Katastrální úřad pro Jihočeský kraj
Lidická 11,

370 86 České Budějovice

Čj. KÚ-00336/2013-300-15000

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012
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:
dle písm. a):
Katastrálnímu úřadu pro Jihočeský kraj (dále jen „KÚ“) bylo v období od 1.1.2012 do
31.12.2012 podáno 10 žádostí o poskytnutí informací podle zákona. V devíti případech byly
požadované informace poskytnuty. V jednom případě byly požadované informace poskytnuty
částečně, žadatel byl současně vyzván k upřesnění požadavků. Z důvodu mimořádně
rozsáhlého vyhledávání informací KÚ požadoval, v souladu s ust. § 17 odst. 1 zákona,
úhradu za toto jejich vyhledání. Tuto skutečnost sdělil žadateli. Vzhledem k tomu, že
požadovaná úhrada nebyla ve stanoveném termínu uhrazena, byla tato část žádosti,
v souladu s ust. § 17 odst. 5 zákona, odložena.
dle písm. b):
Vzhledem k tomu, že v souvislosti se žádostmi o poskytnutí informací podle zákona
č.106/1999 Sb. nebylo vydáno žádné rozhodnutí, nebylo podáno ani žádné odvolání proti
takovémuto rozhodnutí.
dle písm. c):
Rozsudky soudů ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti neexistují.
dle písm. d):
Výhradní licence ve smyslu ustanovení § 14a zákona poskytnuty nebyly.
dle písm. e):
KÚ byly podány 2 stížnosti, a to v důsledku nesouhlasu žadatele dle § 16a odst. 1 zákona.
Obě tyto stížnosti se týkaly neposkytnutí požadovaných informací a byly nadřízeným
orgánem (Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Českých Budějovicích) shledány
neoprávněnými.
dle písm. f):
V roce 2012 bylo dokončeno 1 řízení ve věci žádosti podané v roce 2011, u něhož
k 31.12.2011 běžela lhůta, v níž byl žadatel vyzván k úhradě za rozsáhlé vyhledávání
požadovaných informací. Vzhledem k tomu, že žadatel ve stanovené lhůtě úhradu
neprovedl, byla tato žádost dne 6.3.2012 odložena.

V Českých Budějovicích dne 15. února 2013
Ing. Jiří Vrána
ředitel úřadu
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