Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Rok 2015
Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě (dále jen „ZKI v Opavě“) obdržel dne
4. 10. 2015 žádost od Ing. D. K., MBA, o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím. ZKI v Opavě žádosti vyhověl a požadovanou informaci poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ZKI v Opavě zveřejňuje obsah poskytnuté
informace.
Žadatel požadoval zodpovězení dotazů k přípravě a realizaci investičních projektů
a k hospodaření s investičními prostředky v období 2009 až 2014.
Žadateli bylo sděleno, že se většina dotazů obsažených v dotazníku ve formě 10ti otázek
se netýká činnosti ZKI v Opavě. Odpovězeno bylo ve věci výše investičních prostředků
v letech 2009 - 2014, konání postauditů investičních projektů a ve věci existence vnitřní
směrnice pro posuzování investičních projektů.

Zeměměřický a katastrální inspektorát v Opavě obdržel dne 15. 12. 2015 žádost
od společnosti Heagl, s.r.o., o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím. ZKI v Opavě žádosti vyhověl a požadovanou informaci poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 zákona ZKI v Opavě zveřejňuje obsah poskytnuté
informace.
Žadatel požadoval informace týkající se právního informačního systému Codexis,
jejichž obsah byl upřesněn v 7 bodech žádosti. ZKI v Opavě žádosti o poskytnutí informací
vyhověl a žadateli poskytl informace k dotazům, zda používá právní informační systém
Codexis, zda využívá doplněk k softwaru Liberis, jaký je přesný název doplňku Liberis a pro
kolik uživatelů je právní informační systém Codexis určen.
Žádostem o „Sdělení informace o částce, která je vynaložena na pořízení tohoto systém
z veřejných prostředků?“ o „Sdělení informace od kdy je uzavřena smlouva na využívání
tohoto systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení od kdy je uhrazeno využívání
tohoto systému?“ a o „Sdělení informace do kdy je uzavřena smlouva na využívání tohoto
systému; v případě že není uzavřena smlouva, sdělení do kdy je uhrazeno využívání tohoto
systému?“ nebylo možno vyhovět, a proto ZKI v Opavě vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

