
 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 39 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 100499/2022 

Žádost přijata a zaevidována dne: 11.09.2022 

Obsah žádosti: Stavební řízení od 1.1.2019 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
 VYS, ŽPR 

Odpověď poskytnuta dne: 16.09.2022 

Odpověď poskytnuta:  
16.09. VYS odložení žádosti pro nepříslušnost 

16.09. ŽPR v plném rozsahu 

Přílohy: 0 

 

Odpověď: 

Odbor výstavby 

 
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 

Vážený pane doktore, 

Městský úřad Šumperk, odbor výstavby obdržel dne 11.09.2022 Vaši žádost podle zákona č. 

106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)  

o poskytnutí informací týkající se stavebních řízení zahájených od 01.01.2019 do dne 

předcházejícího odpovědi povinného subjektu (včetně) v celém správním obvodu města Staré 

město. 

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

k jejich působnosti. Vzhledem k tomu, že problematika žadatelem vymezených stavebních řízení 

nenáleží do působnosti Městského úřadu Šumperk, Vaši žádost o poskytnutí informací dle § 14 

odst. 5 písm. c) InfZ Městský úřad Šumperk odkládá. 

K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje následující: 

Dne 11.09.2022 obdržel Městský úřad Šumperk, odbor výstavby Vaši žádost o sdělení informací 

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

Jelikož je obsah žádosti ze dne 11.09.2022 téměř totožný s obsahem Vaší žádosti ze dne 

09.06.2022 odbor výstavby vyhodnotil žádost uvedeným způsobem.  

V souladu s ustanovením § 2 odst. 1, § 14 odst. 5 písm. d) InfZ se Vám Městský úřad Šumperk, 

odbor výstavby jako povinný subjekt v zákonné lhůtě 7 dnů k Vaší žádosti níže vyjadřuje                  

a ve zbytku odkazuje na vyjádření a poskytnutí informací správního orgánu ze dne 15.06.2022, 

pod č.j. MUSP 65633/2022. 
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Ve Vámi požadovaném období od 01.01.2019 do dne 15.09.2022 Městský úřad Šumperk, odbor 

výstavby, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, nezahajoval žádné řízení o posuzovaní 

vlivu stavby na životní prostředí týkající se správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou 

působností. 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. Ivana Dirbáková 

Vedoucí odboru výstavby 

Odbor výstavby 

Městský úřad Šumperk 

 

 

 Odbor životního prostředí 
 

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 

11.09.2022 Vaši opakovanou žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete 

informace o stavebních řízeních zahájených od 01.01.2019 do dne předcházejícího odpovědi 

povinného subjektu v celém správním obvodu města Staré město. 

 

K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje následující: 

Dne 09.06.2022 byla 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 22.6.2022.  

Dále Vám Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad přípisem č.j.: MUSP 

70291/2022 ze dne 22. 6. 2022 k žádosti sdělil, 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). 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dne 11.9. 2022 byla na Městský úřad Šumperk, odbor výstavby, odbor vodoprávní a další 

doručena opětovná „Žádost o sdělení informace dle informačního zákona 106/1999 Sb., o 
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svobodném přístupu k informacím a žádost o informace o životním prostředí dle zák. 123/1998 

Sb.“ 

Vodoprávní úřad Vám tímto 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 - 12 

k. ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem – 13 

k. ú. Nová Seninka – 6 

k. ú. Stříbrnice – 15 

k. ú. Velké Vrbno – 1 

k. ú. Malé Vrbno – 0 

Domovní ČOV, kanalizace: 

k. ú. Hynčice pod Sušinou - 4 

k. ú. Kunčice pod Králickým Sněžníkem – 3 

k. ú. Nová Seninka – 

k. ú. Stříbrnice – 2 

k. ú. Velké Vrbno – 2 

k. ú. Malé Vrbno – 0 

K opakované žádosti: 

-  Nadále platí sdělení vodoprávního úřadu vydané pod č.j.: MUSP 65633/2022 ze dne 15. 6. 

2022, ve kterém je uvedeno: „V případě informací, které požadujete a které se týkají povolených 

staveb vodních děl v období od 01.01.2019, 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 místo poskytnutí informace údaje umožňující vyhledání a 

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

Chrome v centrálním registru vodoprávní evidence (dále jen „registr“) na stránkách ministerstva 

zemědělství:  

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

(Pro upřesnění -  Dle ust. § 19 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, 

v platném znění se v „registru“ evidují pouze pravomocná rozhodnutí a další dokumenty. Tato 
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rozhodnutí jsou uložena ve formátu pdf a obsahují výrokovou část, odůvodnění, datum vydání, 

spisovou značkou, číslo jednací, otisk úředního razítka a další náležitosti dle správního řádu.  

V „registru“ se neevidují neukončená správní řízení, vyjádření k záměrům výstavby.)  

Uvádíme, že na základě Vaší žádosti jste od 1.4. 2022 vodoprávním úřadem informováni o 

zahajovaných vodoprávních řízeních, kde jsou povolovány stavby vodních děl včetně nakládání 

s vodami.   

-Dále rozhodnutí č..j.: MUSP 70279/2022 ze dne 22.6.2022, kterým vodoprávní úřad částečně 

odmítl poskytnutí požadované informace týkající se neukončených správních řízení a vytváření 

nových informací, zůstává v platnosti.  

K bodu č.2 

MěÚ Šumperk, odbor životního prostředí zaslal žadateli „Výzvu k doplnění žádosti o poskytnutí 

informací podle § 3 odst. 2 zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, 

ve znění pozdějších předpisů“. Požadované informace poskytne správní orgán na základě 

doplnění podání.  

S pozdravem 

Ing. Dana Krňávková 

Vedoucí odboru životního prostředí 

Odbor životního prostředí 

 

Rozdělovník: 

- Okrašlovací spolek čelákovický, náměstí 5. května 2055, 250 88 Čelákovice, IČ: 02206820, 

zastoupený jeho předsedou RNDr. Petrem Petříkem, Ph.D. 

- Domo 

 

http://www.sumperk.cz/

