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Uvádějte vždy při písemném styku.

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací
Krajskému úřadu Olomouckého kraje, Odboru strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor
SR KÚOK), byla dne 23. 6. 2017 doručena Vaše žádost o poskytnutí informace podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o informacích).
Obsahem podané žádosti je požadavek na poskytnutí informace ve věci postupu
tajemníka MěÚ Šumperk, který byl opatřením Odboru SR KÚOK, pod sp.zn.
KÚOK/44407/2017/OSR/7760, ze dne 30. 5. 2017, vyzván podle § 80 odst. 4 písm. a)
správního řádu, aby bezodkladně, nejpozději do 7 dnů ode dne doručení tohoto opatření,
postupoval podle § 14 odst. 4 správního řádu a určil jinou úřední osobu, která není
k vyloučenému ve vztahu podřízenosti.
Požadujete odpovědět na následující dotaz:
„Jak je ve věci postupováno, zda byla určena osoba, která bude úkony provádět?“
V souvislosti s uvedeným dotazem Vám poskytujeme následující požadovanou informaci:
Na základě ust. § 131 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen správní řád), obdržel dne 7. 6. 2017 Krajský úřad Olomouckého kraje,
Odbor strategického rozvoje kraje (dále jen Odbor SR KÚOK), podání Městského úřadu
Šumperk, Odboru výstavby (dále jen Stavební úřad) ze dne 31. 5. 2017 nazvané
„Postoupení správních spisů a ostatních spisů a podání na základě Usnesení o podjatosti
vedoucího odboru výstavby MěÚ Šumperk, ze dne 9. 5. 2017, č.j. MUSP 46014/2017“.
Tímto podáním Stavební úřad na základě výše citovaného usnesení postoupil Odboru SR
KÚOK veškeré správní a ostatní spisy a podání vztahující se k Ing. Pavlíně Hanáčkové,
Seydlerova 2147/11, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, jelikož na MěÚ Šumperk není osoba,
která by byla mohla vést řízení a která by současně nebyla vůči vyloučenému Ing.
L. Felklovi ve vztahu podřízenosti (viz dále).
Jednalo se o tyto spisy:
1. Sp.zn. 109194/2017 VYS/LISE – Žádost o pasport stavby ze dne 1. 11. 2016,
2. Sp.zn. 96855/2016 VYS/LISE – Řízení o odstranění stavby ze dne 29. 9. 2016,

3. Sp.zn. MUSP 123191/2017 – Žádost o pasport stavby ze dne 13. 12. 2016,
4. Žádost o dodatečné povolení stavby ze dne 6. 2. 2017,
5. Sp.zn. 29224/2017 VYS/LISE – Sdělení odboru výstavby MěÚ Šumperk ze dne
31. 3. 2017 k Výzvě KÚOK,
6. Sp.zn. 74200/2016 VYS/JAFI – Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí na
plynovodní přípojku ze dne 21. 7. 2016.
Dle zjištění Odboru SR KÚOK byla Ing. Pavlínou Hanáčkovou vznesena námitka
podjatosti do řízení vedeného Stavebním úřadem pod sp.zn. 96855/2016 VYS/LISE
a sp.zn. 74200/2016 VYS/JAFI.
Tajemník MěÚ Šumperk svým usnesením č.j. MUSP 46014/2017 vyloučil vedoucího
odboru výstavby MěÚ Šumperk z projednávání a rozhodování v řízeních sp.zn.
96855/2016 VYS/LISE, sp.zn. 74200/2016 VYS/JAFI a sp.zn. 109194/2016 VYS/LISE.
Vzhledem k tomu, že námitka podjatosti se váže ke konkrétnímu řízení, nelze
postupovat podle § 131 odst. 4 správního řádu u řízení, ve kterém námitka
podjatosti vznesena nebyla. Z tohoto důvodu Odbor SR KÚOK vrátil Stavebnímu úřadu
opatřením ze dne 22. 6. 2017, pod č.j. KUOK 63057/2017, následující spisy:
1. Sp.zn. MUSP 123191/2017 – Žádost o pasport stavby ze dne 13. 12. 2016,
2. Žádost o dodatečné povolení stavby ze dne 6. 2. 2017,
3. Sp.zn. 29224/2017 VYS/LISE – Sdělení odboru výstavby MěÚ Šumperk ze dne
31. 3. 2017 k Výzvě KÚOK.
Zbývajícími spisy se Odbor SR KÚOK bude zabývat ihned poté, co jím bude rozhodnuto
o odvolání proti výše citovanému usnesení tajemníka MěÚ Šumperk v odvolacím řízení,
což se předpokládá v řádu několika dnů.
S pozdravem
Bc. Ing. Hana Mazurová
vedoucí oddělení
stavebního řádu a památkové péče
Odboru SR KÚOK
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