KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO OLOMOUCKÝ KRAJ
772 11 Olomouc – Hodolany, Jeremenkova 110/15
e-mail : ku.proolomokraj@cuzk.cz
ID datové schránky: kp8adpb

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých podle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov obdržel dne
4. 1. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím od
P. N., evidovanou pod č. j. PI-1/2021-808.
Předmětem žádosti bylo poskytnutí soutisku digitální katastrální mapy s ortofoto pro objekt
čerpací stanice PHM“JET“ na Lipnické 536, Přerov (p.č. 6712, 6717/3, 6714/2, 6714/4) včetně
blízkého okolí.
KP žádosti vyhovělo, požadované informace poskytlo a zaslalo prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb žadateli na adresu uvedenou v žádosti dne 6. 1. 2021.
2
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Olomouc obdržel dne
6. 1. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím od
PHDr. I. Č.., evidovanou pod č. j. PI-1/2021-805.
Předmětem žádosti byly informace o dokumentech k památkově chráněném území týkající se
pozemků p. č. 809/2, p.č. 809/83, p.č. 809/46 v katastrálním Nová Ulice, a to :
- kdo a kdy vydal rozhodnutí o dělení památkově chráněné parcely č. 809/2 a zrušil na nově
vzniklých parcelách p.č. 809/83 a p.č. 809/46 památkově chráněné území?
- z jakého důvodu bylo rozhodnutí vydáno?
- které orgány ochrany památkově chráněných území vydaly souhlasné stanovisko o zrušení
památkově chráněného území, p.č. 809/83, 809/46, a proč?
KP žádosti vyhovělo, požadované informace poskytlo a zaslalo prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb žadateli na adresu uvedenou v žádosti dne 18. 1. 2021.
3
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, obdržel dne 28. 1. 2021 žádost o poskytnutí informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím od R. a p., advokátní kancelář s.r.o.,
evidovanou pod č. j. KÚ-732/2021-860, PI-1/2021-860.
Žadatel požadoval tyto informace, zdali existuje povinnost uvádět v kupní smlouvě, kterou se
převádí vlastnické právo k nemovitosti, rodná čísla účastníků.
KÚ žádosti vyhověl, požadované informace poskytl a dne 5. 2. 2021 zaslal do datové
schránky žadatele.

4
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov obdržel dne
11. 2. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
od P. N., evidovanou pod č. j. PI-2/2021-808.
Předmětem žádosti bylo poskytnutí soutisku digitální katastrální mapy s ortofoto a obyčejný
výtisk z nahlížení do katastru nemovitostí pro objekty regulační stanice plynu, postavené na
par.č. 6892 ( areál Precheza) a ocelové haly STH-15, postavené na parc.č. 5527, k.ú. Přerov.
KP žádosti vyhovělo, požadované informace poskytlo a zaslalo prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb žadateli na adresu uvedenou v žádosti dne 18. 2. 2021.
5
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov obdržel dne
18. 2. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
od D. K., evidovanou pod č. j. PI-1/2021-709.
Předmětem žádosti byly informace ve věci stavby v k.ú. Brodek u Konice - Lhota u Konice
na parcelách 171 a 172 - nahlédnutí do archivu a zjištění, ve kterém roce byly stavby
realizovány.
KP žádost odložilo s odkazem na ustanovení § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb..
neboť byly požadovány informace, které se nevztahují k jeho působnosti, jelikož listiny pro
zápis staveb nebyly dosud katastrálnímu úřadu předloženy.
Sdělení o odložení žádosti bylo dne 4. 3. 2021 zasláno do datové schránky žadatele.
6
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Přerov obdržel dne
24. 2. 2021 žádost o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím
od P. N., evidovanou pod č. j. PI-3/2021-808.
Předmětem žádosti bylo poskytnutí soutisku digitální katastrální mapy s ortofoto a obyčejný
výtisk z nahlížení do katastru nemovitostí pro objekt výstavní pavilon firmy TOKO, pozemke
par.č. 6747, k.ú. Přerov..
KP žádosti vyhovělo, požadované informace poskytlo a zaslalo prostřednictvím
poskytovatele poštovních služeb žadateli na adresu uvedenou v žádosti dne 2. 3. 2021.
7
Katastrální úřad pro Olomoucký kraj, obdržel dne 2. 3. 2021 žádost o poskytnutí informací
podle zákona o svobodném přístupu k informacím od F. K, evidovanou pod č. j.
KÚ-1527/2021-860, PI-2/2021-860.
Žadatel požadoval tyto informace:
„Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona č.
134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1. 1. 1993 do dne
vyhovění žádosti?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů příspěvkové
organizace a včetně popisu jejího účelu.
Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016
Sb., byly povinným subjektem založeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti?

Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů jiné
právnické osoby a včetně popisu jejího účelu.
Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona
č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění
žádosti?
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu
zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za
nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné
zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě
horizontální spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu
zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za
nejvýznamnější zakázky považujte takové, které by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné
zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli,
kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
Uvedenou informaci prosím uvádějte včetně uvedení všech identifikačních údajů druhé
smluvní strany zakázky a včetně skutečné hodnoty zakázky. V případě, že skutečnou hodnotu
zakázky nelze určit, tak prosím uveďte předpokládanou hodnotu zakázky dle § 16 ZVZ. Za
nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo
předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.
Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ
ve vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle
§ 29 písm k) ZVZ?
Uvedenou informaci prosím uvádějte uvedením webové stránky, kde probíhá běžná soutěž,
nebo uvedením seznamu oslovovaných kanceláří, tak aby bylo zajištěno dostatečné tržní
prostředí.
Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační
struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních
odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.
Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu §
214 povinný subjekt používá?“
KÚ žádosti vyhověl, požadované informace poskytl a dne 17. 3. 2021 zaslal do datové
schránky žadatele.

