KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
telefon 495 801 111, e-mail ku.prokralokraj@cuzk.cz, ID datové schránky: ynmadqi

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost podle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
1) Katastrální pracoviště Jičín obdrželo dne 26. 1. 2021 žádost žadatele R. S. o poskytnutí
informací týkající se správních řízení, správních poplatků, mzdových nákladů, smluvních
vztahů s osobami samostatně výdělečně činnými a provozování další výdělečné činnosti
zaměstnanců.
Žádosti bylo vyhověno, vyjma dvou bodů. V jednom bodě byl žadatel vzhledem k velké
náročnosti vyhledání informací vyzván k úhradě nákladů za poskytnutí informace.
V druhém bodě, týkajícím se mzdových nákladů pro ředitele KP Jičín, byla žádost
postoupena Katastrálnímu úřadu pro Královéhradecký kraj, který ve vztahu k tomuto bodu
žádosti vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

2) Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj obdržel dne 2. 3. 2021 žádost žadatele F. K.
o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., která se týkala zejména zadávání
veřejných zakázek.
Žádosti bylo vyhověno a informace byly žadateli poskytnuty.
3) Katastrální pracoviště Hradec Králové obdrželo dne 31. 3. 2021 žádost žadatelky J. H.
o poskytnutí informací týkající se přehledu podání učiněných jí a jejím bratrem v období
od roku 2019 do dne 31. 3. 2021.
Žádosti bylo vyhověno a informace byly žadatelce poskytnuty.
4) Katastrální pracoviště Trutnov obdrželo dne 1. 6. 2021 žádost žadatele F. H. o poskytnutí
informací k řízením sp. zn. Z-5823/2020-610 a Z-2084/2021-610, konkrétně týkající se
kontroly Zeměměřickým a katastrálním inspektorátem v Pardubicích ohledně dne, průběhu
a výsledku kontroly, vč. vyhodnocení postupu a toho, jaké pokyny byly v rámci kontroly
uděleny a z jakého důvodu; důvodu kontroly nebo podnětu ke kontrole; osob, které kontrolu
prováděly nebo se jí jinak účastnily a toho, zda v rámci kontroly proběhla kontrola i jiných
řízení, vč. identifikace těchto řízení, výsledku a dalších shora uvedených informací
o provedené kontrole.
Žádosti bylo vyhověno a informace byly žadateli poskytnuty vč. protokolu z provedené
kontroly ze dne 27. 4. 2021, čj. ZKI PA-K-033/00437/2021-02.
5) Katastrální pracoviště Hradec Králové obdrželo dne 29. 6. 2021 žádost žadatelky J. H.,
zastoupené advokátem, o poskytnutí informací, která se týká obestavěného prostoru
budovy v jejím vlastnictví.
Žádosti bylo vyhověno a informace byly poskytnuty.
6) Katastrální pracoviště Náchod obdrželo dne 12. 8. 2021 žádost žadatele P. N. o poskytnutí
informací týkající pozemku v k. ú. Žďárky.
Žádosti bylo vyhověno a informace byly poskytnuty.
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7) Katastrální pracoviště Jičín obdrželo dne 25. 8. 2021 žádost žadatele D. Č. o poskytnutí
informací týkající se uvedených nemovitostí v k. ú. Chyjice, konkrétně seznam všech
řízení, kterými byla mezi lety 1994 a 2020 zapsána poznámka, právo či jiný zápis vč. popisu
těchto řízení; informace k pozemkovým úpravám na dotčených nemovitostech.
Žádosti nebylo vyhověno, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
8) Katastrální pracoviště Hradec Králové obdrželo dne 21. 9. 2021 žádost žadatele J. K.
o poskytnutí informací a doložení podkladů, na základě kterých došlo k zápisu v RÚIAN
k žadatelem uvedené položce.
Žádosti bylo vyhověno a informace byly poskytnuty.
9) Katastrální pracoviště Hradec Králové dne 13. 10. 2021 obdrželo 3 žádosti žadatele J. K.:
i.
poskytnutí informace o původním vlastníkovi pozemku, z kterého vzniklo PK 310
s doložením mapy a dále nabývací tituly pro p. č. 303/4 a p. č. 303/12, které měly
vzniknout z PK 310 s doložením polohového určení pozemků“ a „doložení
nabývacího titulu pro p. J. Z. na část p. č. 131/1 o výměře 1039 m2, sousedícího
s původním PK 310 viz GP 80-591/91 pro oddělení p. č. 131/1 (zadavatel p. J. Z.),
ii.
o poskytnutí informací a doložení nabývacích titulů s polohovým určením (mapou)
vzniku části p. č. 303/7 mezi pozemky p. č. 306/11 a 294/12 o výměře 301m2,
iii.
o poskytnutí informací a doložení nabývacích titulů k pozemkům v k. ú. Čistěves
pro vlastníka pozemků p. J. Z,
iv.
o poskytnutí informací a doložení nabývacích titulů k pozemkům v k. ú. Radíkovice
na LV 11, p. č. 214/24 o výměře 5620 m2 a p. č. 224/23 o výměře 5853m2.
Žádostem nebylo vyhověno, byla vydána rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
10) Katastrální pracoviště Hradec Králové obdrželo dne 18. 10. 2021 žádost žadatele J. K.
o poskytnutí informací a doložení informace o vzniku vlastnictví PK 161/3 v k. ú.
Těchlovice, rodičů J. a J. K.
Žádosti nebylo vyhověno, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
11) Katastrální pracoviště Hradec Králové obdrželo dne 25. 10. 2021 žádost žadatelky M. M.
o poskytnutí informací týkajících se změn v k. ú. Těchlovice u Hradce Králové.
Žádosti bylo vyhověno a informace byly poskytnuty.
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