
 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 28 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 65633/2022 

Žádost přijata a zaevidována dne: 09.06.2022 

Obsah žádosti: Stavební řízení Staré město 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
VYS, ŽPR 

Odpověď poskytnuta dne: 16.06.2022; 22.06.2022 

Odpověď poskytnuta:  

16.06. Odložení části žádosti pro věcnou 

nepříslušnost a zaslání odkazu na část informací 

22.06.2022 Rozhodnutí o částečném odmítnutí 

žádosti 

22.06.2022 přípis s odpovědí 

 

Přílohy: 0 

 

Odpověď:   
 

Vážený pane doktore, 

 

 

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 

09.06.2022. Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace o 

stavebních řízeních zahájených od 01.01.2019 v celém správním obvodu města Staré Město (v 

katastrech Kunčice pod Králickým Sněžníkem, Nová Seninka, Stříbrnice, Malé Vrbno, Velké 

Vrbno, Hynčice pod Sušinou). 

 

K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje následující: 

 

Odbor životního prostředí: 

 

Ad 1 

 

Vodoprávní úřad Vám sděluje, že v případě informací, které požadujete a které se týkají 

povolených staveb vodních děl v období od 01.01.2019 do dne předcházejícího odpovědi 

povinného subjektu, se jedná dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, v platném znění, o zveřejněnou informaci, a proto Vám vodoprávní úřad 

sděluje v zákonné lhůtě 7 dnů místo poskytnutí informace údaje umožňující vyhledání a získání 

zveřejněné informace. Uvedený dokument je dostupný přes webový prohlížeč Google Chrome 

v centrálním registru vodoprávní evidence na stránkách ministerstva zemědělství: 

https://eagri.cz/public/web/mze/voda/aplikace/centralni-registr-vodopravni-evidence.html 

 

Zbývající informace povinný subjekt poskytne v zákonné lhůtě do 15 dnů. 

 

http://www.sumperk.cz/
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Ad 2 

 

Vodoprávní úřad poskytne požadované informace dle zákona č. 123/1998 Sb., o právu na 

informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů samostatně.  

 

 

 

Odbor výstavby: 

 

Ad 1 

 

Sdělení o odložení žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 

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

 

 

Dle ustanovení § 2 odst. 1 InfZ jsou povinné subjekty povinny poskytovat informace vztahující se 

k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že problematika stavebních řízení nenáleží do působnosti 

Městského úřadu Šumperk, Vaši žádost o poskytnutí informací dle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ 

Městský úřad Šumperk odkládá.  

 

Povinný subjekt vám dále sděluje následující: 

 

Městský úřad Šumperk je dle § 13 odst. 1 písm.c) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve 

znění pozdějších předpisů, obecním úřadem obce s rozšířenou působností. V rámci daného 

ustanovení v návaznosti na § 13 odst. 6 stavebního zákona je zdejší stavební úřad příslušný 

k navazujícímu řízení podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí. Dle vyhlášky č. 

346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů 

hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu, kde je v § 11 bod 11 

stanoveno: „Správní obvod obce s rozšířenou působností Šumperk je vymezen územím obcí 

Bludov, Bohdíkov, Bohutín, Branná, Bratrušov, Bušín, Dlouhomilov, Dolní Studénky, Hanušovice, 

Hraběšice, Hrabišín, Chromeč, Jakubovice, Janoušov, Jindřichov, Kopřivná, Libina, Loučná nad 

Desnou, Malá Morava, Nový Malín, Olšany, Oskava, Petrov nad Desnou, Písařov, Rapotín, 

Rejchartice, Ruda nad Moravou, Sobotín, Staré Město, Sudkov, Šléglov, Šumperk, Velké Losiny, 

Vernířovice, Vikantice a Vikýřovice.“ 

 

Ve Vámi požadovaném období od 01.01.2019 do 09.06.2022 Městský úřad Šumperk, jako 

obecní úřad obce s rozšířenou působností, nezahajoval žádná navazující správní řízení.  

Pro upřesnění stavební úřad dodává, že Městský úřad Hanušovice je dle § 13 odst.1 písm.  d)  

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v souladu se zákonem č. 314/2002 Sb.,   o stanovení 

obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, pověřeným obecním 

úřadem pro obce Hanušovice, Staré Město, Kopřivná, Malá Morava, Jindřichov, Branná, Vikantice 

a Šléglov, nikoliv Městský úřad Šumperk.  

 

 

 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup podat stížnost dle 

§ 16a InfZ prostřednictvím Městského úřadu Šumperk ve lhůtě do 30 dnů ode dne doručení 

tohoto sdělení. Stížnost bude postoupena Krajskému úřadu Olomouckého kraje. 

 

 

Ing. Helena Miterková  

tajemnice 

 

 

http://www.sumperk.cz/


 

 

Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, jako 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 podal dne 

09.06.2022 Okrašlovací spolek čelákovický, náměstí 5. května 2055, 250 88 Čelákovice,                  

IČ: 02206820, zastoupený jeho předsedou 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. 

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou podal dne 09.06.2022 Okrašlovací spolek 

čelákovický, náměstí 5. května 2055, 250 88 Čelákovice, IČ: 02206820, zastoupený jeho 

předsedou XXX, se  

částečně odmítá,   

s tím, že Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, odmítá poskytnutí požadované 

informace týkající se neukončených správních řízení a vytváření nových informací dle ustanovení      

§ 2 odst. 4 ve spojení s § 11 odst. 1 písm. b) a § 15 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.  

Odůvodnění: 

Dne 09.06.2022 byla na Městský úřad Šumperk, odbor výstavby a odbor vodoprávní doručena 

Žádost o sdělení informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím             

a žádost o informace o životním prostředí dle zák. 123/1998 Sb. Povinný subjekt částečně 

Žádosti o poskytnutí informací vyhověl tak, kdy dne 16.06.2022 pod č.j. MUSP 65633/2022 

žadateli zaslal přípis, v němž požadované informace poskytl. Jednalo se o zaslání přímého odkazu 

na zveřejněné informace na webových stránkách Ministerstva zemědělství v zákonné lhůtě 7 dnů 

od podání žádosti. Dále povinný subjekt poskytl ke shora uvedené Žádosti doplňující informace, 

jež se týkají počtu ukončených a pravomocných stavebních řízeních (stavby vodních děl, tzn. 

studny a domovní ČOV) v uvedených katastrálních územích (Kunčice pod Králickým Sněžníkem, 

Nová Seninka, Stříbrnice, Malé Vrbno, Velké Vrbno, Hynčice pod Sušinou), a to v termínu od 

01.01.2019 do dne předcházejícího odpovědi správního orgánu. 

Žadatel dále požadoval informace o probíhajících řízeních a budoucích rozhodnutích. Povinný 

subjekt dle 1§ 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů, není povinen poskytovat informace o budoucích rozhodnutích. Z ustanovení    

 
1 Povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových 

informací. 
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§ 11 odst. 1 písm.b) vyplývá, že povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, jde-li o novou 

informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; 

to však platí jen do doby, než se příprava ukončí rozhodnutím. Prvotním předpokladem pro 

odmítnutí žádosti o informace s tím, že by šlo o vytvoření nových 2informací, je logicky skutečnost, 

že povinný subjekt danými informacemi v požadovaném tvaru dosud nedisponuje, resp. nemá 

povinnost předmětnými informacemi disponovat, což vyplývá i z rozsudku Nejvyššího správního 

soudu ze dne 9. 2. 2012, čj. 1 As 141/2011-67. 3 

 Povinný subjekt je povinen poskytovat pouze ty informace, které se vztahují k jeho působnosti          

a které má nebo by měl mít k dispozici. Naopak režim zákona o svobodném přístupu k 

informacím nestanovuje povinnost nové informace vytvářet či vyjadřovat názory povinného 

subjektu k určité problematice. Toto ustanovení nemá v žádném případě sloužit k nepřiměřenému 

zužování práva na informace, má pouze zamezit žádostem o informace mimo sféru zákona – 

zvláště časté jsou v této souvislosti žádosti o právní analýzy, hodnocení či zpracování smluv a 

podání – k vypracovávání takových materiálů nemůže být povinný subjekt nucen na základě své 

informační povinnosti, neboť taková úprava by byla zcela proti původnímu smyslu tohoto institutu. 

Pokud má být taková povinnost stanovena, musí tak učinit zvláštní zákon samostatnou úpravou 

(např. § 139 správního řádu). Naopak, pokud již povinný subjekt určitý dokument vypracoval, a 

má tedy informace k dispozici, je povinen je poskytnout. Podobně nebrání toto ustanovení vyhovět 

žádostem o výtahy z databází či části dokumentů. 

Veškeré ostatní požadované informace Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí žadateli 

poskytnul přípisem pod čj: MUSP 65633/2022 ze dne 16.06.2022  a přípisem ze dne  

22.02.2022 pod č.j. MUSP 70291/2022. 

Z výše uvedených důvodů Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, rozhodl tak, jak je 

uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.  

Poučení o opravném prostředku: 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání 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.  

 

 
2 Novou informací, která vznikla při přípravě rozhodnutí, může být např.: 

 

- podklad k vydání správního rozhodnutí, závazného stanoviska či vyjádření ve smyslu správního řádu, 

- důvodová zpráva k politickému rozhodnutí orgánů kraje či obce např. o prodeji či koupi majetku, 

- odborný či znalecký posudek nebo právní analýza vyžádaná povinným subjektem za účelem vydání jeho rozhodnutí, 

-  vyjádření jednotlivých odborů městského úřadu k návrhu určitého majetkového záměru obce atd. 

 

3 Odmítnout žádost o informace s tím, že by bylo nutné vytvořit nové informace (§ 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o 

svobodném přístupu k informacím) lze pouze v případě, že povinný subjekt nemá povinnost předmětnými informacemi 

disponovat. 

http://www.sumperk.cz/
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Ing. Dana Krňávková 

Vedoucí odboru životního prostředí 

Odbor životního prostředí 

Městský úřad Šumperk 
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Věc: Sdělení vodoprávního úřadu 

 

Dne 09.06.2022 bylo na Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, odbor vodoprávní a další 

doručena „Žádost o sdělení informace dle informačního zákona 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím a žádost o informace o životním prostředí dle zák. 123/1998 Sb.“ Povinný 

subjekt částečně „Žádosti o poskytnutí informací vyhověl“, kdy dne 16.06.2022 pod č.j. MUSP 

65633/2022 žadateli zaslal přípis, v němž požadované informace poskytl. Žádost byla i částečně 

odmítnuta, a to rozhodnutím č.j.: MUSP 70276/2022 ze dne 22.06.2022.  

Dále Vám Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad k žádosti sděluje, 

jaká stavební řízení zahájil a ukončil v termínu od 01.01.2019 do dne předcházejícího naší 

odpovědi v uvedených katastrálních územích (k.ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem, Nová 

Seninka, Stříbrnice, Malé Vrbno, Velké Vrbno, Hynčice pod Sušinou). 

Jedná se o tyto stavby vodních děl: 

Studny: 

k. ú. Hynčice pod Sušinou - 11 

k. ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem – 10 

k. ú. Nová Seninka – 5 

k. ú. Stříbrnice – 13 

k. ú. Velké Vrbno – 1 

k. ú. Malé Vrbno – 0 

Domovní ČOV: 

k. ú. Hynčice pod Sušinou - 4 

k. ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem – 3 

k. ú. Nová Seninka – 

k. ú. Stříbrnice – 1 

k. ú. Velké Vrbno – 2 

k. ú. Malé Vrbno – 0 

 

Ing. Dana Krňávková 

Vedoucí odboru životního prostředí 

Odbor životního prostředí 
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