
 

Odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím.  

 

Žádost číslo: 30 

Evidenční číslo žádosti: 96956/2020 

Žádost přijata a zaevidována dne: 19.09.2020 

Obsah žádosti: Problematika provozování skládky Rapotín         

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
ŽPR 

Žádost vyřídil a odpověď odeslal odbor ŠKV   23.09.2020 

Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu              

Přílohy: 0 

  

 Odpověď   

 

Vážený pane, 

 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

19.09.2020 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace 

týkající se problematiky skládky v Rapotíně.  

 

Na základě vyjádření Odboru životního prostředí MěÚ Šumperk Vám povinný subjekt dle InfZ 

k Vaší žádosti sděluje následující:  

 

1) jaká právnická osoba je provozovatelem rapotínské skládky 

 

Provozovatelem skládky v Rapotíně je právnická osoba: SUEZ CZ a.s., Španělská 1073/10, Praha 

2 – Vinohrady, IČ: 25638955. 

 

2) aktuálně účinnou smlouvu mezi touto právnickou osobou a obcí Šumperk o provozování 

rapotínské skládky i spolu s případnými přílohami a dodatky (nebo případně smlouvu uzavřenou 

mezi provozovatelem skládky a právnickou osobou, jejímž je obec Šumperk členem a jež 

zastupuje její zájmy) 

 

Město Šumperk ani jiná právnická osoba zastupující zájmy Města Šumperka nemá uzavřenou 

žádnou smlouvu s právnickou osobou uvedenou v bodě 1) o provozování skládky.  

 

 

3) zda provozovatel skládky vykazuje nebo vykazoval část odpadů přijatých na rapotínskou 

skládku jako takzvané konstrukční prvky. Podle zákona provozovatel skládky může určité 

množství odpadů využít k budování tělesa skládky - například vyhozený stavební materiál z 

bouraček ke stavbě cest nebo zpevnění skládky. Za tyto konstrukční prvky se poplatky městu 

neodvádějí. Jestliže byly části dopadů vykazovány jako konstrukční prvky, prosím sdělte mi v 

jakém množství (v tunách) za posledních pět let.  

 

O druzích odpadů a jejich množství, které jsou využity jako tzv. konstrukční prvky, nemáme žádné 

informace, neboť právnická osoba provozující skládku v Rapotíně neměla a nemá v současné 

http://www.sumperk.cz/


 

době žádnou zákonnou povinnost tuto skutečnost městu Šumperk oznamovat. Město Šumperk 

není příjemcem poplatku za uložené odpady.  

 

S pozdravem,  

Mgr. Olga Hajduková  

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů 

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk 

 

 

Vážený pane, 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 

23.09.2020 stížnost/odvolání proti postupu při vyřizování Vaší žádosti o poskytnutí informace 

podle InfZ ze dne 19.09.2020 č.j. MUSP 96956/2020. Podání stížnosti/odvolání ze dne 

23.09.2020 č.j. MUSP 98986/2020 odůvodňujete následovně: „…Vážně pochybuji o tom, že 

nemáte s provozovatelem skládky v Rapotíně žádnou smlouvu. Na základě čeho tedy město 

Šumperk vyváží odpad na tuto skládku?...“ 

 

Na základě vyjádření Odboru životního prostředí MěÚ Šumperk Vám povinný subjekt dle InfZ 

k Vaší žádosti sděluje následující:  

Povinný subjekt NEMÁ uzavřenou žádnou smlouvu o provozování rapotínské skládky a ani NENÍ 

jejím provozovatelem. Odvoz odpadu pro město Šumperk je zajištěn na základě Smlouvy o 

zajištění sběru, odvozu a odstranění směsného, biologicky rozložitelného a objemného 

komunálního odpadu, stavebního odpadu, pneumatik a nebezpečných složek komunálního 

odpadu pro město Šumperk. 

Dle ustanovení § 6 odst. 1 InfZ pokud žádost směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může 

povinný subjekt co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů, místo poskytnutí informace sdělit žadateli 

údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace.  

Vámi požadovaná informace, tzn. kopie výše zmiňované smlouvy uzavřené mezi městem 

Šumperkem a společností SUEZ Využití zdrojů, a.s. je zveřejněna na webových stránkách registru 

smluv zde: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1785390 

S pozdravem,  

Mgr. Olga Hajduková  

Vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů  

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk 

 

http://www.sumperk.cz/
https://smlouvy.gov.cz/smlouva/1785390

