
 

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

k informacím.  

 

Žádost číslo: 6 

Evidenční číslo žádosti: 11742/2020 

Žádost přijata a zaevidována dne: 26.01.2020 

Obsah žádosti: 
Problematika bytového fondu a závazků vůči 

městu.         

Dotčený odbor, který poskytl podklady pro 

zpracování odpovědi: 
MJP+FAP 

Žádost vyřídil a odpověď odeslal odbor ŠKV   31.01.2020 resp. 10.02.2020 

Odpověď poskytnuta: V plném rozsahu          

Přílohy: 0 

  

 Odpověď   
 

1. Žádost přijata na podatelnu dne 26.01.2020 

2. Na základě podkladů odboru zaslal odbor ŠKV dne 31.1.2020 Oznámení o výši úhrady za 

poskytnutí informací. 

3. Dne 3.2.2020 žadatelka upravila (zkrátila počet otázek) svoji žádost.  

4. Dne 10.2.2020 odbor ŠKV zaslal žadatelce odpověď na její upravenou žádost ze dne 3.2.2020 

(část otázek zodpověděl, druhou část podmínil zaplacením poplatku, příp. žadatelku odkázal na 

pověřeného pracovníka – nabídl možnost osobní konzultace).  

 

 

Vážená paní, 

 

na základě Vaší upravené žádosti dle Zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen InfZ), ze dne 03.02.2020 Vám níže posílám 

odpovědi na Vaše otázky. K Vaší připomínce k vypracovávání odpovědí za úplatu, Vám povinný 

subjekt sděluje následující: v loňském roce jsme evidovali 63 žádostí o informace dle InfZ. 

Pracovníci městského úřadu se vždy žádostem snaží vyhovět v co nejkratší lhůtě a pouze ve 

výjimečných případech uplatňují vůči žadateli § 17 odst. 1 InfZ (požadují úhradu za mimořádně 

rozsáhlé vyhledávání informací). Městský úřad Šumperk se k uplatňování tohoto paragrafu 

uchyluje pouze v případech, které výrazným způsobem časově naruší vykonávání běžné agendy 

dotčeného pracovníka. V případě Vašich otázek uplatnil povinný subjekt tento paragraf, neboť jste 

v původní žádosti požadovala údaje, jejichž vyhledávání a zpracování pracovníky časově zatíží na 

úkor jejich běžné agendy. Dotčení pracovníci během pracovní doby často jednají s klienty, proto 

nemohou odpovědi na Vaši žádost zpracovávat během řádné pracovní doby, ale až po pracovní 

době. Z tohoto důvodu povinný subjekt ve Vašem případě uplatnil v původní žádosti paragraf 17.  

 

Co se týče Vámi upravené žádosti dle InfZ (upravený počet otázek z 23 na 6) povinný subjekt Vám 

sděluje následující: níže naleznete odpovědi na otázky č. 2,3,4,6. V případě otázek 1,5 a 

vzhledem k jejich náročnosti, trvá povinný subjekt na úhradě nákladů ve výši 868 ,-Kč (425 min 

zpracování –  náklady na zaměstnance 124Kč/hod viz Oznámení o výši úhrady za poskytnutí 

informace dle InfZ ze dne 31.01.2020 č.j. MUSP 11742/2020). Touto cestou Vám povinný 

subjekt doporučuje v případě otázek č. 1 a 5 telefonicky kontaktovat pověřeného zaměstnance 

touto agendou, paní Ing. Šárku Hanákovou z oddělení majetkoprávního, tel. 583 388 460. S paní 

Hanákovou můžete prokonzultovat Vámi požadované odpovědi na otázky a případně si je 

upřesnit.  

  

http://www.sumperk.cz/


 

 

1. Počet neuhrazených závazků plateb nájemného k 30. 6. 2019.       

 

2. Celková výše neuhrazených pohledávek závazků fyzických osob k obci k 31. 12. 

2018.  50.712.996 Kč  

 

3. Počet neuhrazených plateb za komunální odpad k 30. 6. 2019.  Je rozdílný z hlediska 

splatnosti. Před splatností (odpad za rok 2019 je splatný k 31.12.2019) je 

neuhrazeno 24.188 případů, po splatnosti, tzn. neuhrazený poplatek za rok 2018, 

který byl splatný 31.12.2018, je 10.236 případů.  

 

4. Celková výše neuhrazených pohledávek závazků fyzických osob k obci k 30. 6. 2019. 

Je také odlišná z hlediska splatnosti. Závazků před splatností je 61.272.217 Kč, po 

splatnosti 51.643.201 Kč.  

 

5. Výše neuhrazených závazků nájemného fyzických osob k obci k 30. 6. 2019. 

 

6. Výše neuhrazených plateb za komunální odpad k 30. 6. 2019. Před splatností 

15.228.298 Kč, po splatnosti 5.683.945 Kč.  

 

 

S pozdravem, 

Mgr. Olga Hajduková 

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů 

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů 
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