
 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 10 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 17509/2022 

Žádost přijata a zaevidována dne: 14.02.2022 

Obsah žádosti: Správní řízení podle zákona 114/1992 Sb. 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
VYS 

Odpověď poskytnuta dne: 28.02.2022 

Odpověď poskytnuta:  V plném rozsahu 

Přílohy: 0 

 

 

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 14.02.2022 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ., ve které žádáte o …“poskytnutí 

informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o všech zásazích a zahajovaných správních řízeních, při 

nichž mohly být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny chráněné podle zákona č. 114/1992 Sb., 

o ochraně přírody a krajiny, které proběhly od 1. 1. 2018 do 14. 2. 2021“… 

Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje následující: 

V období od 01.01.2018 do 14.02.2021 byla odborem výstavby Městského úřadu Šumperk 

vydána tato povolení: 

Společné povolení, kdy součástí povolení bylo i povolení kácení dřevin a uložení náhradní výsadby 

podle ustanovení § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném 

znění a v souladu s ustanovením § 149, odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 

v platném znění. 

– společné povolení pro bytový dům s 20 b.j. v Šumperku, investorem SAVING EUROPE, s.r.o., 

vydáno dne 03.03.2020 pod Sp. zn.: 125341/2019 VYS/IVDI – zveřejněno na úředních deskách 

– společné povolení pro stavbu – Centrum Volného času Sanatorka – zóna I, investor – MAPO 

Activity s.r.o., Prostějov 1 vydáno dne 27.07.2021 pod Sp. zn.: 118138/2020 VYS/IVDI  

Územní rozhodnutí sp. zn. 110883/2020 VYS/HEUR pro umístění stavby „Přírodě blízká 

protipovodňová opatření na řece Desné v úseku ř.km 12.088-14.231“ – zveřejněno na úředních 

deskách. 

 

http://www.sumperk.cz/


 

S pozdravem 

 

Ing. Ivana Dirbáková 

Vedoucí odboru výstavby 

Městský úřad Šumperk 
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