Vyhláška č. 5/93
O vyhlášení městských zón města Šumperka
Městské zastupitelstvo v Šumperku na základě zákona ČNR
č. 367/1990 Sb. o obcích ve znění pozdějších předpisů (v úplném
znění zákona č. 410/1992 Sb. § 16 odst. 1 a § 36 odst. 1 písm. f),
schválilo na svém zasedání dne 16. června 1993 tuto
obecně závaznou vyhlášku.
čl. 1
Základní ustanovení
Město Šumperk touto obecně závaznou vyhláškou stanoví čtyři zóny s
ohledem na atraktivnost místa, ve kterém se nacházejí nemovitosti a
veřejná prostranství.
čl. 2
Městské zóny
I. zóna
Do této zóny patří všechny ulice, které jsou uzavřeny okruhem
ulic Slovanská, Husovo nám., Okružní, Langrova (od křižovatky
ul. Havlíčkova po ul. gen. Svobody), gen. Svobody (od ul. Slovanská
po ul. Tatranská), Hlavní třída, Čs. armády (po ul. Lidická),
8. května (po ul. Lidická), 17. listopadu, nám. Svobody, Komenského,
Kozinova (po ul. Terezínská), Krátká, M. R. Štefánika (po
ul. Beneše), ul. Dr. Beneše, (od ul. M. R. Štefánika po ul.
Fialova), ul. Fialova (od ul. Jeremenkova po ul. Hlavní třída).
Do zóny číslo I. patří všechny objekty a plochy ležící v městské
památkové zóně.
Městská památková zóna je vymezena v článku 3 této vyhlášky.
II. zóna
Tato zóna je ohraničena ulicemi Čajkovského, Fibichova, Jiřího z
Poděbrad (po ul. Šumavská), Husitská, Žižkova,
Bezručova, Wolkerova, (po ul. Lidická), ulice Lidická tvoří pouze
hranici mezi ulicemi Wolkerova a Jeremenkova, ale do této zóny
nepatří. Dále ulice Jeremenkova (od ul. Lidická směrem do centra),
28. října, ul. M. R. Štefánika (od ul. 28. října do
centra), Lautnerova, Žerotínova, (od ul. Lautnerova směrem do
centra), Nemocniční od křižovatky ulic Žerotínova - Nemocniční
po křižovatku s ul. B. Němcové (po křižovatku s ul. Vančurova (od
ul.B. Němcové po ul. Havlíčkova), ul. Havlíčkova.
III. zóna
Zóna je ohraničena ulicemi Žerotínova (od ul. Lautnerova po
ul. Jesenická), ul. Jesenická (od ul. Žerotínova po ul.
Lidická), Lidická ul. (od ul. Uničovská po ul. gen. Svobody), gen.
Svobody (po křižovatku s ul. Bratrušovská), část ul. Jiřího
z Poděbrad (od ul. Šumavská po ul. Langrova), Langrova (od ul.
Temenická po ul. Zábřežská), Zábřežská (až po ul. Nemocniční), ul.
Nemocniční (po ul. B. Němcové). Dále pak ulice U tenisu,
Sportovní, Olympijská a U potoka (od ul. Olympijské po ul.
Nemocniční), ul. Uničovská (po ul. Lidická).

IV. zóna
Do IV. zóny patří všechny zbývající ulice.
čl. 3
Městská památková zóna města Šumperka je stanovena
přílohou vyhlášky Ministerstva kultury ČR ze dne 10.9.1992 č.
476/92 Sb. takto:
Hranice památkové zóny začínají v Langrově ulici p. č.
2248, pokračuje třídou gen. Svobody p. č. 2053/3, pokračuje
vnější hranicí p. č. 272 a zahrnuje Jiráskovy sady p. č. 176.
Vrací se na třídu gen. Svobody p. č. 2035/1, pokračuje vnějšími
hranicemi Hlavní třídy p.č. 2033, ulicí Krátkou p. č. 2224
a vnějšími hranicemi p. č. 2277, 2159 navazuje na ulici Langrovu
p. č. 2248, kde se hranice uzavírá.
čl. 4
Ruší se obecně závazná vyhláška č. 28 o vyhlášení městských
zón města Šumperka, vydaná dne 3. 2. 1993
čl. 5
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.7.1993

