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Naše čj.: MUSP 15657/2021 

Naše sp. zn.:       *MUSPX0295Y84*
 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací 

za rok 2020 

 

 
v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 
 

a) počet písemně podaných žádostí o informace 38 

 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí (částečném odmítnutí) žádosti 6 

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1 

d) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení 

3 

e) počet odložených žádostí dle § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.  2 

f) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

0 

g) přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními 

o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní 

zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

0 

h) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 

0 

i) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 
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Přehled podaných žádostí dle jednotlivých odborů 

 

 

Název odboru 

Počet 

písemně 

podaných 

žádostí 

Počet 

vydaných 

rozhodnutí o 

(částečném) 

odmítnutí 

žádosti 

Počet 

podaných 

odvolání 

proti 

rozhodnutí 

Počet stížností 

na 

postup při 

vyřizování 

žádosti 

o informace 

kancelář tajemníka 3 1 0 0 

odbor správní a vnitřních věcí 2 0 0 0 

odbor finanční a plánovací 1 0 0 0 

odbor majetkoprávní 4 0 0 0 

odbor strategického rozvoje, územního plánování 

a investic 
1 0 0 0 

odbor školství, kultury a vnějších vztahů 1 0 0 0 

odbor životního prostředí 7 0 0 1 

odbor dopravy 4 1 0 0 

odbor výstavby 10 4 1 2 

odbor živnostenský 0 0 0 0 

odbor sociálních věcí 2 0 0 0 

oddělení interního auditu a kontroly 0 0 0 0 

oddělení bezpečnostní rady města 0 0 0 0 

městská policie 0 0 0 0 

žádosti vyžadující spolupráci napříč odbory  3 0 0 0 

CELKEM 38 6 1 3 

 

 

Stručný popis vydaných rozhodnutí o (částečném) odmítnutí žádosti, 

odvolání proto rozhodnutí, stížností proti rozhodnutí povinného subjektu 

 

 

Kancelář tajemníka  

 
1. Žádost o informaci č.j. MUSP 39007/2020 (žádost č. 14/20) 

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 

02.04.2020 žádost o informace, ve které žadatel požaduje informace o počtech zaměstnanců 

úřadu, celkový počet odpracovaných hodin, souhrn superhrubých mezd, počet zaměstnanců na 

home office, celkový počet v režimu home office, v době pandemie koronaviru. Žádost o informaci 

obsahuje mj. 15stránkový dopis týkající se práce úředníků v době pandemie.  

 

Povinný subjekt vydal dne 17.04.2020 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Povinný subjekt provedl 

za účelem vyhodnocení, zda převažuje v daném případě ústavní právo na poskytnutí informace, či 

zda převažuje právo zaručující zachování lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a ochrany 

jména, test proporcionality, pomocí kterého poměřil odůvodněnost veřejného zájmu na poskytnutí 

požadované informace s důvody, které naopak informaci chrání a ze zveřejnění ji vyloučí. Povinný 

subjekt se v testu proporcionality rovněž zabýval otázkou, zda cíl (důvod podání) žádosti 

neindikuje zneužití práva na informace, resp. snahu získat informace k cíli, který je šikanózní a 
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tedy nedovolený, či vede k neodůvodněné újmě někoho jiného nebo společnosti. Povinný subjekt 

podanou žádost posoudil a shledal, že podání má povahu žádosti zjevně se vymykající smyslu a 

účelu práva na informace, jak má na mysli Infz a vyhodnotil tedy, že je důvod požadovanou 

informaci neposkytnout. Povinný subjekt ve svém hodnocení zohlednil i skutečnost, že žadatelé 

rozeslali žádost s naprosto shodnými požadavky na další obce s rozšířenou působností. V souladu 

s Usnesením Nejvyššího správního soudu 10 As 226/2014-16 je takové podání možné brát jako 

zneužívající právo: „rozhodující pro kvalifikaci podání jako zjevně obstrukčního, a tedy 
zneužívajícího právo je početnost, sériovost a stereotypnost vedených řízení, spojená 
s opakováním obdobných nebo zcela identických argumentů“. 
 

Žadatel se v zákonném termínu vůči Rozhodnutí neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

 

Odbor dopravy  
 

1. Žádost o informaci č.j. MUSP 49619/2020 (žádost č. 17/20) 

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 

13.05.2020 žádost o informace, ve které žadatel požaduje seznam autoškol vč. kontaktů. 

Povinný subjekt vydal dne 25.05.2020 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v části 

poskytnutí kontaktů na autoškoly (jméno, telefon, e-mailový kontakt) v souladu s Obecným 

nařízením vlády o ochraně osobních údajů (Nařízení EP a Rady EU) č. 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016. V ostatních částech žádosti bylo vyhověno. Žadatel se v zákonném termínu vůči 

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

 

 

Odbor výstavby  
 

1. Žádost o informaci č.j. MUSP 35289/2020 (žádost č.13/20)  

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 

24.03.2020 žádost o informace, ve které žadatel požaduje seznam stavebních rozhodnutí 

vydaných v období od 01.01.2020 do 24.03.2020 s uvedením identifikace žadatele, identifikace 

stavby, lokalita stavby, datum vydání rozhodnutí.  

 

Povinný subjekt vydal dne 03.04.2020 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Povinný subjekt velmi 

pečlivě poměřil velice tenkou hranici mezi pouhým shromážděním údajů k poskytnutí požadované 

informace a institutem vytvoření nové informace k žádosti podané žadatelem a po provedení 

jednoduchého testu proporcionality usoudil, že žadatelem podaná žádost o poskytnutí 

požadovaných informací více inklinuje k vytvoření nové informace nad prostým shromážděním 

informací a to hlavně z důvodu uvedeného v úvodu odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. že žádný 

předpis neukládá povinnému subjektu vést přehledy správních rozhodnutí či opatření vydaných 

podle stavebního zákona požadovaného rozsahu ani obsahu požadovaného žadatelem a to ve 

spojitosti s tím, že vytvoření odpovědi k poskytnutí informace na předmětnou žádost žadatele by 

byla spojena se zvýšenou intelektuální náročností zpracování informace či odpovědi na žádost. 

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl povinný subjekt tak, že požadovanou informaci odmítl 

poskytnout, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití zákonných ustanovení tam uvedených.  
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Žadatel se v zákonném termínu vůči Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti neodvolal. 

Rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

 
2. Žádost o informaci MUSP 57402/2020 (žádost č.19/20)  

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 

03.06.2020 žádost o informace, ve které žadatel požaduje kopie demoličních výměrů, které byly 

vydány od 30.06.2019 odborem výstavby MěÚ Šumperk.  

 

Dne 11.06.2020 zaslal povinný subjekt žadateli oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací 

podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. Celkové náklady za poskytnutí informace činily 880,-Kč.  

 

Dne 11.06.2020 žadatel požadovanou výši uhradil. 

 

Dne 23.06.2020 povinný subjekt zaslal dotčeným osobám (osoby, které jsou uvedené 

v požadovaných dokumentech) Vyrozumění o podané žádosti o poskytnutí informace dle zák. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů s termínem 

vyjádření do 19.06.2020. 

 

Dne 23.06.2020 povinný subjekt odeslal žadateli Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

(odmítnutí v části osobních údajů osob uvedených v požadovaných dokumentech, které nedaly 

souhlas s poskytnutím osobních údajů) v ostatních částech žádosti bylo vyhověno.  

 

Žadatel se v zákonném termínu vůči Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti neodvolal. 

Rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

  

 

3. Žádost o informaci MUSP 75454/2020 (žádost č.24/20)  

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 

19.07.2020 žádost o informace, ve které žadatel požaduje seznam stavebních rozhodnutí za 

období duben až červen 2020. 

 

Povinný subjekt vydal dne 28.07.2020 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Povinný subjekt velmi 

pečlivě poměřil velice tenkou hranici mezi pouhým shromážděním údajů k poskytnutí požadované 

informace a institutem vytvoření nové informace k žádosti podané žadatelem a po provedení 

jednoduchého testu proporcionality usoudil, že žadatelem podaná žádost o poskytnutí 

požadovaných informací více inklinuje k vytvoření nové informace nad prostým shromážděním 

informací a to hlavně z důvodu uvedeného v úvodu odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. že žádný 

předpis neukládá povinnému subjektu vést přehledy správních rozhodnutí či opatření vydaných 

podle stavebního zákona požadovaného rozsahu ani obsahu požadovaného žadatelem a to ve 

spojitosti s tím, že vytvoření odpovědi k poskytnutí informace na předmětnou žádost žadatele by 

byla spojena se zvýšenou intelektuální náročností zpracování informace či odpovědi na žádost. 

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl povinný subjekt tak, že požadovanou informaci odmítl 

poskytnout, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití zákonných ustanovení tam uvedených. 

 

 Žadatel se v zákonném termínu vůči Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti neodvolal. 

Rozhodnutí nabylo právní moci. 
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4. Žádost o informaci sp.zn.114956/2020 (žádost č.34/20)  

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 

06.11.2020 žádost o informace, ve které žadatel požaduje informace týkající se stavby č.p. 116 

v k.ú. Šumperk.  

 

Dne 18.11.2020 zaslal povinný subjekt žadateli odpověď – vyhověl v plném rozsahu.  

 

Dne 25.11.2020 podal žadatel stížnost na postup při vyřizování informace – žadatel ve stížnosti 

uvádí, že povinný subjekt neodpověděl přesně na otázky obsažené v žádosti.  

 

Dne 01.12.2020 povinný subjekt předal spisový materiál nadřízenému orgánu, Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje.  

 

Dne 10.12.2020 vydal nadřízený orgán Rozhodnutí, v němž vrací věc povinnému subjektu 

k novému projednání. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 15.12.2020. 

 

Dne 22.12.2020 povinný subjekt zaslal žadateli na základě rozhodnutí nadřízeného orgánu 

odpověď na jeho žádost ze dne 18.11.2020 – vyhověl v plném rozsahu.  

 

 

5. Žádost o informaci sp.zn.110096/2020 (žádost č.33/20)  

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 

22.10.2020 žádost o informace, ve které žadatel požaduje informace týkající se počtů stavebních 

řízení od roku 2000 do 31.8.2020. 

 

Dne 04.11.2020 vydal povinný subjekt Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. Povinný subjekt velmi 

pečlivě poměřil velice tenkou hranici mezi pouhým shromážděním údajů k poskytnutí požadované 

informace a institutem vytvoření nové informace k žádosti podané žadatelem a po provedení 

jednoduchého testu proporcionality usoudil, že žadatelem podaná žádost o poskytnutí 

požadovaných informací více inklinuje k vytvoření nové informace nad prostým shromážděním 

informací a to hlavně z důvodu uvedeného v úvodu odůvodnění tohoto rozhodnutí, tj. že žádný 

předpis neukládá povinnému subjektu vést přehledy správních rozhodnutí či opatření vydaných 

podle stavebního zákona požadovaného rozsahu ani obsahu požadovaného žadatelem a to ve 

spojitosti s tím, že vytvoření odpovědi k poskytnutí informace na předmětnou žádost žadatele by 

byla spojena se zvýšenou intelektuální náročností zpracování informace či odpovědi na žádost. 

Vzhledem k výše uvedenému rozhodl povinný subjekt tak, že požadovanou informaci odmítl 

poskytnout, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí za použití zákonných ustanovení tam uvedených. 

 

Dne 19.11.2020 žadatel podal proti tomuto Rozhodnutí odvolání. 

  

Dne 30.11.2020 povinný subjekt předal spisový materiál nadřízenému orgánu, Krajskému úřadu 

Olomouckého kraje.  

 

Dne 11.12.2020 vydal nadřízený orgán Rozhodnutí, v němž vrací věc povinnému subjektu 

k novému projednání. 
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Dne 22.12.2020 povinný subjekt zaslal žadateli oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací 

podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. Celkové náklady za poskytnutí informace činily 39 894,-Kč.  

 

Dne 21.12.2020 žadatel zaslal povinnému subjektu Doplnění žádosti č. 1 o poskytnutí informace 

a zúžil rozsah časového úseku požadovaných stavebních řízení.  

 

Dne 30.12.2020 povinný subjekt zaslal žadateli oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací 

podle § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů. Celkové náklady za poskytnutí informace činily 19 558,-Kč. 

 

Žadatel do 31.12.2020 neuhradil požadovanou výši – žádost sp.zn. 110096/2020 nebyla 

k 31.12.2020 uzavřena.  

 

 

Odbor životního prostředí  
 

 

1. Žádost o informaci MUSP 96956/2020 (žádost č.30/20)  

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 žádost o informace, ve které žadatel požaduje informace, jaká právnická osoba je 

provozovatelem skládky v Rapotíně, žadatel dále požaduje kopii smlouvy a informaci, zda 

provozovatel skládky vykazuje nebo vykazoval část odpadů přijatých na rapotínskou skládku jako 

tzv. konstrukční prvky.  

 

Dne 23.09.2020 zaslal povinný subjekt žadateli odpověď – vyhověl v plném rozsahu.  

 

Dne 23.09.2020 podal žadatel stížnost na postup při vyřizování informace – žadatel ve stížnosti 

uvádí, že pochybuje o tom, že povinný subjekt nemá s provozovatelem skládky v Rapotíně žádnou 

smlouvu. Žadatel se dotazuje, na základě čeho Šumperk vyváží odpad na tuto skládku.  

 

Dne 25.09.2020 v autoremeduře povinný subjekt zaslal žadateli odpověď v níž uvádí, že město 

Šumperk nemá uzavřenou žádnou smlouvu o provozování rapotínské skládky a ani není jejím 

provozovatelem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Srovnání počtu evidovaných žádostí za období 2010 - 2020 

 

Rok Počet evidovaných žádosti 

2010 9 

2011 11 

2012 24 

2013 30 

2014 23 

2015 40 

2016 30 

2017 39 

2018 29 

2019 63 

2020 38 
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Ostatní žádosti o informace 

 

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informací vyřizují jednotlivé odbory MěÚ denně ústní 

žádosti o informace související s jejich činností. Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti 

o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není 

uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí není v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 InfZ 

součástí výroční zprávy o poskytování informací. 

 

 

Poskytnuté licence 

 

Za rok 2020 na základě písemně podaných žádostí nebyla udělena žádná licence. 

 

 

Poplatky za poskytnuté informace 

 

Podle §17 InfZ mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat 

finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady spojenými s vyřízením žádosti. 

Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí za rok 2020: 880,- Kč 

 

 

 

 

Výroční zpráva bude zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách města 

www.sumperk.cz .  

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací za rok 2020 

byla schválena usnesením Rady města Šumperka č. 2680/21 ze dne 04.02.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Olga Hajduková 

Vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 
Městský úřad Šumperk  

  

 

 

http://www.sumperk.cz/

