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Odpověď:   

 
Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona 

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

 

 

Městský úřad  Šumperk, povinný subjekt (dále jen „povinný“) podle ust. § 2, odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „InfZ“) obdržel prostřednictvím datové schránky dne 5.2.2021 žádost o poskytnutí informace 

odborem výstavby MěÚ Šumperk od žadatele XXX (dále jen „žadatel“) podle InfZ  v tomto znění: 

 

„Jsem vlastníkem pozemkové parcely č. XXX v katastrálním území Kopřivná, obce Kopřivná, na 
které se nachází kanalizační výpusť – souřadnice výpusti: XXX. Obracím se na Vás s dotazem, zda-
li Váš úřad eviduje majitele vodního díla a pokud ano, zda k dané stavbě evidujete jakékoliv 
písemné podklady. 
 
Stejný dotaz jsem směroval na Odbor životního prostředí MěÚ Šumperk, který odpověděl, že 
majitele tohoto zařízení neeviduje a nebylo nikdy vydáno rozhodnutí o povolení vypouštění 
odpadních vod. 
 
Stejně tak se ale bohužel neshoduje umístění tohoto vodního díla s rozhodnutím č.j. 
Vod/4198/1137-1958 vydané dne 16.10.1958 Odborem výstavby a vodního hospodářství 
v Šumperku, kde je v katastrální mapě zakreslena kanalizační výpusť zcela jinde mimo můj 
pozemek, tudíž se musí jednat o zcela jiné vodní dílo, u kterého však není zatím dopátrán 
vlastník. 
 
Tuto informaci požaduji proto, neboť již dlouhodobě řeším vytékající závadný obsah – únik 
nebezpečných látek – z dané výpusti, jenž si svou závažností vyžádal už i zásah hasičského 
záchranného sboru a je předmětem šetření ČIŽP a policie ČR.“ 
 

K požadované informaci v rozsahu žádosti žadatele o poskytnutí informace ze dne 5.2.2021 

povinný subjekt s odkazem na § 2 odst. 1 InfZ k žádosti sděluje následující skutečnosti: 
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• odbor výstavby Městského úřadu Šumperk, jako obecný stavební úřad podle § 13 odst. 1 

stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, není věcně příslušným stavebním 

úřadem pro povolování vodních děl a vedení evidence o těchto vodních dílech. Věcně 

příslušným speciálním stavebním úřadem u staveb vodních děl je podle § 15 odst. 1 

písm. d) stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, příslušný vodoprávní úřad 

– Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí – na nějž, jak žadatel sám uvádí, se 

již se svou žádostí v minulosti obrátil.  

• odbor výstavby Městského úřadu v Šumperku není místně příslušným stavebním úřadem 

pro obec Kopřivná a její katastrální území. Místně příslušným obecným stavebním úřadem 

pro předmětné katastrální území je stavební úřad Městského úřadu Hanušovice (který 

však také není věcně příslušným stavebním úřadem pro povolování a evidenci vodních 

děl). 

 

V ustanovení § 2 odst. 1 InfZ je uvedeno, že povinnými subjekty, které mají podle InfZ povinnost 

poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti (a to věcné a místní), jsou státní orgány, 

územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. Jak je výše uvedeno, odbor 

výstavby Městského úřadu Šumperk nemá pro obec Kopřivná a katastrální území Kopřivná místní 

působnost a pro evidenci a povolování vodního díla nemá věcnou působnost. Požadovanou 

informací tedy z těchto důvodů nedisponujeme. Žádost o poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 

písm. c) InfZ Městský úřad Šumperk odkládá.  

 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti žadatel nesouhlasí, může na postup podat stížnost 

dle § 16a InfZ prostřednictvím Městského úřadu Šumperk ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení 

tohoto sdělení. Stížnost bude postoupena Krajskému úřadu Olomouckého kraje. 

                                                                         

Ing. Luděk Felkl  

vedoucí odboru výstavby 
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