Zveřejnění obsahu informací poskytnutých podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím
r. 2021
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj (dále jen „KÚ“) dosud obdržel v roce 2021 3 žádosti o poskytnutí
informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Dne 24. 3. 2021 byla doručena Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj žádost žadatele:
- o informaci, zda katastrální úřad odstranil reklamní zařízení specifikované v příloze č. 1
žádosti, a pokud je odstranil, zda před tímto úkonem zaslal pokyn k odstranění vlastníkovi
nebo provozovateli reklamního zařízení.
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj žádost odložil podle § 14 odst. 5 písm. c) informačního
zákona, neboť se požadované informace nevztahovaly k jeho působnosti a nebyly KÚ známy.



Dne 5. 4. 2021 byla doručena Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj žádost žadatele:
o poskytnutí informace ke geometrickému plánu (dále jen „GP“) a výkazu výměr k pozemkům
v k.ú. Háje nad Teplou.
Žadatel žádal o zaslání písemných podkladů, na jejichž základě mělo být zaměření parcel
realizováno a dále o informace:
Jak se v dané věci postupovalo od podání žádosti do realizace zaměření
pozemkových parcel.
Kdo musel tuto žádost schválit.
Jak proběhla fakturace či úhrada za realizaci.
Jaký je následný postup po obdržení GP k zápisu do katastrální mapy.
Zda je vlastník uvedený v GP skutečným vlastníkem.
Žadatel žádal o informaci, která není KÚ známa a která se nevztahuje k jeho působnosti,
neboť KÚ má ve sbírce listin katastru nemovitostí údaje o nemovitostech ve své územní
působnosti tj. nacházející se na území Plzeňského kraje. Předmětné nemovitosti se nacházely
na území Karlovarského kraje.
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj žádost odložil podle § 14 odst. 5 písm. c) informačního
zákona a sdělil žadateli, že žádost o poskytnutí údajů lze podat územně příslušnému
Katastrálnímu úřadu pro Karlovarský kraj.



Dne 10. 5. 2021 byla doručena Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj žádost žadatele:
-

o sdělení nedostatků zjištěných v katastrálním území obce Vejprnice, které jsou takového
charakteru, že představují potřebu vypracování nového územního plánu.
o sdělení či zaslání kopie dokladu, který byl doložen k zápisu do katastru nemovitostí a
prokazuje, že k parcelaci pozemků v lokalitě Na hájíčku a U drůbežárny dalo souhlas
zastupitelstvo obce Vejprnice.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 informačního zákona se zákon nevztahuje mimo jiné na
poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících
evidencích a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování. Tímto
zákonem je zákon č. 253/2013 Sb., katastrální zákon.
Do působnosti katastrálního úřadu patří činnosti uvedené v § 5 odst. 1 zákona č. 359/1992
Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Katastrální úřad provádí správu katastru

prostřednictvím Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Informační systém
katastru nemovitostí je integrovaný informační systém pro podporu výkonu státní správy
katastru nemovitostí a pro zajištění uživatelských služeb katastru nemovitostí. ISKN obsahuje
prostředky pro vedení souborů popisných informací, pro vedení souborů geodetických
informací, pro podporu správních a administrativních činností při vedení katastru nemovitostí a
pro správu dokumentačních fondů. Informační systém katastru nemovitostí neobsahuje údaje,
které žadatel žádal v bodu 1 své žádosti.
Informace, jejichž poskytnutí žadatel žádal v bodu 2 své žádosti, jsou informace, jejichž
poskytování upravuje vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 358/2013
Sb. (poskytnutí kopie listiny), a jsou tedy dostupné z jiné veřejně dostupné evidence. Nelze se
jich tedy domáhat v souladu s § 2 odst. 3 informačního zákona na základě žádosti podle
tohoto zákona.
Žadateli bylo sdělení, že se může na katastrální úřad obrátit se žádostí o poskytnutí údajů ze
sbírky listin standardním postupem dle shora uvedené vyhlášky, přičemž poskytnutí těchto
informací je zpoplatněno.
Vzhledem k tomu, že žadatel žádal o poskytnutí informací, jejichž poskytování je upraveno
zvláštním předpisem a o poskytnutí informací, které se nevztahují k jeho působnosti, byl
splněn důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 2 odst. 3 informačního
zákona. KÚ tedy rozhodl o odmítnutí žádosti.


Dne 25. 8. 2021 byla doručena Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj žádost žadatele:
-

o sdělení seznamu všech řízení, kterými byla mezi lety 1994 a 2020 zapsána jakákoliv
poznámka či právo či jiný zápis k vybraným pozemkům v obci a k.ú. Všekary,
o zevrubný popis řízení týkajících se shora uvedených nemovitostí tj. např. v čí prospěch byla
daná poznámka, právo či jiný zápis zapsány, o jaký typ řízení, poznámky, práva či jiného
zápisu se jednalo a to i v případě, že byly tyto nemovitosti v minulosti jinak označeny.
Podle ustanovení § 2 odst. 3 informačního zákona se zákon nevztahuje mimo jiné na
poskytování informací o údajích vedených v centrální evidenci účtů a v navazujících
evidencích a dalších informací, pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování. Tímto
zákonem je zákon č. 253/2013 Sb., katastrální zákon.
Žadatel oslovil katastrální úřad jako povinný subjekt. Katastrální úřady jsou jiné správní úřady
pro zeměměřictví a katastr nemovitostí České republiky, přičemž do působnosti katastrálního
úřadu patří činnosti uvedené v § 5 odst. 1 zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a
katastrálních orgánech.
Katastrální úřad provádí správu katastru prostřednictvím
Informačního systému katastru nemovitostí (ISKN). Informační systém katastru nemovitostí je
integrovaný informační systém pro podporu výkonu státní správy katastru nemovitostí a pro
zajištění uživatelských služeb katastru nemovitostí. ISKN obsahuje prostředky pro vedení
souborů popisných informací, pro vedení souborů geodetických informací, pro podporu
správních a administrativních činností při vedení katastru nemovitostí a pro správu
dokumentačních fondů.
Informace, jejichž poskytnutí žadatel žádá, jsou informace, jejichž poskytování upravuje
vyhláška Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 358/2013 Sb. (poskytnutí kopie
listiny), a jsou tedy dostupné z jiné veřejně dostupné evidence. Nelze se jich tedy domáhat v
souladu s § 2 odst. 3 informačního zákona na základě žádosti podle tohoto zákona.
Žadateli bylo sděleno, že se může na katastrální úřad obrátit se žádostí o poskytnutí údajů ze
sbírky listin standardním postupem dle shora uvedené vyhlášky, přičemž poskytnutí těchto
informací je zpoplatněno.
Vzhledem k tomu, že žadatel žádal o poskytnutí informací, jejichž poskytování je upraveno
zvláštním předpisem, byl splněn důvod pro odmítnutí žádosti o poskytnutí informací podle § 2
odst. 3 informačního zákona. KÚ tedy rozhodl o odmítnutí žádosti.



Dne 21. 9. 2021 byla doručena Katastrálnímu úřadu pro Plzeňský kraj žádost žadatele:
o poskytnutí informace k pozemku v k.ú. Nadryby, který měl vzniknout v rámci obnovy
katastrálního operátu.
Žadatel žádal o informace:
- zda KÚ oznámil zahájení obnovy katastrálního operátu na úřední desce obce Nadryby
- zda byl obnovený katastrální operát před jeho uskutečněním vyvěšen v obci Nadryby k
veřejnému nahlédnutí
- zda KÚ obeslal vlastníky pozemků sousedících s dotazovaným pozemkem k.ú. Nadryby, s
poskytnutím lhůty k podání případných námitek, a pokud ano, kteří vlastníci byli obesláni
- zda byly podány námitky proti obnově katastrálního operátu, a pokud ano, kdo je podal
- zda proběhlo zjišťování průběhu hranic, a pokud ano, kdo v protokolu svým podpisem stvrdil
souhlas se zjištěným průběhem hranic
KÚ žadateli informaci poskytl a sdělil mu, že v obci a k.ú. Nadryby nebyla provedena obnova
katastrálního operátu podle ust. § 13 zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České
republiky (katastrální zákon), nýbrž tzv. převod podle bodu 2.1.9 Prozatímního návodu pro
obnovu katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací a pro jeho
vedení ze dne 21.12.1998, ČÚZK č.j. 5238/1998-23 ve spojení s § 84 vyhlášky č. 190/1996
Sb., kterou se provádí zák.č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných vědných práv
k nemovitostem a katastrální zákon.
Dotazovaný pozemek vznikl řízením o opravě chyby, které bylo vytvořeno v rámci převodu.
Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí bylo Povodí Vltavy oznámeno dne
25.11.2003.
Vzhledem ke skutečnosti, že v k.ú. Nadryby neproběhla v roce 2003 obnova katastrálního
operátu, neprovedl KÚ žádný z úkonů poptávaných v bodech 1 – 3. a 5. a nemohla být ani
podána námitka dle bodu 4.

