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Zveřejnění obsahu informací poskytnutých podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím
Katastrální úřad pro Vysočinu obdržel dne 2. 3. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona č.
106/1999 Sb., kdy žadatel požadoval informace týkajících se činnosti úřadu ve vztahu k zákonu č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Požadované informace úřad poskytnul nebo odkázal
žadatele na veřejně dostupné informace na webových stránkách úřadu nebo na profilu zadavatele.
Na dotaz „jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č.
134/2016 Sb., jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č.
134/2016 Sb. a jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2.
zákona č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti“
bylo žadateli sděleno, že katastrální úřad takové subjekty nezřizuje.
Na dotaz „jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb. a jaké na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona
č. 134/2016 Sb.“, bylo žadateli sděleno, že takové zakázky katastrální úřad v roce 2020 neuzavíral.
Na dotaz „jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli,
kteří nejsou veřejným zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb.“ bylo žadatel sděleno, že tyto
informace jsou veřejně dostupné na profilu zadavatele, a to na https://nen.nipez.cz/profil/KUVY.
Na dotaz „jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ
ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29
písm. k) zákona č. 134/2016 Sb.“ bylo žadateli sděleno, že takovou veřejnou zakázku povinný subjekt
dosud nesoutěžil.
Na dotaz „jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu“ bylo žadateli
odpovězeno, že organizační struktura Katastrálního úřadu pro Vysočinu je veřejně dostupná na
internetové adrese https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-proVysocinu/Katastralni-urad-pro-Vysocinu.aspx.
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214
povinný
subjekt
používá,
byl
žadateli
sdělen
odkaz
na
profil
zadavatele,
tj.
https://nen.nipez.cz/profil/KUVY.
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