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Odpověď:  

  

Vážená paní inženýrko,  

 

 

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 

03.05.2017 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ.  

 

MěÚ Šumperk, povinný subjekt dle InfZ Vám sděluje k Vaší žádosti následující:  

 

stavební úřad (odbor výstavby Městského úřadu v Šumperku) vede řízení o kolaudaci stavby 

plynovodní přípojky souseda současného vlastníka pozemku p.č. 137 v k.ú. Rapotín, kterým je 

dále jen „žadatelka“). V průběhu kolaudačního řízení na 

návrh, který podal dne 21.7.2016 

vznesla žadatelka nesouhlas s kolaudací plynovodní přípojky svého souseda s tím, 

že stavební povolení na tuto přípojku ze dne 16.12.1999 pod č.j. výst. 6440/99-IngN je 

neplatné a podala proti tomuto stavebnímu povolení odvolání a podnět k přezkoumání 

postupu odboru výstavby Městského úřadu Šumperk, týkající se chybného vyznačení nabytí 

právní moci předmětného stavebního povolení. 

 

Na základě sdělení Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, 

oddělení stavebního řádu a památkové péče ze dne 4.1.2017 č.j. KÚOK 960/2017, sp.zn. 

KÚOK/114613/2016/OSR/7760 bylo podání žadatelky ze dne  28.11.2016 odloženo bez 

dalších opatření a rozhodnutím Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického 

rozvoje kraje, oddělení stavebního řádu a památkové péče (dále jen KÚOK) ze dne 23.1.2017 

č.j.:KÚOK 6114/2016, sp.zn.: KÚOK/122258/2016/OSR/7760 bylo odvolání žadatelky 
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zamítnuto jako opožděné. Stavební povolení tedy zůstalo platné. Rozhodnutí KÚOK nabylo 

právní moci dne 1.3.2017.  

 

V současné době je podána k tajemníkovi Městského úřadu Šumperk žadatelčina námitka 

podjatosti všech zaměstnanců včetně vedoucího stavebního úřadu v Šumperku ke 

Sp.zn.96855/2016 VYS/LISE a Sp.zn.74200/2016 VYS/JAFI. Námitku podjatosti podala 

žadatelka dne 12.12.2016 a tajemníkem úřadu dne 9.5.2017 bylo rozhodnuto, že vedoucí 

stavebního úřadu by mohl splňovat znaky podjatosti ve smyslu § 14 správního řádu č. 

500/2004 Sb., v platném znění. V případě nabytí právní moci tohoto usnesení bude spis 

předán KÚOK k dalšímu postupu - přidělení spisu jinému stavebnímu úřadu v rámci 

Olomouckého kraje.  

 

Z postoupení věci Policií ČR, obvodní oddělení Velké Losiny ze dne 18.3.2017 č.j. KRPM-

36333-4/ČJ-2017-140916 vyplývá, že pan 

provedl výkopové práce na pozemku parc.č. 137 v k.ú. 

Rapotín a při těchto výkopových pracích zjistil nepovolenou stavbu plynové přípojky k objektu 

rekreační chaty č.e. 519 na pozemku parc.č. 143 v k.ú. Rapotín (jedná se o přípojku, která je 

předmětem správních řízení, citovaných v předchozích odstavcích).  

 

Žadatelka je jakožto účastník výše uvedených řízení a zároveň jakožto podatel námitky 

podjatosti pracovníků stavebního úřadu s výše uvedenými skutečnostmi obeznámena. 

Vzhledem k shora uvedeným důvodům nemůže Odbor výstavby Městského úřadu Šumperk 

zahájit řízení z moci úřední. Závěrem uvádíme, že vysazování stromků nevyžaduje povolení 

stavebního úřadu.  

 

 

Podklady pro odpověď poskytl Odbor výstavby MěÚ Šumperk.  

 

S pozdravem,  

Mgr. Olga Hajduková  

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí  
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