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Odpověď 

Vážená paní,

Městský úřad Šumperk, jako 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 
01.08.2019 Vaši žádost (č.j. MUSP 80410/2019) o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti 
požadujete informace o sdělení, zda stavební úřad věc týkající se pozemku parc. č. 1542/2 v k.ú. 
Sobotín přezkoumal a zda zahájil řízení o odstranění překážky. 

K dané problematice Vám již požadovaná informace byla poskytnuta, a to přípisem odboru 

výstavby Městského úřadu Šumperk ze dne 4.7.2019 č.j. MUSP 71513/2019 ve věci řešení Vaší 

stížnosti na nečinnost odboru výstavby.

K Vaší žádosti o poskytnutí informace podle zák.č. 106/1999 Sb. požadovanou informaci 

poskytujeme a sdělujeme opakovaně následující skutečnosti:

dne 10.4.2019 pod sp.zn. 28595/2019 DOP/JAVI bylo doručeno odboru výstavby usnesení o 

přerušení řízení o odstranění pevné překážky, vedené silničním správním orgánem (odbor dopravy 

MěÚ Šumperk). Z důvodu vedení správního řízení o existenci či neexistenci veřejně přístupné 

účelové komunikace na pozemku parc.č. 1542/2 v k.ú. Sobotín dle ust. § 142 odst. 1 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (tj. řízení o určení právního vztahu), 

nelze do doby vydání pravomocného rozhodnutí ve věci pokračovat v řízení o nařízení pevné 

překážky. Z tohoto důvodu bylo řízení v souladu s § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu (řízení o 

předběžné otázce) přerušeno (viz čtvrtá odrážka výše uvedeného přípisu č.j. MUSP 71513/2019).

Stavební úřad v dané věci nemůže konat do doby vyřešení předběžné otázky dle § 64 odst. 1 

písm. c) správního řádu (správní řízení vedené odborem dopravy jako příslušným silničním 

správním úřadem) ve věci existence či neexistence veřejně přístupné účelové komunikace na 

pozemku parc. č. 1542/2 v k.ú. Sobotín (viz sedmá odrážka výše uvedeného přípisu č.j. MUSP 

71513/2019). 

Ing. Luděk Felkl 

vedoucí odboru výstavby MěÚ Šumperk 




