Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

KÚ obdržel dne 2. 3. 2021 žádost o poskytnutí informace týkající se vypisování veřejných
zřizování příspěvkových organizací a právnických osob KÚ jako povinným subjektem. Dotaz
dále směřoval na veřejné zakázky na základě vertikální a horizontální spolupráce
a na nadlimitní veřejné zakázky a veřejné zakázky na právní služby, pokud k jejich vypsání
a realizace proběhly v roce 2020. Dále se dotaz týkal organizační struktury KÚ. Tazateli bylo
sděleno, že žádnou z poptávaných veřejných zakázek KÚ v roce 2020 nerealizoval. Tazateli
byla rovněž sdělena organizační struktura KÚ, včetně počtů zaměstnanců na jednotlivých
útvarech.
____________________________________________________________________________
KÚ obdržel dne 22. 11. 2021 žádost o poskytnutí informace. Dne 3. 12. 2021 obdržel KÚ
doplnění této žádosti. Žádost byla částečně odložena, protože požadované informace se
nevztahovaly k působnosti KÚ. Vyhověno bylo žádosti o zaslání kopie dosud neuzavřeného
spisu založeného na základě žádosti o informace obdržené dne 22. 11. 2021. Žadateli byla
poskytnuta kopie dosud neuzavřeného spisu (kopie spisového obalu spolu se soupisem
součástí spisu, žádost o poskytnutí informace ze dne 22. 11. 2021, sdělení o částečném
odložení žádosti a výzva k doplnění žádosti ve zbylé části (včetně doručenky) a doplnění
žádosti ze dne 3. 12. 2021).
____________________________________________________________________________
KÚ obdržel dne 31. 12. 2021 žádost o poskytnutí informace spočívající ve sdělení, zda existuje
stanovisko či metodika, která by stanovila pro katastrální úřad postup, že v případě zrušení a
vymezení jednotek za vzniku spoluvlastnictví budovy a nové vymezení jednotek je nutné učinit
ve dvou krocích, a to ve dvou navazujících řízeních. Současně bylo požádáno o kopii takové
metodiky, případně nové metodiky či stanoviska odlišného od metodiky.
KÚ tazateli poskytl stanoviska, která jsou přílohou tohoto dokumentu, a to
č. j. ČÚZK-06165/2021 a č. j ČÚZK-012281/2021.

