
 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 42 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 107827/2022 

Žádost přijata a zaevidována dne: 29.09.2022 

Obsah žádosti: Černá stavba p.č. 285, k.ú. Kouty nad Desnou 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
VYS, ŽPR 

Odpověď poskytnuta dne: 07.10.2022 

Odpověď poskytnuta:  

V plném rozsahu 

Částečné odložení žádosti pro věcnou 

nepříslušnost 

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 

29.09.2022 Vaši žádost, o poskytnutí informace podle InfZ, kterou Městský úřad eviduje pod č.j. 

MUSP 107827/2022. V žádosti požadujete informace k provedeným úpravám na pozemku p.č. 

285, k.ú. Kouty nad Desnou viz níže uvedené body: 

 

1. zda byl pro tuto činnost vydán územní souhlas nebo územní rozhodnutí, 
2. zda pro tuto stavbu bylo vyřízeno odnětí ze ZPF dle zákona 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského 

půdního fondu, 
3. zda kácení stromů a vyřezávání keřů proběhlo v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně 

přírody a krajiny, 
4. zda byl u navezeného asfaltového recyklátu proveden chemický rozbor a zda použitý asfaltový 

recyklát pochází z recyklačního zařízení schváleného Krajským úřadem Olomouckého kraje. 

 

K Vaší žádosti Vám povinný subjekt sděluje následující: 

Sdělení k bodu 1 

Stavební úřad odboru výstavby Městského úřadu Šumperk neeviduje žádné ukončené či 

probíhající řízení na pozemku p.č. 285, v kat. území Kouty nad Desnou.  

Sdělení k bodu 2 

Městský úřad Šumperk, odbor životního prostředí a jeho správní orgán ochrany zemědělského půdního 

fondu neeviduje žádost současných vlastníků o udělení souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze 

zemědělského půdního fondu (pokud vůbec účel současného využívání pozemku vyžaduje povolení dle 

zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů). 
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Sdělení k bodům 3 a 4 

 

 

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 výše uvedená problematika nenáleží  

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

Městský úřad Šumperk odkládá.  

 

 

Ve věci kácení stromů a vyřezávání keřů povinný subjekt sděluje, že se jedná o území CHKOJ, proto 

kompetentním orgánem ochrany přírody k případnému řešení nepovoleného kácení Správa CHKOJ. 

Povolování kácení podle § 8 zákona 114/1992 Sb. řeší Obecní úřad Loučná nad Desnou. 

 

 

Ve věci chemického složení navezeného povrchu nedisponuje orgán veřejné správy v oblasti odpadového 

hospodářství dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech Vámi požadovanými informacemi. Doklady o 

provedeném chemickém rozboru, včetně potvrzení o zpracování asfaltového recyklátu na povoleném 

zařízení k nakládání s odpady Krajským úřadem, by měla mít osoba, která provedla terénní úpravy, 

případně i vlastník dané pozemkové parcely.  

 

Poučení  
 

Pokud s uvedeným způsobem vyřízení žádosti nesouhlasíte, můžete na postup povinného subjektu podat 

stížnost dle § 16a InfZ a to prostřednictvím Městského úřadu Šumperk ve lhůtě do 30 dnů ode dne 

doručení tohoto sdělení. Taková stížnost bude postoupena Krajskému úřadu Olomouckého kraje. 

 

 

S pozdravem 

 

Ing. Helena Miterková  

tajemnice  
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