Zveřejnění obsahu informací poskytnutých podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
r. 2022
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj (dále jen „KÚ“) dosud obdržel v roce 2022 2 žádosti o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „InfZ.“).



Dne 19. 1. 2022 byla doručena Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj žádost žadatele:
-

o poskytnutí kopií listin (smluv o prodeji pozemků) týkajících se pozemků v k.ú. Bělá nad
Radbuzou a dále sdělení, kdy byla práva podle těchto smluv vložena do katastru nemovitostí.
KÚ poskytnutí informace podle ust. § 15 odst. 1 InfZ. v důsledku ust. § 2 odst. 3 InfZ. odmítl.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 informačního zákona se zákon nevztahuje na poskytování
informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících evidencích, informací,
které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud zvláštní zákon
upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu podání
žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací, přičemž pod čarou je
uveden jako příklad takového zvláštního zákona katastrální zákon.
Žadatel oslovil katastrální úřad jako povinný subjekt. Katastrální úřady jsou jiné správní úřady
pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky, přičemž do působnosti katastrálního
úřadu patří činnosti uvedené v § 5 odst. 1 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a
katastrálních orgánech. Katastrální úřad provádí správu katastru prostřednictvím Informačního
systému katastru nemovitostí (ISKN). Informační systém katastru nemovitostí je integrovaný
informační systém pro podporu výkonu státní správy katastru nemovitostí a pro zajištění
uživatelských služeb katastru nemovitostí. ISKN obsahuje prostředky pro vedení souborů
popisných informací, pro vedení souborů geodetických informací, pro podporu správních a
administrativních činností při vedení katastru nemovitostí a pro správu dokumentačních fondů.
Informace, jejichž poskytnutí žadatel žádal, jsou informace, jejichž poskytování upravuje
vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 358/2013 Sb. (poskytnutí kopie
listiny), a jsou tedy dostupné z jiné veřejně dostupné evidence. Nelze se jich tedy domáhat v
souladu s § 2 odst. 3 informačního zákona na základě žádosti podle tohoto zákona.



Dne 21. 2. 2022 byla doručena Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj žádost žadatele:
o poskytnutí informací týkajících se pozemkové úpravy v k.ú. Ohnišťovice v souvislosti
s umístěním stavby na hranici sousedícího pozemku.
Žadatel žádal o informace:
- kdo doručil KÚ náčrty zjišťování průběhu hranic a měřické náčrty
- jaké instituce upozornily KÚ na sporné místo
- datum upozornění a údaje z rozdělovníku
- zda někdo reagoval na upozornění KÚ
KÚ žadateli informace poskytl
a sdělil mu název a sídlo vyhotovitele komplexní pozemkové úpravy, který vyhotovil a předal
KÚ náčrty zjišťování průběhu hranic (dále jen „ZPH“) a měřické náčrty a informaci, kdy byl
objednatelem.
Dále mu sdělil, že KÚ neměl k předloženým náčrtům výhrady, ani neřešil žádné sporné místo
s tím, že KÚ se může pouze domnívat, že žadatel považuje za sporné místo údajně „černou
stavbu“ umístěnou na st.p.č. X v k.ú. Ohnišťovice vedle vlastnické hranice st.p.č. X ve
vlastnictví žadatele. V rámci ZPH byla tato stavba komisí posouzena jako vedlejší stavba ke
stavbě rodinného domu č.p. X a zobrazena do náčrtu, následně byla zaměřena a zobrazena v

katastrální mapě jako další prvek polohopisu bez vyžadování listin potřebných k zápisu
stavby, neboť se taková stavba nezapisuje do katastru nemovitostí.
KÚ dále sdělil žadateli, kdy proběhlo zjišťování průběhu hranic, složení komise a datum
schválení výsledků šetření.
Na závěr KÚ sdělil žadateli, že vzhledem k tomu, že z pohledu KÚ nebylo žádné sporné místo
identifikováno, nebyl žádný subjekt upozorněn, a proto nedošlo ani k žádné reakci. ZPH
proběhlo zcela v souladu s planými předpisy. Pro úplnost KÚ dodal, že vedlejší stavby se
standardně nezapisují do katastru, ale jen zobrazují jako další prvek polohopisu, bez
zjišťování skutečnosti, zda byla stavba stavebním úřadem povolena.

