
 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 3 

Evidenční číslo žádosti: MUSP 9051/2023 

Žádost přijata a zaevidována dne: 18.01.2023 

Obsah žádosti: Odpady 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
ŽPR 

Evidenční číslo odpovědi: MUSP 11508/2023 

Odpověď poskytnuta dne: 24.01.2023 

Odpověď poskytnuta:  

 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

 

Přílohy: 0 

 

Odpověď: 

ROZHODNUTÍ 

 

 

Městský úřad Šumperk, 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  

 

podle ustanovení § 15 odst. 1 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, ve věci žádosti o poskytnutí informací ve smyslu 

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

jen „InfZ“), kterou podala společnost Moore Advisory CZ s.r.o., IČO: 09692142 dne 18.01.2023 

č.j. MUSP 9051/2023 

 

takto: 

 

Žádost o poskytnutí  

 

1.) ročních hlášení o produkci a nakládání s odpady za roky 2016, 2017, 2018, 2019 a 2020 za 

všechna zařízení nakládající s odpady (IČZ) na území SO ORP Šumperk, 

 

http://www.sumperk.cz/


 

2.) každoročních zaměření skládek vyskytujících se na území SO ORP Šumperk za období 2016-

2020 

 

se dle ustanovení § 15 odst. 1 InfZ, z důvodů uvedených v § 2 odst. 3 InfZ 

 

odmítá.  

 

 

Odůvodnění: 

 

Povinný subjekt není oprávněn poskytnout informace požadované žadatelem. Data o produkci 

odpadů jsou chráněna dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., který v ust. § 96 odst. 6 uvádí: 

„Informace o jednotlivých osobách zaslané podle § 95 odst. 1 -5 (tj. hlášení souhrnných údajů 

z průběžné evidence za uplynulý kalendářní rok – hlášení o obecním systému za uplynulý rok), se 

poskytují pouze orgánům veřejné správy a složkám integrovaného záchranného systému při 

řešení krizových situací nebo mimořádných událostí podle jiných právních předpisů“. 

 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1) a 2) a 

§ 20 odst. 5) zák. č. 106/1999 Sb. odvolat 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.  

 

                                                                                            

 

 

Ing. Dana Krňávková 

Vedoucí odboru životního prostředí 

Odbor životního prostředí 

Městský úřad Šumperk 

 

http://www.sumperk.cz/

