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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 

26.01.2021 Vaše žádosti o poskytnutí informace podle InfZ (žádosti č.j. 10231/2021, 

10232/2021, 10233/2021. V žádostech požadujete informace:  

 

1. počet pokácených stromů v KÚ Šumperk 2019-2020 

2. na kolika a kterých vyhláškách a nařízeních obce spolupracoval odbor ŽPR v minulém 

volebním období 

3. kolik bodů do programu jednání RM předložil odbor ŽPR v tomto volebním období 

 

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

k Vaší žádosti sděluje následující:  

K bodu číslo 1. Vás povinný subjekt vyzývá k upřesnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 

odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, kterého katastrálního území a jakých druhů pozemků se žádost týká. 

 V případě, že žádost upřesníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy Městský úřad 

Šumperk obdrží upřesnění žádosti. Pokud Vaši žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy 

neupřesníte, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti dle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. 

K bodu číslo 2. Vám povinný subjekt sděluje následující: 

Odbor ŽPR v minulém volebním období pracoval na jedné OZV, o odpadech. 

http://www.sumperk.cz/


 

 

K bodu číslo 3. Vám povinný subjekt sděluje následující: 

Odbor ŽPR v tomto volebním období předložil do rady města celkem 6 materiálů. 

                                                   

S pozdravem,  

Mgr. Eva Rutarová 

referent oddělení kultury a vnějších vztahů 

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk  
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