ČESKÝ ÚŘAD ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ
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 2010
Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 26.11.2010 žádost
o informaci podle zákona o svobodném přístupu k informacím od PhDr. H. P. ČÚZK žádosti
vyhověl a požadovanou informaci dne 30.11.2010 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka požadovala zaslání kopie přípisu č.j. ČÚZK 2425/2010-22.
Žadatelce byla poskytnuta kopie stanoviska ČÚZK k zániku a výmazu exekutorského
zástavního práva ze dne 19.3.2010 č.j. ČÚZK 2425/2010-22.

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 18.6.2010 žádost
o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím od paní M. D. ČÚZK
žádosti vyhověl a požadované informace dne 22.6.2010 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka požádala o poskytnutí textu výkladu pojmu „zemědělský půdní fond“ ze dne
30.7.2004 č.j. ČÚZK 3724/2004-15 a dále odpovědi na dotaz ve věci nabývání
zemědělského půdního fondu cizinci ze dne 22.8.2005 č.j. ČÚZK 4633/2005-15.
Požadované dokumenty byly žadatelce zaslány.

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 17.6.2010 žádost
o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím od paní M.D. ČÚZK žádosti
vyhověl a požadované informace dne 21.6.2010 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka požádala o poskytnutí textu „Informace o nabývání nemovitostí cizozemci
po vstupu do EU“ ze dne 8.6.2004 č.j. ČÚZK 1058/2004-15 a dále o „Informaci k aplikaci
devizového zákona“ ze dne 20.8.2004 č.j. ČÚZK 3725/2004-15.
Požadované dokumenty byly žadatelce zaslány.

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 16.4.2010 žádost paní
L.H., redaktorky rozhlasové stanice, o informace dle zákona o svobodném přístupu
k informacím. ČÚZK žádosti vyhověl a požadované informace dne 21.4.2010 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:

Žadatelka žádala o poskytnutí informací k následujícím otázkám:
Můžete vyjmenovat a vyčíslit kontrakty celé vaší instituce na externí poradenské služby
za posledních pět let? Jde o tyto údaje: firma (vybraná ve výběrovém řízení či ne, kdy) –
konkrétní dodaný produkt, služba – cena.
Totéž pro: externí právní poradenské služby, externí IT služby a externí marketingové služby
Můžete vyjmenovat a vyčíslit platby za externí služby pro celou vaši instituci (např. úklid,
dodávka květin, letenky, pobyt v hotelích, catering, dodávka cukrářských výrobků, ostraha
budov, kancelářské potřeby apod.) za posledních pět let? Jde o tyto údaje: firma (vybraná
ve výběrovém řízení či ne, kdy) – konkrétní dodaný produkt, služba – cena.
Můžete vyjmenovat a vyčíslit všechny kontrakty nad 2 miliony korun uzavřené vaší institucí
na základě výběrových řízení i mimo ně za posledních pět let? Jde opět o tyto údaje: firma
(vybraná ve výběrovém řízení či ne, kdy) – konkrétní dodaný produkt, služba – cena.
ČÚZK upozornil, že požadované členění výdajů není shodné s rozpočtovou skladbou.
Aby mohly být požadované údaje poskytnuty, bylo by třeba provést nové roztřídění jednotlivých
účetních dokladů a vypsat z nich požadované údaje. V této souvislosti vyčíslil případné finanční
náklady za vyhledání požadovaných informací dle platného ceníku a zároveň tím splnil
oznamovací povinnost podle ustanovení § 17 zákona o svobodném přístupu k informacím.
Z důvodu shora uvedeného byl nejprve na základě státních závěrečných účtů za jednotlivé roky
zpracován přehled požadovaných výdajů odpovídající platné rozpočtové skladbě, ze kterého
je patrný objem výdajů v jednotlivých položkách a který byl žadatelce poskytnut. Velké výdajové
položky jsou tvořeny především výdaji souvisejícími s provozem informačního systému katastru
nemovitostí, který zajišťuje ČÚZK z důvodů jednotnosti pro všechny podřízené úřady. K věci
bylo dále sděleno, že informace o veřejných zakázkách jsou pomocí SW nástroje Softender
publikovány na webových stránkách (www.softender.cz/cuzk, zadavatel ČÚZK). Součástí
je i archiv, v němž je dostupný přehled veřejných zakázek za všechny požadované roky. Zde je
možné získat informace o jednotlivých zakázkách a případně si ke konkrétní veřejné zakázce
vyžádat další informaci. Tazatelka byla požádána o sdělení, zda jsou poskytnuté informace
postačující, či zda požaduje další a případně v jakém rozsahu. Žadatelka vzala podáním
doručeným ČÚZK dne 26.4.2010 svoji žádost zpět.

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 2.4.2010 žádost paní P.F.
o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. ČÚZK žádosti vyhověl
a požadované informace dne 7.4.2010 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatelka požádala o vyplnění údajů do přiložené tabulky týkající se vedení registru
oznámení veřejných funkcionářů podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů,
a to za období 1.1.2007 – 31.12.2009.
Žadatelce byla zaslána vyplněná tabulka s níže uvedenými údaji. Počet podaných oznámení
podle § 9 až 12 zákona činil v roce 2008 156 oznámení. Počet podaných žádostí o nahlédnutí
do písemného či elektronického registru oznámení činil ve všech kategoriích 0, stejně jako
počet podnětů podaných občany evidenčnímu orgánu (ČÚZK) kvůli nepravdivosti nebo
neúplnosti údajů v oznámeních a počet podnětů podaných evidenčním orgánem kvůli porušení
povinností veřejného funkcionáře – oznámení o přestupku. Softwarovou aplikaci pro vedení
elektronického registru oznámení dodala společnost T., s.r.o.

Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“) obdržel dne 1.3.2010 žádost Ing. J.Č.
o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím. ČÚZK žádosti vyhověl
a požadované informace dne 11.3.2010 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ČÚZK nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požádal o informaci, zda právní předpisy obsahují ustanovení o evidenci
pozemků, na kterých je postavena silnice ve vlastnictví jiné osoby než je vlastník
pozemku, a o zaslání kopií těchto předpisů. Dne 10.3.2011 žadatel upřesnil, že má zájem
o čtyři konkrétní odpovědi, které katastrálním úřadům poskytnul ČÚZK v rámci
metodického řízení.
Žadateli bylo sděleno, že evidování pozemků, na kterých je postavena dálnice, silnice nebo
místní komunikace ve vlastnictví jiné osoby než je vlastník pozemku, v katastru nemovitostí
se řídí ustanoveními níže uvedených předpisů, kterými je upraveno obecně evidování pozemků
v katastru nemovitostí:
-

zákonem č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších
předpisů,

-

vyhláškou č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech
vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon),
ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.,
zejména ustanoveními § 4, § 8, § 16, § 17, § 28 a 29, § 49 a § 90,

-

Návodem pro správu a vedení katastru nemovitostí ze dne 14.8.2001 č.j. 4571/2001-23,

-

Návodem pro obnovu katastrálního operátu a převod ze dne 20.12.2007, č.j. 6530/200722, ve znění pozdějších dodatků.

Žadatel byl informován, že shora uvedené předpisy jsou vystaveny na webových stránkách
ČÚZK www.cuzk.cz. Ohledně doplňování pozemků dosud evidovaných zjednodušeným
způsobem do katastrální mapy, kdy byly jejich části v minulosti sloučeny do komunikací
v souvislosti s jejich rozšířením, ke kterému došlo ještě před obnovou operátů evidence
nemovitostí novým mapováním, byly v této souvislosti žadateli poskytnuty čtyři odpovědi
na konkrétní dotazy katastrálních úřadů, které byly těmto v rámci metodického řízení zaslány
a které nemají povahu předpisu. Jednalo se o odpověď na dotazy spojené
s technickohospodářským mapováním v souvislosti s opravou chyby dle § 8 katastrálního
zákona a o odpověď na dotaz na postup při doplňování pozemků dosud evidovaných
zjednodušeným způsobem a dvě odpovědi na následující upřesňující dotazy.

