
 

 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 18 

Evidenční číslo žádosti: 90775/18 

Žádost přijata a zaevidována dne: 31.8.2018 

Obsah žádosti: 
Seznam vydaných závazných stanovisek dle 

zák.500/2004      

Dotčený odbor, který poskytl podklady 

pro zpracování odpovědi: 
ŽPR 

Žádost vyřídil a odpověď odeslal 

odbor ŠKV   
 5.9.10.2018  

Odpověď poskytnuta: 

Výzva k upřesnění žádosti o informace, žadatel se 

dostavil na osobní konzultaci na odbor ŽPR dne 

1.10.2018 a žádost tímto byla vyřízena.     

Přílohy: 0  

  

Odpověď:  
 

 Výzva k upřesnění žádosti o poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů 

Vážený pane předsedo,  

Městský úřad Šumperk obdržel dne 31.08.2018 Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.,  

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“)  

o poskytnutí informací.  

Tímto Vám sdělujeme, že Odbor životního prostředí MěÚ Šumperk nedisponuje žádným 

seznamem závazných stanovisek. Jednotlivá stanoviska jsou evidována zvlášť v příslušných 

spisech interního systému Ginis. Dle § 2, odst. 4 InfZ není odbor povinen vytvářet nové   

informace - v tomto případě vámi požadované seznamy. Vytváření seznamů neukládá ani jiný 

zákon. Z vaší žádosti není rovněž jasné, zda se stanoviska mají týkat celého ORP nebo jen města 

Šumperka, příp. jiné obce.   

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem Vás dle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ tímto vyzýváme 

k upřesnění Vaší žádosti. Touto cestou si Vám dovolujeme navrhnout telefonickou konzultaci, 

popř. osobní schůzku s vedoucí Odboru životního prostředí MěÚ Šumperk, s níž můžete Vaši 

žádost konzultovat a blíže specifikovat. Paní vedoucí Ing. Dana Krňávková je Vám k dispozici na 

tel. čísle 583 388 324, kancelář č. 324 (budova úřadovny v Jesenické ulici). 

V případě, že žádost upřesníte, bude Vaše žádost vyřízena do 15 dnů ode dne, kdy Městský úřad 

Šumperk obdrží upřesnění žádosti. Pokud Vaši žádost do 30 dnů ode dne doručení této výzvy 

neupřesníte, bude rozhodnuto o odmítnutí žádosti dle § 14 odst. 5 písm. b) InfZ. 

 

 S pozdravem, 

Mgr. Olga Hajduková  

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů, tisková mluvčí                                                                       
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