
 

 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 8 

Evidenční číslo žádosti: 21049/2017 

Žádost přijata a zaevidována dne: 24.2.2017 

Obsah žádosti: 
Žádost o informaci týkající se problematiky poskytování 

informací.    

Dotčený odbor, který poskytl podklady 

pro zpracování odpovědi: 
ŠKV 

Žádost vyřídilo a odpověď odeslalo 

oddělení kultury a vnějších vztahů 

odboru ŠKV dne:  

24.2.2017 

Odpověď poskytnuta:  V plném rozsahu     

Přílohy: 0 

 

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  

prostřednictvím elektronické pošty dne 24.02.2017 Vaši žádost o poskytnutí informace  o 

problematice vyřizování zákona dle InfZ.   

MěÚ Šumperk Vám jakožto povinný subjekt dle InfZ sděluje k Vašim otázkám následující:  

1. MěÚ Šumperk neeviduje žádnou „šikanózní“ žádost o informace.  

 

2. Počet takovýchto žádostí MěÚ Šumperk eviduje 0. 

 

3. Počet vyřízených žádostí dle InfZ – srovnání v letech 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Srovnání počtu evidovaných žádostí za období 2010 -2016 

Rok Počet evidovaných žádosti 

2010 9 

2011 11 

2012 24 

2013 30 

2014 23 

2015 40 

2016 30 

2017  K dnešnímu dni vč. vaší žádosti evidujeme 8  



 

 

 

4. Ano, povinnost poskytovat informace považuji při výkonu své běžné agendy za omezující.  

Omezující není poskytnutí samotné odpovědi, ale administrativa s tím spojená 

(zaevidování žádosti, naskenování žádosti, vyplnění údajů, které jsou potřeba zadat do 

systému, následně vyhotovení přehledu o vyřízení žádosti, tzn. kdy byla podána, kdy 

vyřízena, jakým způsobem, apod.  a následně vyplnění dalšího formuláře, který je pak 

spolu s obsahem žádosti vyvěšen na webové stránky). 

 

              Mimochodem, přehled žádostí dle InfZ můžete nalézt zde: 

 http://www.sumperk.cz/cs/sprava-mesta/povinne-informace/vyrocni-zpravy-a-poskytnute-

informace.html 

 

Kolegové z úřadu běžně komunikují s občany osobně, nebo prostřednictvím e-mailu, telefonu či 

jiným způsobem a jejich snahou je na dotazy občanů odpovídat.  

InfZ osobně považuji až za poslední možnost, jakým způsobem požadované informace získat. 

Jako občan bych volila prostý e-mail s dotazem bez odkazu na InfZ.  V případě, že by mi nebylo 

odpovězeno, teprve potom bych volila žádost s odkazem na InfZ, která musí obsahovat ze strany 

žadatele určité náležitosti.  

 

 

 

 

 

S pozdravem,  

 

Mgr. Olga Hajduková 

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů 

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk 

nám. Míru 1, 787 01 Šumperk 

tel.: 583 388 519 

mobil: 602 540 529 

e-mail: olga.hajdukova@sumperk.cz 

web: www.sumperk.cz 

ID datové schránky: 8bqb4gk  
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