KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Collinova čp. 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
telefon 495 801 111, fax 495 512 631, e-mail ku.prokralokraj@cuzk.cz, ID datové schránky: ynmadqi

V Hradci Králové dne 4. 1. 2022
č. j. KÚ-00019/2022-660-2050
Výroční zpráva o činnosti Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj v oblasti
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „InfZ“), za kalendářní rok 2021
V souladu s ustanovením § 18 InfZ zveřejňuje Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
výroční zprávu za rok 2021.
a) Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
V roce 2021 došlo Katastrálnímu úřadu pro Královéhradecký kraj 18 žádostí o poskytnutí
informace podle InfZ. V 9 případech bylo vydáno rozhodnutí o byť jen částečném odmítnutí
žádosti.
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
Proti 3 rozhodnutím o odmítnutí žádosti bylo podáno odvolání.
c) Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a 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.
V roce 2021 nebyl vydán žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí
povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.
d) Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní
licence
Výhradní licence nebyly poskytnuty.
e) Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu
jejich vyřízení
Na postup povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informace v roce 2021
nebyla podána žádná stížnost.
f) Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona
Povinný subjekt nevyřizoval žádnou žádost o informaci uplatněnou osobně, telefonicky
nebo elektronickou poštou bez odvolání na InfZ.
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