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 Odpověď   
 
 

Rozhodnutí o částečném odložení žádosti 

Dne 19.04.2020 obdržel Městský úřad Šumperk prostřednictvím e-mailové pošty žádost o 
poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen INFZ), a to žádost o zaslání následujících dat z let 2010 až 2019 
týkajících se provozu MHD ve městě: 

a) Dopravní výkon [voz/km] 
b) Přepravní výkon (oskm) 
c) Počet přepravených cestujících 
d) Výše nákladů a kompenzace dopravci za provoz MHD 
e) Celková výše nákladů spojených s organizaci MHD (tj. včetně investic do mobiliáře, 

propagace apod.) 

Žádost o poskytnutí informace ze dne 19.04.2020 se dle § 14 odst. 5 písm. c) INFZ 

v bodech a), b), c)  

o d k l á d á 

z důvodu, že požadovaná informace se nevztahuje k působnosti Městského úřadu Šumperk jako 

povinného subjektu.   

 

Odůvodnění: 

S odkazem na § 2 odst. 1 INFZ ve vazbě na § 14 odst.5 písm. c) INFZ sdělujeme, že předmět žádosti 

se nevztahuje k působnosti našeho úřadu. V této věci se prosím obraťte na Koordinátora 

Integrovaného dopravního systému Olomouckého kraje, příspěvková organizace Jeremenkova 

1211/40b, Hodolany, 779 00 Olomouc, email: kidsok@kidsok.cz web: www.kidsok.cz  

 

 V ostatních bodech žádosti se dle dle § 4 odst. 1 INFZ se 

 

vyhovuje  

mailto:kidsok@kidsok.cz
https://www.kidsok.cz/


 

 

 

Rok  
  Výše nákladů a kompenzace dopravci 

za provoz MHD 

 Celková výše nákladů spojených s 

organizaci MHD (tj. včetně investic do 

mobiliáře, propagace apod.) 

2010 6 500 000,00 ˗˗˗˗˗˗ 

2011 6 700 000,00 ˗˗˗˗˗˗ 

2012 6 850 000,00 ˗˗˗˗˗˗ 

2013 7 045 000,00 ˗˗˗˗˗˗ 

2014 7 240 000,00 ˗˗˗˗˗˗ 

2015 7 279 500,00 ˗˗˗˗˗˗ 

2016 7 280 000,00 239 365 

2017 7 768 622,00 101 422 

2018 6 710 623,80 140 407 

2019 8 680 680,50 58 866 

 

 

Pozn. Celkovou výši investic do mobiliáře MHD může poskytnout povinný subjekt pouze za léta 2016 až 2019. V předchozích 

letech byla tato agenda v kompetenci akciové společnosti Podniky města Šumperka, a.s. V roce 2018 došlo k předání části 

agendy (vč. zastávek) na Městský úřad Šumperk. Společnost však předala úřadu pouze data od roku 2016. Daty za předchozí 

léta povinný subjekt nedisponuje.  

 

Podklady pro odpověď poskytly odbory: dopravy, finanční a plánovací, majetkoprávní MěÚ 

Šumperk. 

 

S pozdravem, 

 

Mgr. Olga Hajduková 

Odbor školství, kultury a vnějších vztahů 

vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů 

Městský úřad Šumperk 

 

 



 

 


