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

Čj. KÚ-00059/2020-300-15000

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2019
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“) bylo v období od 1.1.2019 do
31.12.2019 podáno 9 žádostí o poskytnutí informací podle zákona. Šest žádostí bylo vyřízeno
poskytnutím požadovaných informací, přičemž v případě jedné žádosti (č. 1) šlo o poskytnutí
požadovaných informací pouze v její části, ve zbývajících částech byla odmítnuta s odkazem
na ust. § 2 odst. 4 zákona ve spojení s ust. § 3 odst. 3 zákona (faktická neexistence
požadovaných informací), stejně tak jako další dvě žádosti (č. 2, č. 4). Žádost č. 5 byla
odmítnuta s odkazem na ust. § 2 odst. 3 zákona (předmětem žádosti byly údaje katastru
nemovitostí, jejichž poskytování je upraveno speciálními předpisy).
podle písm. b):
Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo podáno v případě žádosti č. 2 a č. 4.
V případě žádosti č. 2 bylo rozhodnutí KÚ odvolacím orgánem (Zeměměřický a katastrální
inspektorát v Českých Budějovicích, dále jen „ZKI“) zrušeno, ve věci bylo KÚ vydáno nové
rozhodnutí o odmítnutí žádosti, proti němuž již nebyl opravný prostředek uplatněn. V případě
žádosti č. 4 bylo odvolání ZKI zamítnuto a rozhodnutí KÚ o odmítnutí žádosti potvrzeno.
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):
Stížnosti ve smyslu ustanovení § 16a zákona podány nebyly.

V Českých Budějovicích dne 8. ledna 2020
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