
 

 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 27 

Evidenční číslo žádosti: 128325/2018 

Žádost přijata a zaevidována dne: 11.12.2018 

Obsah žádosti: udírna a krb na pozemku p.č. 169/01 k.ú. Šumperk 

Dotčený odbor, který poskytl podklady 

pro zpracování odpovědi: 
VYS 

Žádost vyřídil a odpověď odeslal 

odbor ŠKV   
18.12.2018 

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 dne 

11.12.2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace o 

stavbě na p.č. 1690/1 v k.ú. Šumperk.  

 

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

• dne 14.12.2017 obdržel odbor výstavby MěÚ Šumperk rozsáhlý podnět paní 

………………………….. který odkazuje na podnět podaný již dříve na Městskou policiii 

Šumperk (telefonicky dne 26.10.2017, elektronicky dne 4.12.2017 a písemně přes 

podatelnu MěÚ Šumperk dne 12.12.2017) týkající se provedení kontrolní prohlídky ve 

věci staveb na pozemku parc.č. 1690/1 a st. 5769 v k.ú. Šumperk,  

• přípisem č.j. MUSP 358/2018 ze dne 2.1.2018 byla odborem výstavby MěÚ Šumperk 

zaslána Výzva k účasti na kontrolní prohlídce vlastníkovi stavby na pozemku st. 5769 

v k.ú. Šumperk a vlastníkovi pozemků parc.č. 1690/1 v k.ú. Šumperk, a to na den 

25.1.2018 v 9,00 hodin na místě stavby, 

• situace byla na místě prověřena z hlediska podnětu paní ………………………. a v rozsahu 

působnosti stavebního úřadu v duchu zákona č. 183/2006 Sb.,(dále jen stavební zákon), 

v platném znění, 

• z kontrolní prohlídky byl sepsán protokol o kontrolní prohlídce, ve kterém byly popsány 

všechny zjištěné skutečnosti – v případě stavby přístřešku se jedná o stavbu uvedenou v 

§ 79 odst. 2 písm. o zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění a v případě topeniště a krbu 

se nejedná o stavbu ve smyslu § 2 odst. 3 stavebního zákona, 

• vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo Vaše podání odloženo bez dalších opatření 

stavebního úřadu, 

•  na základě Vaší osobní návštěvy na odboru výstavby MěÚ Šumperk v létě 2018 Vám byly 

požadované doklady připraveny k nahlédnutí a případnému osobnímu převzetí. Tyto 

doklady jste si však ve Vámi určeném termínu nevyzvedla a ani jste nesdělila jiný termín 

vyzvednutí, 
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• k poslednímu odstavci Vaší žádosti sděluji, že stavební úřad není věcně příslušný nařídit 

vlastníkovi pozemku, sousedícímu s Vaším pozemkem, odstranění zařízení se záznamem, 

které instaloval v r. 2016 v bezprostřední vzdálenosti Vašich pozemků a nemovitostí. 

Pokud se cítíte dotčena na svých občanských právech, máte možnost řešit tuto záležitost 

občanskoprávní cestou prostřednictvím příslušného soudu. 

 

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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