Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice

Čj. KÚ-00085/2017-300-15000

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2016
o činnosti Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj v oblasti poskytování
informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, v souladu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona č.106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon“)
sděluje:
podle písm. a):
Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj (dále jen „KÚ“) byly v období od 1.1.2016 do
31.12.2016 podány 3 žádosti o poskytnutí informací podle zákona. Dvě žádosti byly vyřízeny
poskytnutím požadovaných informací. V případě třetí žádosti byly požadované informace
rovněž poskytnuty, ovšem nikoliv v režimu zákona (poskytnutí bylo provedeno podle
vyhlášky č. 358/2013 Sb.) a v důsledku toho byla následně podána stížnost podle § 16a (viz
dále).
podle písm. b):
Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti (viz výše) nebylo odvolání podáno.
podle písm. c):
Rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí KÚ o odmítnutí žádosti podle
zákona neexistují.
podle písm. d):
Výhradní licence ve smyslu ustanovení § 14a zákona poskytnuty nebyly.
podle písm. e):
Ve smyslu ustanovení § 16a zákona byla podána 1 stížnost. Důvodem podání této stížnosti
byl nesouhlas žadatele se způsobem vyřízení jeho žádosti (poskytnutí informací v režimu
vyhlášky č. 358/2013 Sb. a nevydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti) a dále i s požadovanou
výší úhrady za poskytnuté informace. Ve věci podané stížnosti bylo nadřízeným orgánem
vydáno rozhodnutí, kterým byl sice konstatován nestandardní postup KÚ, vzhledem
k faktickému poskytnutí informací jiným způsobem a k časovému odstupu se však již
nepožadovalo vydání rozhodnutí o odmítnutí žádosti a dále jím byla prominuta úhrada za
poskytnuté informace.
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