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ODBOR JMÉNO FUNKCE TELEFON E-MAIL UMÍSTĚNÍ
Strategického 

plánování, 
územního 

rozvoje a investic 
(RUI)

Ing. Irena 
Bittnerová

vedoucí odboru RUI 583 388 309 irena.bittenrova@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

RUI Ing. Oto Sedlář vedoucí oddělení 
investic

583 388 310 oto.sedlar@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

RUI Rudolf Krňávek investiční technik 583 388 398 rudolf.krnavek@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

RUI Emilie Lovichová investiční technik 583 388 308 emilie.lovichova@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

RUI Ing. Eva 
Zatloukalová

investiční technik 583 388 358 eva.zatloukalova@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

RUI Bc. Veronika 
Lukášová

vedoucí oddělení 
strategického rozvoje, 

strukturální fondy -

583 388 305 veronika.lukasova@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

RUI Šárka 
Zamykalová

strukturální fondy, 
strategické dokumenty, 

fakturace

583 388 355 sarka.zamykalova@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

RUI Ing. Beata 
Fischerová

vyjádření za město, 
koordinovaná stanoviska

583 388 395 beata.fischerova@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

RUI Ing. Ivana 
Kašparová

vedoucí oddělení 
územního plánování

583 388 307 ivana.kasparova@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

RUI Mgr. 
Azzani Abdulla, P

hD.

referent ÚP 583 388 356 abdulla.azzani@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

RUI Ing. Zdeňka 
Riedlová

referent ÚP 583 388  357 zdenka.riedlova@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

Odbor 
živnostenský 

(ŽIV)

Ing. Marek 
Pospíšil

vedoucí odboru 
živnostenského

583 388  208 marek.pospisil@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

ŽIV Ing. Karla
Voráčová

vedoucí registračního 
oddělení

583 388 210 karla.voracova@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

ŽIV Věra Mikulková živnostenský rejstřík, ev. 
zem. podnikatelů

583 388  212 vera.mikulkova@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

ŽIV Vladana 
Kouřilová

ŽL - volné, řemeslné, 
vázané

583 388  204 vladana.kourilova@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

ŽIV Renata 
Vojáčková

ŽL - volné, řemeslné, 
vázané

583 388  254 renata. vojackova@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)
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ŽIV Bc. Ondřej Beer vedoucí správního a 
kontrolního oddělení

583 388  209 ondrej.beer@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

ŽIV Jana Gronychová kontrola 583 388  207 jana.gronychova@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

ŽIV Jana Hrochová správní agenda, koncese 583 388  205 jana.hrochova@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

ŽIV Andrea Čepová správní agenda, koncese 583 388  211 andrea.cepova@sumperk.cz Velká zasedací místnost III. patro, vchod z ulice Rooseveltovy (úřadovna 
je dostupná výtahem i schodištěm, které se nacházejí naproti při vstupu 

do úřadovny)

Odbor výstavby 
(VYS)

Ing. Helena 
Urbanová

územní řízení 583 388 311 helena.urbanova@sumperk.cz Ing. Urbanová v kanceláři č. 331 společně s paní Ludmilou Veselou

VYS Ing. Robert 
Kováč

přestupky a sankce 583 388 312 robert.kovac@sumperk.cz Ing. Kováč v kanceláři č. 315 společně s Ing. Ivanou Dirbákovou

VYS Ing. Monika 
Štolcová

archiv 583 388 303 monika.stolcova@sumperk.cz Ing. Štolcová v kanceláři č. 332 společně s vedoucím odboru Ing. 
Luďkem Felklem

VYS Monika Paulová, 
Dis.

vedoucí oddělení státní 
památkové péče

583 388 304 monika.paulova@sumperk.cz Ing. Paulová v kanceláři č. 332 společně s Ing. Luďkem Felklem

VYS Naděžda 
Smyčková

státní památková péče 583 388 354 nadezda.smyckova@sumperk.cz Paní Smyčková v kanceláři č. 332 společně s Ing. Luďkem Felklem

Odpor dopravy 
(DOP)

Bc. Olga Boucká vedoucí registru řidičů 583 388 202 olga.boucka@sumperk.cz Zkušební místnosti řidičů v suterénu úřadovny

DOP Ing. Roman 
Novotný

zkušební komisař 583 388 201 roman.novotny@sumperk.cz Zkušební místnosti řidičů v suterénu úřadovny

DOP Ing. Aleš 
Jehurnov

referent registru řidičů 583 388 251 ales.jehurnov@sumperk.cz Zkušební místnosti řidičů v suterénu úřadovny




