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 Odpověď   
 

Rozhodnutí 

 

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 29.10.2019 žádost žadatele …………………….. o poskytnutí informace podle 

InfZ týkající se problematiky Nálezové databáze ochrany přírody.  

 
 

Výše uvedená žádost se částečně odmítá.  

 

Odůvodnění: 

V žádosti ze dne 29.10.2019 evidované pod č.j. MUSP 111382/2019 žadatel požaduje sdělení 

přihlašovacího údaje (loginu) do Nálezové databáze Agentury ochrany a přírody ČR (dále jen 

„Agentura“). Městský úřad Šumperk má s Agenturou uzavřenou smlouvu, na jejímž základě 

Agentura propůjčila povinnému subjektu přístup do databáze. Povinný subjekt na základě této 

skutečnosti není oprávněn sdělovat login třetím osobám, neboť není „vlastníkem“ tohoto loginu.  

  

V ostatních bodech žádosti se vyhovuje.  

 

Odbor životního prostředí MěÚ Šumperk Vám k ostatním bodům žádosti sděluje následující: odbor 

životního prostředí při vydávání koordinovaného stanoviska pro stavební záměry většinou z Vámi 

uvedených zdrojů přímo nevychází. V některých případech s daty Nálezové databáze pracuje, ale 

jsou to pouze podpůrné podklady, které obvykle slouží např. v cennějších lokalitách za účelem 

upozornění na zákonné povinnosti. Příslušnost ke stanoviskům pro stavební záměry ve vztahu ke 

zvláště chráněným druhům má ze zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny krajský 
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úřad. Územně analytické podklady spravuje orgán územního plánování. Z platných územních 

plánů a jejich limitů samozřejmě při posuzování záměrů v rámci zákony daných podmínek odbor 

vychází (v oblasti ochrany přírody se jedná např. o územní systém ekologické stability). Průzkumy 

a další podklady k žádosti o stanovisko ke stavebním záměrům si však musí podle § 67 

uvedeného zákona opatřit sám investor. Přístup do nálezové databáze ochrany přírody MěÚ 

Šumperk, odbor životního prostředí (tedy i orgán ochrany přírody) má od roku 2018. Přístup do 

nálezové databáze je smluvně ošetřen mezi AOPK ČR a Městem Šumperk, přístup mají příslušní 

zaměstnanci, kteří mohou data potřebovat.  

 

 

Poučení o odvolání: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podle § 16 odst. 1) a 2) a § 20 

odst. 5) zák. č. 106/1999 Sb. odvolat k nadřízenému orgánu povinného subjektu podle § 178 

zákona 500/2004 Sb., správní řád, a to ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, podáním 

učiněným prostřednictvím povinného subjektu, tedy Městského úřadu Šumperk, nám. Míru 1, 

787 01 Šumperk.  

 

 

 

Ing. Dana Krňávková 

Vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Šumperk 
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