ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁT V PLZNI
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 2021:
V roce 2021 byly dosud Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Plzni doručeny dvě
žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Po posouzení žádosti ZKI v Plzni s odkazem na
§ 14 odst. 5 písm. d) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, oběma
žádostem vyhověl a požadované informace žadatelům poskytl.
I.
ZKI v Plzni obdržel dne 4.3.2021 žádost žadatele o poskytnutí následujících informací:
1/ Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č.
134/2016 Sb., byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?
2/ Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016
Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?
3/ Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a 2. zákona
č. 134/2016 Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1.1.1993 do dne vyhovění
žádosti?
4/ Jaké tři nejvýznamnější nadlimitní zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na
základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
5/ Jaké tři nejvýznamnější nadlimitní zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na
základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
6/ Jaké tři nejvýznamnější nadlimitní zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020
s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb.?
7/ Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásady transparentnosti podle § 6
zákona č. 134/2016 Sb., ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby
nespadající pod výjimku dle § 29 písm. k) téhož právního předpisu?
8/ Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
9/ Sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis jeho organizační struktury),
včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních odborů,
oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.
10/ Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve
smyslu § 214, povinný subjekt používá?
Po posouzení žádosti ZKI v Plzni s odkazem na § 14 odst. 5 písm. d) zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím žádosti vyhověl a požadované informace žadateli poskytl.
Ad 1/ Povinným subjektem nebyly od 1.1.1993 do dnešního dne zřízeny žádné příspěvkové
organizace ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 134/2016 Sb.
Ad 2/ Povinným subjektem nebyly od 1.1.1993 do dnešního dne založeny žádné jiné právnické
osoby ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb.
Ad 3/ Povinným subjektem nebyly od 1.1.1993 do dnešního dne založeny žádné právnické
osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016
Sb.
Ad 4/ V kalendářním roce 2020 nebyly na základě vertikální spolupráce dle § 11 zákona č.
134/2016 Sb. uzavřeny žádné nadlimitní zakázky.
Ad 5/ V kalendářním roce 2020 nebyly na základě horizontální spolupráce dle § 12 zákona č.
134/2016 Sb. uzavřeny žádné nadlimitní zakázky.
Ad 6/ V kalendářním roce 2020 nebyly uzavřeny s dodavateli, kteří nejsou veřejným
zadavatelem podle zákona č. 134/2016 Sb., žádné nadlimitní zakázky.
Ad 7/ ZKI v Plzni nevyužívá žádné externí právní služby.

Ad 8/ ZKI v Plzni je přímo nadřízen Český úřad zeměměřický a katastrální, se sídlem Pod
sídlištěm 1800/9, 182 00 Praha, který je organizační složkou státu a byl zřízen zákonem č.
359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech.
Ad 9/ Organizační strukturu ZKI v Plzni stanoví jeho organizační řád č.j. ZKI PL-230/2015 ze
dne 5.6.2015. V čele stojí ředitel (představený), jehož zastupuje zastupující inspektor
(představený). Podřízenými ředitele jsou inspektoři (celkem 7 služebních míst), účetní –
rozpočtář (1 služební místo), ekonom – asistent (1 osoba) a řidič (1 osoba).

Ad 10/ Profily jednotlivých zadavatelů v rámci resortu Českého úřadu zeměměřického a
katastrálního jsou dostupné na adrese: https://www.cuzk.cz/Urady/Cesky-urad-zememerickya-katastralni/Verejne-zakazky/Verejne-zakazky-v-resortu-CUZK.aspx
II.
ZKI v Plzni obdržel dne 17.5.2021 žádost žadatele o sdělení data, popř. vyhlášky o změně
názvů katastrálních území, která proběhla zřejmě v roce 2000, a to z původního názvu
Železná Ruda II na Alžbětín a z původního názvu Železná Ruda I na Železnou Rudu.
Po posouzení žádosti ZKI v Plzni s odkazem na § 14 odst. 5 písm. d) zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím žádosti vyhověl a poskytl žadateli následující informace:
Změny názvů katastrálních území provedené v katastru zveřejňuje v souladu s § 34 odst. 2
vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška) Český úřad
zeměměřický a katastrální (dále ČÚZK) na svých internetových stránkách
(https://www.cuzk.cz/). Nejaktuálnější seznam těchto změn je zde veden k datu 17.2.2021 i
s podklady, na základě nichž ke změnám došlo (https://www.cuzk.cz/Aktualityresort/2021/Zmeny-nazvu-katastralnich-uzemi.aspx); jedná se však pouze o změny
uskutečněné od roku 2007 a Vámi požadované informace se v něm nenacházejí, neboť
k dotazované změně názvů katastrálních území došlo dříve. Požadované informace je tedy
možno dohledat v Retrospektivním rejstříku katastrálních území (https://www.cuzk.cz/Katastrnemovitosti/Poskytovani-udaju-z-KN/Ostatni-informace/KU_Rejstrik_3_v6.aspx), v němž se
však lze dozvědět pouze rok, v němž k přejmenování katastrálních území došlo, nikoliv
podklad pro tuto změnu. V případě katastrálních území Železná Ruda I (dnes Železná Ruda)
a Železná Ruda II (dnes Alžbětín) došlo dle tohoto seznamu k přejmenování v roce 1998.

