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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 27.05.2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti 
požadujete informace týkající se problematiky místních komunikací, veřejného osvětlení, 
pohřebnictví, komunálního odpadu a veřejné zeleně. 
 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle InfZ Vám k Vaší žádosti sděluje, že se žádost o 

poskytnutí informace ze dne 27.05.2019 podle § 14 odst. 5 písm. c) InfZ 

 

z důvodu, že požadovaná informace se nevztahuje k působnosti Městského úřadu Šumperk jako 

povinného subjektu v bodech „místní komunikace, veřejné osvětlení, pohřebnictví, veřejná zeleň“.   

S odkazem na § 2 odst. 1 InfZ ve vazbě na § 14 odst.5 písm. c) InfZ sdělujeme, že předmět 

žádosti se nevztahuje k působnosti Městského úřadu Šumperk, a to z důvodu, že správcem 

agendy veřejné zeleně, pohřebnictví, veřejného osvětlení a místních komunikací v letech  

2013-2017 byla společnost Podniky města Šumperka a.s. Městský úřad Šumperk těmito 

informacemi nedisponuje.  O poskytnutí požadované informace je nutno požádat 

, kterým je akciová společnost Podniky města Šumperka a.s.  

Kontakt:  www.pms-spk.cz.  

 

V bodě „komunální odpad“ se žádosti , neboť problematika komunálního odpadu je 

součástí agendy Odboru životního prostředí Městského úřadu Šumperk.  

 



 

počet sběrných nádob na 

komunální odpad 3 221 3188 3150 3123 3105 3095 

papír 197 199 204 240 244 249 

sklo 468 475 512 463 446 429 

PET lahve - 

 242 248 248 249 249 249 

kov 2 2 2 2 2 2 

BIO odpad 80 80 80 980 1130 1250 

četnost vývozu 
�  

     

kým je služba zajišťována  

SUEZ Využití 

zdrojů a.s. 

AVE 

Odpadové 

hospodářství 

s.r.o. 

     

� Četnost je u jednotlivých druhů různá i v závislosti na ročním období. Aktuální 
informace jsou zveřejňovány na webu www.sumperk.cz v sekci OBČAN - KOMUNÁLNÍ 
ODPAD. 

 

 

� žadatel – ………………………………………… 

� Podniky města Šumperka, a.s., Slovanská 255/21, 787 01 Šumperk 
 

 

S pozdravem,  

 

Mgr. Olga Hajduková  

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů 

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk 

 

 

 


