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Odpověď:   
 

Vážený pane XXX, 

 

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 

11.10.2021 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace o 

komunikaci 4. třídy na parc. č. 2193/7 v KÚ Šumperk. 

 

Povinný subjekt dle InfZ k Vaší žádosti sděluje následující:  

1) Je město Šumperk vlastníkem nebo spoluvlastníkem komunikace 4. třídy 

(chodník/cyklostezka) na parc. č. 2193/7 v KÚ Šumperk (dále jen předmětná komunikace)?  

Ano. Město Šumperk je vlastníkem předmětné místní komunikace 4. třídy. 
 

2) Je ÚZSVM spoluvlastníkem předmětné komunikace s obcí Šumperk?  

ÚZSVM není spoluvlastníkem předmětné komunikace s městem Šumperk. 
 

3) Kdo je správcem předmětné komunikace ve smyslu zák. 13/1997 Sb. o pozemních 

komunikacích?  

Správcem předmětné komunikace je město Šumperk. Na základě smlouvy o provádění údržby 

veřejných komunikací, chodníků a příslušenství na území města Šumperka 

č. SML/2020/0619/OKS ze dne 23.9.2020 je údržba komunikace zajišťována prostřednictvím 

firmy SUEZ Technický servis s.r.o., IČO: 26836980, se sídlem: Hybešova 523/10, 787 01 

Šumperk. 

 
4) Kdy byla předmětná komunikace zkolaudována?  

Kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 1.5.2007. 
 
5) Žádám o sdělení veškerých informací ohledně pravidelných prohlídek předmětné komunikace 

od doby kolaudace do 1. října 2021 včetně. Zejména se mi jedná o:  

a) datumy kontrol,  
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b) výsledky kontrol,  

c) zjištěné nedostatky,  

d) datumy odstranění nedostatků,  

e) navržené opravy,  

f) datumy realizace oprav  

g) kdo a jaký subjekt prohlídky realizoval  

 

6) Žádám o sdělení veškerých informací ohledně mimořádných prohlídek předmětné komunikace 

od doby kolaudace do 1. října 2021 včetně, zejména se mi jedná o:  

a) datumy kontrol,  

b) výsledky kontrol,  

c) zjištěné nedostatky,  

d) datumy odstranění nedostatků,  

e) navržené opravy,  

f) datumy realizace oprav  

g) kdo a jaký subjekt prohlídky realizoval  

 

K bodům č. 5) a 6) uvádíme: 

Dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. § 6 se tyto prohlídky netýkají komunikací 4. třídy, tj. předmětné 

komunikace. 

Po skončení zimní údržby každoročně shora uvedený smluvní partner pro zajištění údržby 

komunikací, tj. společnost SUEZ Technický servis s.r.o., provádí kontrolu místních komunikací a 

vypracovává zprávu o stavu místních komunikací a následně provádí odstraňování a opravu 

zjištěných závad. Dále se při provádění jarní čistoty komunikací provádí další kontrola místních 

komunikací a dopravního značení za účasti technika Odboru majetkoprávního, Městského úřadu 

Šumperk, Oddělení komunálních služeb a technika SUEZ Technický servis s.r.o. Zjištěné závady 

se následně postupně odstraňují. 

Po zimním období 2020/2021 nebyla předmětná závada na místní komunikaci shledána, ani 

jsme nebyli následně na předmětnou závadu upozorněni. 

 

S pozdravem 

 

Mgr. Milan Šubrt 

Vedoucí odboru majetkoprávního 

Městský úřad Šumperk 

 

http://www.sumperk.cz/

