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112174/2015 
2.12.2015 
Žádost o poskytnutí informací týkajících se problematiky 
anket.  
Žadatel žádá o zpřístupnění ankety, která byla doručena 
dne 21.3.2015 správci majetku města ( anketa z ul. 
Vrchlického). Dále žadatel požaduje informace o 
zveřejnění pravidle anket, které město organizuje. Žádá 
odpovědi na otázky, který orgán města nese 
odpovědnost za tyto ankety, jaká je doba platnosti 
anket, jak určuje město, která část města se ankety 
zúčastní, kdo z města určuje právoplatnost těchto 
anket, jak je zajištěna demokratičnost anket, kde jsou 
ankety zveřejněny.  

Podniky města Šumperka a.s.   

16.12.2015 

V plném rozsahu  
1 (z důvodu ochrany osobních údajů není zveřejněna).  
Žadatel požadoval informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve 

věci ankety o úpravě veřejného prostranství při ul. 

Vrchlického. Na postup vyřizování žádosti o informace podal 

žadatel dne 21.12.2015 stížnost. Na to MěÚ Šumperk vydal 

odmítavé stanovisko. Žadatel  se 30.12.2015 odvolal ke 

Krajskému úřadu Olomouckého kraje. KÚ Ol. kraje vydal 21. 

ledna 2016 rozhodnutí, kterým rozhodnutí města Šumperka 

zrušil a věc vrátil k novému projednání povinnému subjektu.  

 1. Anketu nijak nezajišťoval povinný subjekt, tudíž tato informace vznikla bez použití veřejných 
prostředků. Výsledky ankety byly správci veřejné zeleně doručeny Společenstvím vlastníků pro 
dům Vrchlického 1720, 1721, kdy tato právnická osoba není povinným subjektem ve smyslu 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V 
souladu s § 11 odst. 2 písm. a) uvedeného zákona povinný subjekt informaci neposkytne, 
pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž 
takovouto povinnost zákon neukládá. K poskytnutí informace, respektive zpřístupnění kopie této 
ankety předávající osoba souhlas udělila. Kopii ankety Vám tedy přikládáme jako přílohu této 
poskytované informace. Znovu zdůrazňujeme, že město Šumperk tuto "anketu" nijak 
neorganizovalo. 

2. Povinný subjekt organizuje ankety, ale jinou formou (viz ankety na webových stránkách města, 
poslední anketa zveřejněna na webových stránkách: „Třídíte doma odpad?“). Žádný zákon 



 

neupravuje pravidla, kterým by se provádění a následné zpracování anket mělo řídit. Anketu lze 
považovat za nesystematický průzkum názorů dotazem u obvykle malé skupiny respondentů, kteří 
nesplňují statistická kritéria. Ankety povinný subjekt využívá pro získávání názorů obyvatel na 
určitou problematiku a k jejím výsledkům přihlíží v případě dalšího rozhodování. Pokud by povinný 
subjekt chtěl zjistit případně závazný názor občanů města Šumperka v záležitosti místní 
samosprávy, tak by musel postupovat podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 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 zákona č. 106/1999 Sb.) 

obdržel dne 27.1.2016  rozhodnutí Krajského úřadu Olomouckého kraje Sp.zn. 

KÚOK/2158/2016, č.j. KUOK 6124/2016, které ukládá městu Šumperk vyjádřit se k té části 

Vašeho odvolání, v níž jste vznesl požadavek na odvolací orgán. Citace: … kam se poděla anketa 

popisovaná Šperlichem a Spurným…“, aby bylo objasněno, citace: … proč se město Šumperk 

vyhýbá toto sdělit…“. 

Na základě výše uvedeného rozhodnutí Vám sděluji: 

Po důkladném prověření konstatujeme, že město Šumperk a Podniky města Šumperka, a.s. (dále 

PMŠ) mají k dispozici pouze anketu, jejímž autorem jste dle dostupných informací Vy sám, avšak 

jejímž předmětem je pouze problematika odstranění klepačů. Dle vyjádření 2. místostarosty 

Mgr. Tomáše Spurného, který se na anketu ve svém vyjádření odvolával, došlo patrně 

k nepřesnému přenosu informací od bývalého ředitele PMŠ, kdy místostarosta měl za to, 

že kromě klepačů se obyvatelé domu v anketě vyjadřovali také k pneumatikám a pražci. 

Stanovisko bývalého ředitele PMŠ nám není známo. 

Město Šumperk, ani PMŠ nemají tedy k dispozici žádnou anketu, jejímž tématem je odstranění 

pneumatik a pražce v okolí domů Vrchlického 1720 a 1721, a nelze ani zjistit, zda tato anketa 

byla v minulosti PMŠ předána či zda vůbec byla anketa s takovýmto předmětem v rámci SVJ 

pořádána. Zřejmé je tudíž pouze to, že město Šumperk ani PMŠ anketou s tímto předmětem 

nedisponují. Z tohoto důvodu Vám proto ani takovou anketu nemůžeme poskytnout. 

Budete-li i nadále trvat na řešení odstranění pneumatik a pražce, obraťte se prosím na správce 

tohoto majetku, a to na PMŠ, a.s. Děkujeme. 

 

Za vzniklé nedorozumění se Vám tímto omlouváme. 

 

Ing. Helena Miterková 

vedoucí odboru školství, kultury a vnějších vztahů 

 


