
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 
o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací 

za rok 2017 
v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 

 

a) počet písemně podaných žádostí o informace 39 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí (částečném odmítnutí) žádosti 5 

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí   1* 

d) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení 

    4** 

e) počet odložených žádostí dle § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.  4 

f) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

0 

g) přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své 

vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

0 

h) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 

0 

i) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 

Přehled podaných žádostí dle jednotlivých odborů 

 

 

Název odboru 

Počet 

písemně 

podaných 

žádostí 

Počet 

vydaných 

rozhodnutí o 

(částečném) 

odmítnutí 

žádosti 

Počet 

podaných 

odvolání 

proti 

rozhodnutí 

Počet stížností 

na 

postup při 

vyřizování 

žádosti 

o informace 

kancelář tajemníka 1 1 1 0 

odbor správní a vnitřních věcí 3 1 0 0 

odbor finanční a plánovací 1 0 0 1 

odbor majetkoprávní 1 0 0 0 

odbor strategického rozvoje, územního 

plánování a investic 
2 0 0 0 

odbor školství, kultury a vnějších vztahů 1 0 0 0 

odbor životního prostředí 5 0 0 0 

odbor dopravy 8 2 0 1 

odbor výstavby 7 1 0 1 

odbor živnostenský 1 0 0 0 

odbor sociálních věcí 1 0 0 0 

oddělení interního auditu a kontroly 1 0 0 0 

oddělení bezpečnostní rady města 2 0 0 0 

městská policie 0 0 0 0 

MěÚ ve spolupráci s Podniky města Šumperka  0 0 0 0 

Žádosti vyžadující spolupráci napříč odbory  5 0 0 1 

CELKEM 39 5 0 4 
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* MěÚ Šumperk jakožto 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 

25.09.2017 žádost o informace, ve které žadatelka požadovala informace o adrese a datu 

narození pracovnice Odboru sociálních věcí MěÚ Šumperk. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo 

žadatelce odesláno dne 05.10.2017. Žadatelka podala v souladu s InfZ odvolání k nadřízenému 

orgánu povinného subjektu, tj. ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje (dále jen „KÚOK“). KÚOK 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti svým rozhodnutím ze dne 03.11.2017 

potvrdil.  

 

 **  

1. MěÚ Šumperk jakožto 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 

13.04.2017 žádost o poskytnutí informací obsažených ve spisovém materiálu sp.zn. 

33151/2017/DOP/ALVL. Odpověď zaslána žadateli v plném rozsahu prostřednictvím datové 

schránky (dále jen „DS“) dne 20.04.2017. Dne 20.04.2017 obdržel povinný subjekt ze strany 

žadatele stížnost na postup při vyřizování informace v souladu s InfZ (stížnost se týkala přílohy 

k průvodnímu dopisu odpovědi na žádost dle InfZ, která nebyla prostřednictvím DS zaslána). 

Povinný subjekt omylem prostřednictvím DS přílohu k průvodnímu dopisu odpovědi na žádost 

dle InfZ neodeslal. Náprava byla zjednána dne 21.04.2017, kdy byla příloha žadateli 

prostřednictvím DS s omluvou odeslána.  

 

2. MěÚ Šumperk jakožto 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 

14.07.2017 žádost o poskytnutí informace týkající se problematiky exekucí. Odpověď odeslal 

povinný subjekt žadateli prostřednictvím e-mailu (dle přání žadatele) dne 21.07.2017 v plném 

rozsahu. Dne 09.08.2017 obdržel povinný subjekt ze strany žadatele stížnost na nevyřízení 

informace. Dne 10.08.2017 povinný subjekt sdělil žadateli, že odpověď na jeho žádost dle 

InfZ ze dne 14.07.2017 byla zaslána na jeho e-mail dne 21.07.2017. Na důkaz vyřízení 

žádosti předložil povinný subjekt žadateli původní e-mailovou zprávu ze dne 21.07.2017.  

Stížnost byla neoprávněná.  

 

3. MěÚ Šumperk jakožto 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 

21.07.2017 žádost o poskytnutí informace týkající se poskytnutí všech listin ze spisu 

k pozemku p.č. 145 v k.ú.Rapotín. Dne 06.09.2017 vydal povinný subjekt odmítnutí žádosti. 

Žadatelka podala stížnost na nečinnost povinného subjektu ke KÚOK (dle tvrzení žadatelky 

odmítnutí žádosti vydané povinným subjektem ze dne 06.09.2017 žadatelka prostřednictvím 

pošty neobdržela). Dne 20.10.2017 obdržel povinný subjekt ze strany KÚOK jakožto 

nadřízeného orgánu rozhodnutí, v němž nadřízený orgán přikazuje povinnému subjektu 

poskytnout žadatelce spisový materiál v anonymizované podobě vyjma projektové 

dokumentace.  Povinný subjekt požadovaný spis zaslal v souladu s rozhodnutím nadřízeného 

orgánu žadatelce dne 14.11.2017.  

 

4.   MěÚ Šumperk jakožto 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 

21.08.2017 žádost o poskytnutí informace týkající se problematiky činnosti MěÚ Šumperk  

(žadatel požadoval poskytnutí vnitřních předpisů, směrnic, plán činnosti úřadu, platové 

podmínky zaměstnanců, složení zastupitelstva, komisí, výborů, přehled smluvních vztahů 

s externími subjekty apod.). Povinný subjekt zaslal dne 22.08.2017 výzvu k úhradě nákladů 

spojených s poskytnutím informací. Dne 13.09.2017 podal žadatel stížnost k nadřízenému 

orgánu proti výši úhrady. Dne 03.10.2017 povinný subjekt obdržel rozhodnutí nadřízeného 

orgánu, v němž nadřízený orgán žádá povinný subjekt, aby svůj nárok na uhrazení nákladů 

lépe specifikoval. Povinný subjekt v souladu s rozhodnutím nadřízeného orgánu svůj nárok 

žadateli specifikoval a dne 17.10.2017 žadateli odeslal novou výzvu k úhradě nákladů 

spojenou s poskytnutím informace. Žadatel požadovanou částku ve stanoveném termínu 

neuhradil. Žádost byla v souladu s § 14 odst. 5 InfZ odložena.    
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Ostatní žádosti o informace 

 

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informací vyřizují jednotlivé odbory MěÚ denně ústní 

žádosti o informace související s jejich činností. Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti 

o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není 

uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí není v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 InfZ 

součástí výroční zprávy o poskytování informací. 

 

 

 

Poplatky za poskytnuté informace 

 

Podle §17 InfZ mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat 

finanční úhradu a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady spojenými s vyřízením žádosti. Výše 

úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí za rok 2017: 609,- Kč.  

 

 

 

Poskytnuté licence 

Za rok 2017 bylo na základě písemně podaných žádostí uděleno celkem 6 licencí (udělení 

souhlasu k užití loga města Šumperka). 

 

 

Výroční zpráva bude zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách města 

www.sumperk.cz .  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Olga Hajduková 

                    vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí  

Srovnání počtu evidovaných žádostí za období 2010 -2017 

 

Rok Počet evidovaných žádosti 

2010 9 

2011 11 

2012 24 

2013 30 

2014 23 

2015 40 

2016 30 

2017 39 

http://www.sumperk.cz/

