424 / 8-1271. Areál bývalého dominikánského kláštera s přilehlým
kostelem Zvěstování Panny Marie je původně gotický objekt ze 14. století s výraznou raně barokní
úpravou z 2. poloviny 17. století. V průběhu 19. století byl areál po zrušení klášterů upraven v
duchu klasicismu pro obytné a hospodářské účely se zvýšením budov o patro. Klášter je čtyřkřídlá
budova, s vysunutým křídlem bývalého refektáře, polygonální nárožní věží a křížovou chodbou
kolem čtvercového rajského dvora. Budovy kláštera jsou zastřešeny sedlovými střechami s
keramickou krytinou. Sousední objekt kostela, který přiléhá k severní straně kláštera, je
jednolodní podélný typ kostela s polygonálním závěrem, obdélnou předsíní a boční kaplí sv. Jana
Nepomuckého a studentskou kaplí. Sedlová střecha kostela i přilehlé pultové střechy kaplí jsou
kryty měděným plechem.
Předložený návrh řeší udržovací práce spočívající ve výměně střešní krytiny včetně souvisejících
prací na objektu bývalého dominikánského kláštera. Areál bývalého dominikánského kláštera s
kostelem Zvěstování Panny Marie je původně gotický objekt ze 14. století s výraznou raně barokní
úpravou z 2. poloviny 17. století a klasicistní dostavbou z 19. století. Jedná se o významnou
součást historické zástavby města, která výrazným způsobem dotváří panorama města.
Protože předložený záměr má charakter běžné údržby a výrazně neovlivní vzhled objektu, nedojde
jeho realizací k narušení památkové hodnoty chráněné stavby a nebudou tak negativně dotčeny
zájmy památkové péče.
Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, oddělení státní památkové péče, vycházel při svém
rozhodování ze všech dostupných podkladů a zjištění a řídil se platnými právními předpisy a
nařízeními.
Toto závazné stanovisko je podkladem pro stavební řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění.
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Poučení:
Toto závazné stanovisko není samostatným rozhodnutím ve správním řízení, nýbrž je úkonem
učiněným dotčeným orgánem pro řízení vedené stavebním úřadem. Jeho obsah lze napadnout
pouze v rámci odvolání podanému proti rozhodnutí ve věci samé.

Monika Paulová DiS.
vedoucí oddělení
Obdrží:
do vlastních rukou:
Městský úřad Šumperk, odbor MJP, nám. Míru č.p. 364/1, 787 01 Šumperk 1
na vědomí:
Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, Jesenická 31, 787 01 Šumperk 1
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