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Odpověď: 

Vážená paní …, 

 

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 

26.10.2022 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace, jaká 

se zavedla opatření pro úsporu topení v budovách MÚ Šumperk na ul. Jesenická a nám. Míru.  

 

Ve věci Vašeho dotazu povinný subjekt sděluje: 

Město Šumperk připravuje řadu opatření. Řešena budou formou vnitřní směrnice, která nyní 

prochází připomínkovacím procesem. 

Konkrétním, již zrealizovaným opatřením je například to, že všechny radiátory ve všech 

kancelářích vámi zmiňovaných úřadoven byly opatřeny termostaty, kterými je regulován přívod 

tepla. Navržená úsporná opatření snižující teplotu vnitřních prostor byla konzultována s Krajskou 

hygienickou stanicí a dle jejich sdělení musí vždy odpovídat platné legislativě, kterou je stanovena 

hygiena práce. Zejména je to Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

NV č. 361/2007 Sb., jež aktuálně stanovuje teplotu pro práci v kanceláři na 22 st. Celsia. Kromě 

přípravy vnitřního opatření tedy čekáme na rozhodnutí vlády ČR, kterým by mělo dojít ke snížení 

hygienických limitů.  

Přesto je třeba zmínit, že výše uvedenou teplotu řada zaměstnanců v rámci solidarity s městem 

dobrovolně snižuje, což platné legislativě neodporuje. 

 

Další opatření, která město Šumperk pro své úřadovny připravuje, jsou: 

- snížení vytápěcí teploty v kancelářích a společných prostorách dle limitu stanoveného 

vládou ČR, 

- zákaz používání přímotopů, 

http://www.sumperk.cz/


 

- instalace dalších termostatů a měřičů spotřeby tepla, 

- řízené větrání. 

 

Koordinací všech energetických opatření města se bude nově zabývat uvolněná radní paní Valerie 

Hrubá, na kterou se můžete s dotazem obrátit, aniž by bylo třeba postupovat dle zákona 

106/1999 Sb. 

Kontakt na paní radní naleznete na webových stránkách města Šumperka. 

 

S pozdravem  

 

Ing. Helena Miterková 

tajemnice 
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