
 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 45 

Evidenční číslo žádosti: 94923/2019 

Žádost přijata a zaevidována dne: 12.09.2019 

Obsah žádosti: 
zápisy z jednání RM - pozemek Zborovská 

p.č. 1463/3 v k.ú. Šumperk 

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
TAJ 

Žádost vyřídil a odpověď odeslal odbor ŠKV   17.09.2019  

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 

12.09.2019 Vaši žádost o poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete nahlédnutí a 

pořízení opisů ze zápisů z jednání komise pro majetkoprávní věci ohledně prodeje pozemku  

p.č. 1463/3 v k.ú. Šumperk a dále zápisy z jednání RM a jednotlivá usnesení a návrhy usnesení  

a veškeré poskytnuté podklady pro rozhodnutí ve výše uvedeném případu.  

 

 

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

 

V souladu s ustanovením § 16 odst. 2 písm. e) zákona o obcích máte právo nahlížet do usnesení 

rady obce a rovněž máte právo požadovat po povinném subjektu předložení zápisu ze schůze rady 

obce na základě příslušných ustanovení InfZ. V souladu s výše uvedeným si Vás touto cestou 

dovolujeme informovat, že požadované informace jsou Vám zpřístupněny v úřadovně Městského 

úřadu Šumperk na nám. Míru 1 (budova radnice, I. patro, kancelář č. 520, Ing. Marie Dvořáčková, 

vedoucí kanceláře tajemníka). Informace jsou Vám přístupné kdykoli po dobu otevíracích hodin 

úřadovny.  

   

Pondělí a středa 800 - 1200 1245 - 1700 

Úterý a čtvrtek 800 - 1200 1245 - 1500 

Pátek dle dohody 

 

http://www.sumperk.cz/


 

Podklady pro odpověď poskytl Odbor kanceláře tajemníka MěÚ Šumperk.  

 

 

S pozdravem,  

 

 

Mgr. Olga Hajduková  

Vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů  

Odbor školství kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk  

 

 

http://www.sumperk.cz/

