
 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 45 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 107311/2021 

Žádost přijata a zaevidována dne: 27.09.2021 

Obsah žádosti: OP papírna s.r.o., Olšany 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
RUI, ŽPR, VYS, DOP 

Odpověď poskytnuta dne: 11.10.2021 

Odpověď poskytnuta:  Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

Přílohy: 0 

 

Odpověď:   

ROZHODNUTÍ O ČÁSTEČNÉM ODMÍTNUTÍ ŽÁDOSTI 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt příslušný k rozhodování podle § 2 zákona č.106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, 

r o z h o d l  

ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., kterou podala dne 27.09.2021 

paní XXX, datum narození XXX, trvale bytem XXX podle ustanovení § 15 odst. 1 zákona a § 2 odst. 4 zákona 

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

s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

takto: 

I. 

 V rozsahu poskytnutí kompletní dokumentace k probíhajícím řízením, jejichž součástí jsou stanoviska, 

oznámení, rozhodnutí, výzvy aj., na MěÚ Šumperk za kalendářní rok 2021 v souvislosti s činností 

společnosti OP papírna, s.r.o. Olšany, IČO: 25128612 se žádost dle ustanovení § 15 odst.1 zákona č. 

106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, z důvodu uvedeného 

v ustanovení § 2 odst. 4 zákona 106/1999, o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů  

odmítá. 

II.  

V rozsahu poskytnutí obecných informacích k probíhajícím řízením na MěÚ Šumperk, jejichž součástí jsou 

stanoviska, oznámení, rozhodnutí, výzvy aj., za kalendářní rok 2021 v souvislosti činností společnosti OP 

papírna, s.r.o. Olšany, IČO 25128612 se 

vyhovuje. 
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Odůvodnění: 

I. 

Podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat informace netýká 

dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací.  

Správní orgán k probíhajícím a neukončeným správním řízením dle § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neposkytuje bližší informace týkající se 

budoucích rozhodnutí, a to z důvodu ochrany účastníků řízení, nestrannosti správního orgánu, 

shromažďování podkladů (podkladových informací) pro vydání rozhodnutí a zabránění možného zneužití 

získaných informací (k tomu viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 02.07.2008, č.j. 1 As 

44/2008-116 a dále rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 17.06.2010, č.j. 1 As 28/2010-86). 

II. 

Povinný subjekt Vám dle InfZ k Vaší žádosti sděluje následující:  

1. V roce 2021 Městský úřad Šumperk, odbor výstavby eviduje s žadatelem (stavebníkem) OP Papírna 

s.r.o., IČO: 25128612, 7 správních řízení. Z celkového počtu se jedná o: 

5 ukončených pravomocných správních řízení: 

- stavební úpravy za účelem změny užívání ze skladu palet na vrátnici v areálu OP papírny, a.s. 

(kolaudační souhlas s užíváním stavby), 

- přístřešek pro kontejnery na odvodněný kal u stávajícího objektu ČOV v OP papírně (kolaudační 

souhlas s užíváním stavby),  

- výrobní objekt – projekt pod názvem „Papírenský stroj PS6 – dílčí část“ – SO 07 váhy, IO 02 

komunikace, IO 15 parkoviště (kolaudační souhlas – doklad o povoleném účelu užívání stavby), 

- ověření zjednodušené dokumentace (pasport stavby) – skladová hala, 

- prodloužení zkušebního provozu, 

 

2 zahájená správní řízení (evidence k dnešnímu dni): 

- „IO 4000 potrubní most a přístřešek“,   

- „Stavební úpravy pro změny na úpravnách“. 

 

Stavební úřad k podané žádosti dále upřesňuje, že žádné ze současně zahájených či již ukončených řízení, 

mimo stavby „Papírenský stroj PS-SO 04 sklad papíru“, nevyžadují dle zákona č. 100/2001 Sb., o 

posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na § 94g a násl. zákona 

č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydání závazného stanoviska o posouzení 

vlivů provedení záměru na životní prostředí. Z tohoto důvodu se v předmětných řízeních neuplatňují 

připomínky veřejnosti ke stavebnímu záměru z hlediska vlivů na životní prostředí dle § 94u stavebního 

zákona a ani stavební úřad není povinen zveřejnit zahájení řízení na úřední desce.   

Spisová dokumentace k pravomocně ukončeným řízením je pro nahlédnutí k dispozici u odboru výstavby 

MěÚ Šumperk. 

2. Úřad územního plánování vydal v roce 2021 ve věci žadatele OP Papírna, s.r.o, IČO: 25128612 tři 

závazná stanoviska: 

- „IO 4000 potrubní most a přístřešek“,   

- „Stavební úpravy pro změny na úpravnách“, 

- „SO04 Sklad papíru“. 
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Výše uvedené dokumenty jsou součástí spisové dokumentace v rámci správních řízení vedených na odboru 

výstavby MěÚ Šumperk. 

3. V roce 2021 Městský úřad Šumperk, odbor dopravy eviduje k dnešnímu dni žádost OP Papírna, s.r.o, IČO: 

25128612 o společné povolení na stavbu: 

- „OP papírna s.r.o. – Nové parkovací kapacity pro výrobu a zaměstnance“ (řízení bude zveřejněno 

na úřední desce). 

 

4. V roce 2021 Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí ve věci žadatele OP Papírna s.r.o., IČO: 

251 28 612 vydal: 

- souhrnné vyjádření odboru životního prostředí k záměru:  

- „Stavební úpravy pro změny na úpravnách“,  

- „OP papírna s.r.o.– nové parkovací kapacity pro výrobu a zaměstnance“, 

- „OP papírna s. r. o. – Potrubní most 21“,  

- „Zřízení provizorní/dočasné mezideponie“,  

- „IO 4000 Potrubní most a přístřešek“, 

      

- souhrnné vyjádření odboru životního prostředí ke kolaudaci stavby:  

- „Úprava plnění kontejnerů odvodněným kalem“,  

- „OP PAPÍRNA, S.R.O. - NOVÝ VÝUSTNÍ OBJEKT“, 

                       

- stanovisko vodoprávního úřadu k: 

- „Ohlášení udržovacích prací sedimentačních nádrží – OP papírna, s.r.o., Olšany“, 

 

Výše uvedené dokumenty jsou součástí spisové dokumentace v rámci správních řízení vedených na odboru 

výstavby MěÚ Šumperk a na Krajském úřadě Olomouckého kraje odbor životního prostředí a zemědělství. 

 

- kladné povolení k nakládání s vodami ze stávající studny. 

Dále odbor životního prostředí k dnešnímu dni eviduje žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu 

dešťové kanalizace.  

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1) a 2) a § 20 odst. 5) 

zák. č. 106/1999 Sb. odvolat k nadřízenému orgánu povinného subjektu podle § 178 zákona 500/2004 

Sb., správní řád, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním učiněným prostřednictvím 

povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 787 01 Šumperk.  

 

Ing. Helena Miterková 

tajemnice 
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