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VÝROČNÍ ZPRÁVA  

o činnosti MěÚ Šumperk v oblasti poskytování informací 

za rok 2019 
v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů 
 

a) počet písemně podaných žádostí o informace 63 

b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí (částečném odmítnutí) žádosti 8 

c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí 2 

d) počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu 

jejich vyřízení 

1 

e) počet odložených žádostí dle § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.  5 

f) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti 

rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace 

0 

g) přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními 

řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své 

vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení 

0 

h) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí 

výhradní licence 

0 

i) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 

 

Přehled podaných žádostí dle jednotlivých odborů 

 

 

Název odboru 

Počet 

písemně 

podaných 

žádostí 

Počet 

vydaných 

rozhodnutí o 

(částečném) 

odmítnutí 

žádosti 

Počet 

podaných 

odvolání 

proti 

rozhodnutí 

Počet stížností 

na 

postup při 

vyřizování 

žádosti 

o informace 

kancelář tajemníka 4    

odbor správní a vnitřních věcí 1    

odbor finanční a plánovací 2    

odbor majetkoprávní 5    

odbor strategického rozvoje, územního plánování 

a investic 
5    

odbor školství, kultury a vnějších vztahů 1    

odbor životního prostředí 14 2   

odbor dopravy 4 1   

odbor výstavby 18 5 2 1 

odbor živnostenský 1    

odbor sociálních věcí 0    

oddělení interního auditu a kontroly 1    

oddělení bezpečnostní rady města 0    

městská policie 0    

Žádosti vyžadující spolupráci napříč odbory  7    

CELKEM 63    
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Odbor životního prostředí  

 
1. Žádost o informaci č.j. MUSP 23591/2019 (žádost č. 11/19) 

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 

05.03.2019 žádost o informace, ve které žadatel požaduje informace o seznamu honiteb 

v působnosti MěÚ Šumperk vč. kontaktů (e-mail nebo telefonní číslo) na uživatele honiteb. MěÚ 

Šumperk vydal dne 06.03.2019 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti ve věci neposkytnutí 

kontaktů na uživatele honiteb s odkazem na ochranu osobních údajů třetích osob. V ostatních 

částech žádosti bylo žadateli vyhověno. Žadatel se v zákonném termínu vůči Rozhodnutí o 

částečném odmítnutí žádosti neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

 
 

2. Žádost o informaci č.j. MUSP 111382/2019 (žádost č. 56/19) 

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 o informace, ve které žadatel požaduje informace o Nálezové databázi 

Agentury ochrany a přírody ČR. Žadatel mj. požadoval přihlašovací údaj (login) odboru životního 

prostředí do této databáze. MěÚ Šumperk vydal dne 04.11.2019 Rozhodnutí o částečném 

odmítnutí žádosti ve věci neposkytnutí loginu do databáze s odůvodněním, že povinný subjekt 

není vlastníkem této databáze, tudíž není oprávněn poskytovat login třetím osobám. V ostatních 

částech žádosti bylo žadateli vyhověno. Žadatel se v zákonném termínu vůči Rozhodnutí o 

částečném odmítnutí žádosti neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

 

 

Odbor dopravy  
 

 

1. Žádost o informaci č.j. MUSP 61661/2019 (žádost č.28/19)  

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 

06.06.2019 žádost o informace, ve které žadatel požaduje informace o problematice přestupků a 

jejich řešení. MěÚ Šumperk vydal dne 12.06.2019 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti 

v otázkách: …Je postup Vašeho správního orgánu odlišný u přestupců, kteří využívají možnosti 
zůstat vlastníkem motorového vozidla, avšak využívají „Virtuálního Provozovatele“ (například 
www.VirtualniProvozovatel.cz), tj. subjekt, který využívá tzv. společného řízení, kdy je například za 
1000 přestupků z Vaší obce uložena sankce 3000 Kč, kdy na základě výše uvedené právní 
úpravy musí Váš správní orgán tyto zahájit v tzv. společném řízení, či Váš správní orgán toto 
nerozlišuje? Existuje možnost, že by řízení o výše uvedených přestupcích bylo v nějakém případě 
zahájeno proti majiteli motorového vozidla, či je řízení zahájeno vždy proti provozovateli 
motorového vozidla?... S odůvodněním, že se povinný subjekt nemůže vyjádřit k případům, které 

ještě nenastaly, protože je povinen každý případ posuzovat samostatně a jednotlivě, nemůže 

předpovídat stav věci, která ještě nenastala. V ostatních částech žádosti bylo žadateli vyhověno. 

Žadatel se v zákonném termínu vůči Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti neodvolal. 

Rozhodnutí nabylo právní moci. 

 

 

 

 

http://www.virtualniprovozovatel.cz/
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Odbor výstavby  

 
1. Žádost o informaci MUSP 27355/2019 (žádost č.15/19)  

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 

18.03.2019 žádost o informace, ve které žadatel požaduje poskytnutí stavebního povolení 

k realizaci stavby na parcele č. 92/3, vedle bytového domu Bohdíkovská 2, Šumperk. Dne 

26.03.2019 zaslal povinný subjekt žadateli odpověď na jeho žádost – kopii stavebního povolení 

v anonymizované podobě v části osobních údajů účastníků řízení. Dne 01.04.2019 podal žadatel 

prostřednictvím svého právního zástupce stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování 

informace. V stížnosti žadatel poukazuje na to, že povinný subjekt zaslal anonymizovanou kopii 

stavebního povolení, přitom měl vydat Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti. Žadatel ve své 

stížnosti zároveň navrhuje, aby nadřízený orgán (Krajský úřad Olomouckého kraje) přikázal 

povinnému subjektu vydat Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v anonymizované části, a 

aby usnesením věc převzal a informaci poskytl sám nebo vydal Rozhodnutí o odmítnutí žádosti. 

Povinný subjekt dne 05.04.2019 postoupil předmětnou stížnost nadřízenému orgánu. Nadřízený 

orgán dne 24.04.2019 vydal Rozhodnutí, v němž přikazuje povinnému subjektu, aby výše 

uvedenou žádost vyřídil znovu. Ve svém Rozhodnutí nadřízený orgán poukazuje na skutečnost, že 

se povinný subjekt nezabýval existencí tzv. dotčených osob. Na základě Rozhodnutí nadřízeného 

orgánu vydal povinný subjekt dne 13.05.2019 Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti, v níž 

odkazuje na podmínky stanovené čl. 6 odst. 1 nařízení GDPR a na nesouhlas, který vyjádřily 

dotčené osoby s poskytnutím jejich osobních údajů žadateli. Dne 28.05.2019 se žadatel proti 

tomuto rozhodnutí odvolal k nadřízenému orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Povinný 

subjekt předmětné odvolání postoupil dne 07.06.2019 nadřízenému orgánu. Nadřízený orgán 

vydal dne 21.06.2019 Rozhodnutí, v němž povinnému subjektu Rozhodnutí o částečném 

odmítnutí žádosti ruší a vrací věc povinnému subjektu k novému projednání. Na základě 

Rozhodnutí nadřízeného orgánu vydal povinný subjekt dne 03.07.2019 Rozhodnutí, v němž 

uplatnil test proporcionality a zabýval se otázkou, zda převažuje v daném případě ústavní právo 

na poskytnutí informace, či zda převažuje ústavní právo na ochranu osobních údajů účastníků 

řízení. Na základě testu proporcionality povinný subjekt vyhodnotil, že osobní údaje třetích osob 

neposkytne. Dne 15.07.2019 podal žadatel proti tomuto rozhodnutí stížnost k nadřízenému 

orgánu prostřednictvím povinného subjektu. Povinný subjekt předmětnou stížnost postoupil dne 

24.07.2019 nadřízenému orgánu. Nadřízený orgán vydal dne 07.08.2019 Rozhodnutí, v němž 

stížnost žadatele zamítl a rozhodnutí povinného subjektu potvrdil. Proti Rozhodnutí nadřízeného 

orgánu se nelze odvolat.  

 

2. Žádost o informaci MUSP 40358/2019 (žádost č.23/19)  

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 

16.04.2019 žádost o informace, ve které žadatel požaduje  nahlédnutí do správního spisu sp.zn. 

7170/2019 VYS/FEDE. Dne 29.04.2019 vydal povinný subjekt Rozhodnutí o odmítnutí žádosti 

s odkazem na názor Nejvyššího správního soudu vyjádřeného rozsudkem ze dne 12.04.2018 pod 

č.j. 7 As 124/2017-21 a další platnou judikaturu. Z platné judikatury vyplývá, že pokud žadatel 

žádá o poskytnutí informace nahlédnutím do správního spisu, může tak učinit pouze v režimu § 

38 správního řádu ( zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění), neboť aplikace InfZ (žadatel ve svém 

upřesnění ze dne 21.08.2019 uvedl, že žádá o informaci dle InfZ) byla na základě jeho § 2 odst. 

3 vyloučena. Žádá-li žadatel o poskytnutí informace nahlédnutím do správního spisu dle InfZ, 

povinný subjekt nemůže postupovat jinak, než informaci dle InfZ v tomto režimu neposkytne a 

odkáže jej na možnost postupu podle § 38 správního řádu, prokáže-li právní zájem nebo jiný 

vážný důvod, což žadatel neprokázal. V ostatních částech žádosti bylo žadateli vyhověno. Žadatel 

se v zákonné lhůtě vůči Rozhodnutí neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní moci.  
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3. Žádost o informaci sp.zn.92135/2019 (žádost č.40/19)  

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 

12.08.2019 žádost o informace, ve které žadatel požaduje informace týkající se problematiky 

terénních úprav pískovny v Novém Malíně (nahlédnutí do správního spisu). Dne 21.08.2019 

zaslal MěÚ Šumperk žadateli Výzvu k odstranění nedostatků podání (z podání nebylo zřejmé, 

podle jakého právního předpisu žadatel žádá o zpřístupnění informace, a vyzval žadatele, aby 

prokázal právní zájem nebo jiný vážný důvod pro umožnění nahlédnutí do spisu). Žadatel dne 

21.08.2019 v zákonném termínu nedostatky odstranil. Dne 04.09.2019 vydal povinný subjekt 

Rozhodnutí o odmítnutí žádosti s odkazem na názor Nejvyššího správního soudu vyjádřeného 

rozsudkem ze dne 12.04.2018 pod č.j. 7 As 124/2017-21 a další platnou judikaturu. Z platné 

judikatury vyplývá, že pokud žadatel žádá o poskytnutí informace nahlédnutím do správního 

spisu, může tak učinit pouze v režimu § 38 správního řádu ( zák. č. 500/2004 Sb., v platném 

znění), neboť aplikace InfZ (žadatel ve svém upřesnění ze dne 21.08.2019 uvedl, že žádá o 

informaci dle InfZ) byla na základě jeho § 2 odst. 3 vyloučena. Žádá-li žadatel o poskytnutí 

informace nahlédnutím do správního spisu dle InfZ, povinný subjekt nemůže postupovat jinak, 

než informaci dle InfZ v tomto režimu neposkytne a odkáže jej na možnost postupu podle § 38 

správního řádu, prokáže-li právní zájem nebo jiný vážný důvod, což žadatel neprokázal. Dne 

04.09.2019 se žadatel proti Rozhodnutí povinného subjektu v zákonné lhůtě prostřednictvím 

povinného subjektu odvolal ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje jakožto k nadřízenému 

orgánu povinného subjektu. Dne 04.10.2019 vydal Krajský úřad Olomouckého kraje Rozhodnutí, 

v němž odvoláním napadané Rozhodnutí MěÚ Šumperk dle ust. § 90 odst. 1 písm. a) správního 

řádu zrušil a řízení ve věci žádosti o informace posuzované dle InfZ zastavil.  

 

4. Žádost o informaci sp.zn.96369/2019 (žádost č.48/19)  

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 

17.09.2019 žádost o informace, ve které žadatel požaduje informace týkající se problematiky 

terénních úprav pískovny v Novém Malíně (žádost o územní rozhodnutí). Dne 19.09.2019 zaslal 

MěÚ Šumperk Vyrozumění o podané žádosti všem účastníkům řízení. Účastníci nedali souhlas 

s poskytnutím svých osobních údajů žadateli. Dne 30.09.2019 vydal MěÚ Šumperk Rozhodnutí o 

částečném odmítnutí žádosti v bodě poskytnutí osobních údajů obsažených v požadovaném 

územním rozhodnutí účastníků řízení, které jsou součástí požadovaných územních rozhodnutí. 

V ostatních částech žádosti bylo žadateli vyhověno (žadateli byla zaslána požadovaná územní 

rozhodnutí v anonymizované verzi). Žadatel dne 30.09.2019 podal námitku proti předmětnému 

rozhodnutí. Dne 03.10.2019 vyzval MěÚ Šumperk žadatele k upřesnění námitky. Žadatel dne 

03.10.2019 zaslal MěÚ Šumperk upozornění na pochybení povinné osoby a dne 04.10.2019 

zaslal upřesnění své námitky, v níž však žadatel uvádí, že nepodává odvolání ani nerozporuje 

výrok usnesení a převážnou část odůvodnění. MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle InfZ 

předmětnou žádost tímto uzavřel jako vyřízenou.  

 

 

5. Žádost o informaci sp.zn.102918/2019 (žádost č.53/19)  

 

MěÚ Šumperk jakožto 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 

03.10.2019 žádost o informace, ve které žadatel požaduje informace týkající se problematiky 

terénních úprav pískovny v Novém Malíně (územní rozhodnutí č.j.57505). MěÚ Šumperk zaslal 

žadateli dne 09.10.2019 Výzvu k doplnění žádosti, neboť z jeho žádosti nebylo patrné, jaké 

dokumenty žadatel požaduje. Dne 09.10.2019 žadatel zaslal MěÚ Šumperk upřesnění žádosti. 

MěÚ Šumperk upřesnění žadatele posoudil a dne 14.10.2019 opětovně zaslal žadateli Výzvu 

k upřesnění žádosti. Žadatele vyzval, aby dle § 168 odst. 2 stavebního zákona doložil souhlas 

obce Nový Malín, jako toho, kdo dokumentaci pořídil a zároveň vlastníka stavby, které se 

dokumentace týká.  Žadatel v zákonné lhůtě souhlas vlastníka dokumentace nedoložil. Dne 
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23.10.2019 MěÚ Šumperk vydal Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti v bodě poskytnutí 

dokumentace. V ostatních částech žádosti bylo žadateli vyhověno. Žadatel se v zákonném 

termínu vůči Rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti neodvolal. Rozhodnutí nabylo právní 

moci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatní žádosti o informace 

 

Kromě písemných žádostí o poskytnutí informací vyřizují jednotlivé odbory MěÚ denně ústní 

žádosti o informace související s jejich činností. Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti 

o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není 

uplatňován žádný poplatek. Počet těchto žádostí není v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 InfZ 

součástí výroční zprávy o poskytování informací. 

 

 

Poplatky za poskytnuté informace 

 

Podle §17 InfZ mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat 

finanční úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady spojenými s vyřízením žádosti. 

Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí za rok 2019: 0,- Kč 

 

 

 

 

Výroční zpráva bude zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách města 

www.sumperk.cz .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Olga Hajduková 

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů 
vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk  

Srovnání počtu evidovaných žádostí za období 2010 - 2019 

 

Rok Počet evidovaných žádosti 

2010 9 

2011 11 

2012 24 

2013 30 

2014 23 

2015 40 

2016 30 

2017 39 

2018 29 

2019 63 

http://www.sumperk.cz/

