
 

 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 23 

Evidenční číslo žádosti: 124398/2018 

Žádost přijata a zaevidována dne: 29.11.2018 

Obsah žádosti: informace ke spisu sp.zn.29504/2018 MJPDAVE 

Dotčený odbor, který poskytl podklady 

pro zpracování odpovědi: 
MJP 

Žádost vyřídil a odpověď odeslal 

odbor ŠKV   
7.12.2018 

Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu      

Přílohy: 3 

  

 Odpověď: 
 
Vážení, 

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 

29.11.2018 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. 

 

Důvodem žádosti je probíhající soudní spor zahájený na návrh vlastníků jednotek v domě č.p. 

2356 na st.p.č. 155 v k.ú. Dolní Temenice o zřízení služebnosti, spočívajícího v právu cesty, jízdy a 

chůze přes pozemek st.p.č. 21/1 v k.ú. Dolní Temenice, který je ve Vašem vlastnictví. Právní 

zástupce navrhovatelů ………………………………. dne 16.3.2018 zaslal na majetkoprávní odbor 

Městského úřadu Šumperk „Dotaz na zřízení přístupu k nemovitosti a jejímu případnému prodeji“, 

v němž žádal o sdělení, zda by na pozemcích ve vlastnictví města Šumperka p.č. 274/10 a p.č. 

274/11 bylo možno zřídit služebnost pro přístup k pozemku p.č. 314/2, přičemž tato služebnost 

by byla spojena s nutností vybudování komunikace, případně zda by bylo možné jednat o 

odkoupení části tohoto pozemku. Na jeho dotaz bylo odpovězeno dne 1.6.2018 přípisem č. MUSP 

60023/2018.  

 

V žádosti požadujete informace, týkající se úkonů, které předcházely vydání shora citovaného 

sdělení majetkoprávního odboru Městského úřadu Šumperk, adresovaného advokátní kanceláři 

………………………………………….. 

 

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

1. K žádosti o doložení účetně zaevidovaného cestovního příkazu (nebo jiného dokladu) 

potvrzujícího, že se uskutečnilo místní šetření, zasílám listinu „Vyjádření k prodeji p.č. 

274/10 v k.ú. Dolní Temenice“ č.j MUSP 45821/2018 ze dne 14.5.2018, z níž vyplývá, 

že místní šetření se uskutečnilo dne 26.4.2018 za účasti zástupců odboru RÚI ( odbor 

strategického rozvoje, územního plánování a investic ) a MJP ( majetkoprávní odbor ) 

 

2. K dotazu, který doklad opravňuje zaměstnance MěÚ k rozhodování, který pozemek města 

je, či není prodejný, sděluji, že Městský úřad Šumperk vydal dne 4.12.2014 směrnici 

Organizační řád Městského úřadu Šumperk, v níž je specifikována pracovní náplň odboru 

majetkoprávního, z níž cituji: „majetkoprávní odbor působí v oblasti samosprávy a vyřizuje 

rozsáhlou agendu spojenou s dispozičními právy k majetku města. Jedná se o převody 

vlastnictví k nemovitostem, prodeje bytů, bytových domů, pozemků, pronájmy pozemků a 

další dispozice vlastnictví města. Majetkoprávní odbor připravuje převážnou část 
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podkladů pro jednání rady města a zastupitelstva města v oblasti rozhodování o 

majetkoprávních záležitostech“. Z organizačního řádu ještě vyjímám i náplň odboru RUI, 

který vydává stanoviska pro ostatní odbory, které slouží jako podklad pro jejich 

rozhodnutí, což se stalo i v tomto případě a přikládám listinu „Vyjádření k prodeji p.č. 

274/10 v k.ú. Dolní Temenice“ č.j  MUSP 45821/2018 ze dne 14.5.2018, vydanou 

odborem RUI. 

 

 

3. K žádosti o předložení „Zásad pro nájem, prodej a pacht pozemků ve vlastnictví města 

Šumperk“ sděluji, že žádnou takovou listinu Městský úřad Šumperk nevydalo. Vámi 

citované zásady jsou zásady Olomouckého kraje, které nejsou pro město Šumperk 

závazné. 

 

4. K žádosti o podání vysvětlení, proč vlastníci nebyli přizváni k místnímu šetření sděluji, že 

účastníci jednání nepovažovali za nutné k účelu šetření vlastníky st.p.č. 21/1 v k.ú. Dolní 

Temenice přizvat. 

 

5. K dotazu na základě čeho se ve vyjádření uvádí, a to jak ve sdělení č. MUSP 

60023/2018, tak ve sdělení č. MUSP 45821/2018, že je zajištěn přístup po pozemku 

st.p.č. 21/1 v k.ú. Dolní Temenice sděluji, že tento názor vyplynul ze zhlédnutí dané 

lokality, kdy vzhledem k tomu, že budova stojící na st.p.č. 155 není novostavbou, je 

zřejmé, že se historicky k budově vlastníci dostávali přes st.p.č. 21/1. 

 

6. K žádosti o podání vysvětlení k listině č.j. MUSP 65783/2010 ze dne 22.6.2010, sděluji, 

že tato listina byla zaslána všem vlastníkům pozemků, které sousedí s pozemkem p.č. 

274/10, jehož část mezi zahradami a pozemkem p.č. 274/11 byla nabídnuta k prodeji za 

účelem zahrady k domu. Lhůta pro využití nabídky k odkoupení uplynula dne 30.9.2010. 

Tím je záležitost možného prodeje pozemku ukončena. Podotýkám, že nabídka k prodeji 

byla zaslána výhradně za účelem zahrady k domu. 

 

S pozdravem 

 

 

 

 

 

Ing. Hana Répalová 

Vedoucí majetkoprávního odboru 

 

 

Přílohy fotokopie listin:   -     dotaz ze dne 16.3.2018 ……………………………….. 

- vyjádření k prodeji p.č. 274/10 v k.ú. Dolní Temenice čj. MUSP 

45821/2018  

- sdělení k dotazu čj. MUSP 60023/2018 
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