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VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
V Jihlavě dne 22.1.2019
Č.j. KÚ 00347/2019-760-02001
Katastrální úřad pro Vysočinu jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení § 18 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, vydává tuto výroční zprávu za
rok 2018 o činnosti úřadu v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona
V roce 2018 byla Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu doručena tři podání, která byla označena
jako žádost o poskytnutí informací s odvoláním na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění.
Dvě takto označené žádosti byly vyřízeny v režimu zákona č. 106/1999 Sb., ale informace nebyly
žadatelům poskytnuty. V jednom případě nemá katastrální úřad požadované informace k dispozici a v
druhém případě bylo poskytnutí informací odmítnuto z důvodu ochrany osobních údajů a další
požadované informace nemá katastrální úřad k dispozici. Ve smyslu § 15, odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.
bylo poskytnutí požadovaných informací žadatelům odmítnuto, a to rozhodnutím ze dne 14.3.2018, č.j.
PI-1/2018-760, a ze dne 14.6.2018, č.j. PI-2/2018-760.
Zbývající žádost byla podle jejího obsahu vyhodnocena jako jiné podání a katastrální úřad je
vyřídil neformálním dopisem podle Části IV zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
V rozhodném období byla vydána dvě rozhodnutí podle § 15 výše uvedeného zákona.
Katastrálnímu úřadu proti rozhodnutí vedeném pod č.j. PI-1/2018-760 nebylo doručeno žádné odvolání
proti tomuto rozhodnutí, proti rozhodnutí vedeném pod č.j. PI-2/2018-760 bylo podáno odvolání dne
27.6.2018. Odvolací orgán prvoinstanční rozhodnutí potvrdil dne 26.7.2018 rozhodnutím č.j. ZKI BR-O90/646/2018-3.
Žádné výhradní licence ve smyslu ustanovení § 14a zákona nebyly katastrálním úřadem
poskytnuty.
Na katastrální úřad nebyly doručeny žádné stížnosti ve smyslu ustanovení § 16a citovaného
zákona.
Kromě žádostí o poskytnutí informací podaných s odvoláním na zákon jsou vyřizovány také
dotazy uplatněné osobně, telefonicky nebo elektronickou poštou bez odvolání na zákon. Dotazy jsou
zodpovídány zpravidla okamžitě. O takových dotazech není vedena evidence.
Katastrální úřad pro Vysočinu sděluje, že v souvislosti s požadavky na poskytování informací
podle citovaného zákona nemá k dispozici žádné rozsudky soudů ve věci.
V souvislosti s požadavky na poskytování informací podle výše uvedeného zákona nebyl
Katastrální úřad pro Vysočinu za nedodržování tohoto zákona v průběhu rozhodného období
sankcionován.
Informace týkající se činnosti katastrálního úřadu lze získat na internetové adrese www.cuzk.cz.
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