Městský úřad Šumperk
Jesenická 31, 787 01 Šumperk
Pracoviště:
Odbor/oddělení:

Jesenická 31
Odbor výstavby/oddělení státní
památkové péče

Tel.:
Fax.:

(+420)583 388 111
(+420) 583 213 587

Naše č. j.:
Naše sp. zn.:

MUSP 116388/2020
111971/2020 VYS-PP/MOPA

*MUSPX0280H54*
Město Šumperk
nám. Míru 1
787 01 Šumperk
zast.
Městský úřad Šumperk
odbor MJP
nám. Míru 1
787 01 Šumperk

Vyřizuje:
Tel.:
E-mail:
Datum:

Monika Paulová DiS.
(+420)583 388 204
monika.paulova@sumperk.cz
mobil:(+420)721 341 665
11.11.2020

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 29.10.2020 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 20.7.2020 Mgr.
Milan Šubrt, 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 - nátěr oken včetně souvisejících prací bývalého klášterního kostela Zvěstování
P. Marie v Šumperku, pozemek parc. č. 118 v k.ú. Šumperk - nemovitá kulturní památka klášter
dominikánský s kostelem Zvěstování P. Marie, 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 - nátěr oken včetně souvisejících prací, bývalého klášterního kostela
Zvěstování P. Marie v Šumperku, pozemek parc. č. 118 v k.ú. Šumperk - nemovitá kulturní
památka klášter dominikánský s kostelem Zvěstování P. Marie, rejstříkové číslo ÚSKP ČR 14424
/ 8-1271, spočívají dle předložené žádosti a popisu prací "Nátěr oken na klášterním kostele v
Šumperku", zprac.: Karel Svoboda, Dřevostav - ul. Hynčická, 788 33 Hanušovice, říjen 2020, v:
přebroušení všech oken, odstranění přebytečných původních nátěrů pomocí chemického
odstraňovače P07; odmaštění povrchů, viditelně poškozená, popraskaná místa budou
vyspravena pomocí masivního dřeva shodného s dřevinou, z které jsou okna vyrobena; drobnější
defekty budou přetmeleny; poškozené tabulky skla budou vyměněny; okna budou z externí strany
ošetřena impregnačním nátěrem Lignofix proti dřevokazným škůdcům, následně budou opatřena
nátěrem ve třech vrstvách lazurovacím prostředkem fy Johnson popř. Remmers HSl v odstínu dle
dohody;
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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 29.10.2020 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 20.7.2020 Mgr. Milan Šubrt, 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 nátěr oken včetně souvisejících prací bývalého klášterního kostela Zvěstování P. Marie v
Šumperku, pozemek parc. č. 118 v k.ú. Šumperk - nemovitá kulturní památka klášter
dominikánský s kostelem Zvěstování P. Marie, 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 9.11.2020 (doručeno dne 9.11.2020) NPÚ, ú.o.p.
Olomouc pod č. jednacím NPU-391/85778/2020.
Bývalý klášterní kostel Zvěstování P. Marie v Šumperk, pozemek st. parc. č. 118 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.
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 tzv.
Studentskou či Českou kaplí. Sedlová zvalbená střecha s původním barokním krovem je druhotně
kryta měděným plechem, který v 80. letech minulého staletí nahradil původní břidlici. Fasády s
jednou odstupněnými opěrnými pilíři jsou hladké, bez členění. Kaple je členěna lizénovými rámy a
profilovanými okenními šambránami. Interiér je zaklenut valenými klenbami s pasy a lunetami,
závěr konchou, boční kaple křížovými klenbami. V celém prostoru je zachován původní raně
barokní mobiliář a bohatá výtvarná výzdoba s freskami a výmalbou kleneb a prostorů v hlavní lodi
a kapli sv. Jana Nepomuckého. Okna v klášterní kostele jsou dřevěné konstrukce různého tvaru a
členění. Jedná se o okna novodobého charakteru, pocházející z 90. let minulého století.
Areál bývalého dominikánského kláštera s kostelem Zvěstování Panny Marie je původně gotický
objekt ze 14. století (první zmínky o klášteře již na konci 13. století), s výraznou raně barokní
úpravou z 2. poloviny 17. století a klasicistní dostavbou. Klášter byl zrušen v rámci josefínských
církevních reforem roku 1784. Jedná se o architektonicky a urbanisticky velmi hodnotný komplex
budov, který tvoří významnou součást historické zástavby města a výrazným způsobem dotváří
panorama města.
Předložený návrh řeší udržovací práce - nátěr oken v objektu klášterního kostela Zvěstování P.
Marie v Šumperku, na pozemku st. p. 118 v katastrálním území Šumperk, který je součástí
nemovité kulturní památky klášter dominikánský s kostelem Zvěstování P. Marie.
Protože předložený záměr má charakter nutné údržby, nedojde jeho realizací k narušení
památkové hodnoty chráněné stavby a nebudou tak negativně dotčeny zájmy památkové péče.
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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