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Zveřejnění obsahu informací poskytnutých podle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
1
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj obdržel dne 28. 2. 2018 žádost o poskytnutí informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím od J. G.
Předmětem žádosti byly informace týkající se návrhů na vklad přídatného spoluvlastnictví, a
to o počtu návrhů, počtu provedených, zamítnutých a odmítnutých návrhů.
KÚ žádosti nevyhověl a dne 14. 3. 2018 bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle
ustanovení §15 odst. 1 zákona. Toto rozhodnutí bylo 15. 11. 2018 zasláno prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb žadateli na adresu uvedenou v žádosti.

2
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc obdržel
dne 7. 5. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
od O. B.
Předmětem žádosti byl požadavek na zaslání dohody, vztahující se k údajnému uznání hranic
mezi pozemky pana B. a pana G. v k. ú. Samotišky.
KP žádosti nevyhovělo a dne 16. 5. 2018 bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti podle
ustanovení §15 odst. 1 zákona. Toto rozhodnutí bylo 17. 5. 2018 zasláno prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb žadateli na adresu uvedenou v žádosti.

3
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov obdržel
dne 10. 8. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím od L. Č.
Předmětem žádosti byl požadavek na zaslání geometrického plánu na základě kterého byly
odděleny parcely č. 2553/1 o výměře 95 m2, 2553/5 o výměře 88 m2, 2553/6 o výměře 15 m2
a 2553/7 o výměře 7 m2v k. ú. Přemyslovice.
KP žádost odložilo s odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., neboť šlo
o informace poskytované podle zvláštního právního předpisu. Zejména zákona č. 256/2013
Sb., o katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen katastrální zákon).
Poskytování údajů z katastru nemovitostí upravuje ustanovení § 55 katastrálního zákona,
konkrétní formy poskytování údajů z katastru za úplatu, výši úplaty, náležitosti žádostí a další
podmínky pak stanoví prováděcí vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Sdělení o odložení žádosti bylo dne 16. 8. 2016 zasláno do datové schránky žadatele.

4
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk obdržel
dne 16. 8. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím od K. U.
Předmětem žádosti byl požadavek na nahlédnutí do spisu a pořízení kopie listin, které mohou
ozřejmit spor hranic mezi, pozemky st.p. č. 87 a st.p. č. 92 v k. ú. Úsov-město.
KP žádost odložilo s odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., neboť šlo
o informace poskytované podle zvláštního právního předpisu. Zejména zákona č. 256/2013
Sb., o katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen katastrální zákon).
Poskytování údajů z katastru nemovitostí upravuje ustanovení § 55 katastrálního zákona,
konkrétní formy poskytování údajů z katastru za úplatu, výši úplaty, náležitosti žádostí a další
podmínky pak stanoví prováděcí vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Sdělení o odložení žádosti bylo dne 23. 8. 2018 zasláno prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb žadateli na adresu uvedenou v žádosti.

5
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj obdržel dne 29. 8. 2018 žádost o poskytnutí informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím od Senátu Parlamentu České republiky,
senátora Mgr. L. M.,MPA.
Předmětem žádosti byly informace vztahující se k podnětům, které obdržel prošetřovatel
v roce 2016 a 2017 zřízený podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 Sb.
o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání, a to
na základě § 205 písm. d) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
KÚ žádosti vyhověl, požadované informace poskytl a zaslal do datové schránky žadatele
dne 31. 8. 2018.
KÚ žadateli konkrétně zaslal tyto informace:
Prošetřovatel v roce 2016 a 2017 neobdržel žádné podněty týkající se oznámení dle § 3 odst.
1 nařízení vlády č. 145/2015 Sb.
Pro informaci Vám v příloze zasíláme také písemnou zprávu o činnosti prošetřovatele za rok
2016 a 2017, které zasíláme Ministerstvu vnitra ČR v souladu s § 8 nařízení vlády č. 145/2015
Sb.

6
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov obdržel
dne 30. 8. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím od L. Č.
Předmětem žádosti byl požadavek na zaslání kopií písemností na základě kterých byly vydány
„smlouvy“ o převodu nemovitostí zapsaných na LV 171 v k.ú. Přemyslovice v rozmezí od roku
2015 do 2018.
KP dne 3.9.2018 zaslalo žadateli výzvu k upřesnění žádosti.
Žadatel žádost upřesnil a KP informace poskytlo zasláním kopií požadovaných písemností
do datové schránky žadatele dne 2. 10. 2018.

7
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc obdržel
dne 11. 9. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím od J.V.
Předmětem žádosti byl požadavek na zaslání dokumentů na základě, kterých provedl
katastrální úřad zápis ohledně vlastnictví k p.č. 1684 k.ú. Véska.
KP žádost odložilo s odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., neboť šlo
o informace poskytované podle zvláštního právního předpisu. Zejména zákona č. 256/2013
Sb., o katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen katastrální zákon).
Poskytování údajů z katastru nemovitostí upravuje ustanovení § 55 katastrálního zákona,
konkrétní formy poskytování údajů z katastru za úplatu, výši úplaty, náležitosti žádostí a další
podmínky pak stanoví prováděcí vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Sdělení o odložení žádosti bylo dne 19. 9. 2018 zasláno prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb žadateli na adresu uvedenou v žádosti.

8
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov obdržel
dne 13. 9. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím od Mgr. P. B, advokátky.
Předmětem žádosti byl požadavek na zaslání informace o jménu, příjmení a pracovním
zařazení osoby, která provedla zápis rozdělení pozemku v řízení Z-221/2016-709.
KP žádost odložilo s odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., neboť šlo
o informace poskytované podle zvláštního právního předpisu. Zejména zákona č. 256/2013
Sb., o katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen katastrální zákon).
Poskytování údajů z katastru nemovitostí upravuje ustanovení § 55 katastrálního zákona,
konkrétní formy poskytování údajů z katastru za úplatu, výši úplaty, náležitosti žádostí a další
podmínky pak stanoví prováděcí vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. V tomto případě se jednalo o výstup informací o
průběhu řízení
Sdělení o odložení žádosti bylo dne 27. 9. 2018 zasláno do datové schránky žadatele.
Dne 5. 10. 2018 byla postoupena KÚ pro Olomoucký kraj stížnost žadatelky Mgr. P. B.,
advokátky na nevyřízení žádosti o informace Katastrálním pracovištěm Prostějov.
KÚ odpověď prošetřil, požadované informace poskytl.
KÚ žadateli konkrétně zaslal tyto informace:
Popis průběhu zápisu listin v předmětném řízení Z-221/016-709.
A dále informace o osobách, které figurovaly v řízení Z-221/2016-709, včetně výčtu
jednotlivých operací vyžadující zápis do katastru nemovitostí, včetně pracovního řazení osoby.
Uvedené informace byly zaslány do datové schránky žadatele dne 12. 10. 2018.
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Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc obdržel
dne 5. 11. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím od O. B.
Předmětem žádosti byl požadavek o sdělení, zda se nachází nějaké prohlášení, které bylo
údajně podepsáno otcem žadatele. Pokud se takový dokument na KÚ nachází, požadoval
poskytnutí kopie dokumentu, jež je součástí spisu KÚ. Vše se vztahuje ke stavbě č.p. XXX, na
pozemku p.č. XXX k.ú. Samotišky.
KP žádosti nevyhovělo a dne 14. 11. 2018 bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti
podle ustanovení §15 odst. 1 zákona. Toto rozhodnutí bylo 15. 11. 2018 zasláno
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb žadateli na adresu uvedenou v žádosti.
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Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc obdržel
dne 26. 11. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím od L. B.
Předmětem žádosti byl požadavek o sdělení informací:
1) Kdy došlo k zápisu nájemce Ostravsko karvinské elektrárny n. p. Ostrava
na parc. č. 990/1 o výměře 130504 m2 nacházející se v k. ú. Nemilany
2) Kdy došlo k výmazu zápisu výše uvedeného nájemce
3) Poskytnutí kopie listin (např. žádost, smlouva) o zapsání i výmaz
Pro bližší orientaci byl přiložen žadatelem výpis údajů z KN ze dne 29.4.1996.
KP žádosti v bodě 1) a 2) vyhovělo, požadované informace poskytlo.
KP žadateli konkrétně zaslalo tyto informace:
K bodu 1)
K zápisu nájemce (uživatele=evidenční list) došlo na základě listiny předložené ČEZ s. p.
Ostravsko-karvinské elektrárny Ostrava: Hlášení změn - změna dle uvedené listiny nastala
ke dni 1. 2. 1992 a byla do evidence nemovitostí zapsána pod položkou výkazu změn
(POLVZ) 24/1992.
K bodu 2)
Dne 10. 7. 1996 nabyla účinnosti vyhláška č. 190/1996 Sb., kterou se prováděl zákon
č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem a zákon
č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon). Na základě této
vyhlášky se již v katastru nemovitostí neevidovalo číslo evidenčního listu ani nájemce.
K výmazu nájemce došlo automatizovaně ze zákona
KP v bodě 3) žádost odložilo s odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
neboť šlo o informace poskytované podle zvláštního právního předpisu. Zejména zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen katastrální
zákon). Poskytování údajů z katastru nemovitostí upravuje ustanovení § 55 katastrálního
zákona, konkrétní formy poskytování údajů z katastru za úplatu, výši úplaty, náležitosti žádostí
a další podmínky pak stanoví prováděcí vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů
z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Výše uvedené informace k bodu 1) a 2) a sdělení o odložení žádosti k bodu 3) bylo zasláno
prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb žadateli na adresu uvedenou v žádosti
dne 4. 12. 2018.
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Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk obdržel
dne 31. 12. 2018 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k
informacím od K. U.
Předmětem žádosti byl požadavek na pořízení kopií listin a dokladů uvedených v žádosti pod
body 1. až 9. v k. ú. Úsov-město.
KP žádost odložilo s odkazem na ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., neboť šlo
o informace poskytované podle zvláštního právního předpisu. Zejména zákona č. 256/2013
Sb., o katastru nemovitostí ČR, ve znění pozdějších předpisů (dále jen katastrální zákon).
Poskytování údajů z katastru nemovitostí upravuje ustanovení § 55 katastrálního zákona,
konkrétní formy poskytování údajů z katastru za úplatu, výši úplaty, náležitosti žádostí a další
podmínky pak stanoví prováděcí vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
Sdělení o odložení žádosti bylo dne 7. 1. 2019 zasláno prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb žadateli na adresu uvedenou v žádosti.

