KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ
Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
2021
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 15. 2. 2021 žádost pana P.R.
dle zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí těchto informací:


„Žádost o poskytnutí kopie nabývacího titulu - listiny o ohlášení stavebníka-vlastníka stavby ze
dne dd. mm. rrrr vztahující se ke stavbě na stavební parcele St. xxx, LV č. yyy v katastrálním
území zzz, obce ooo“.

KÚ po vyhodnocení obsahu žádosti, vzhledem k tomu, že jejím předmětem bylo poskytnutí
informací, jejichž poskytování se řídí speciálním zákonem, nevyhověl a dne 17. 2. 2021,
s odkazem na ust. § 2 odst. 3 zákona, rozhodl o jejím odmítnutí.
Katastrální úřad pro Jihočeský kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 2. 3. 2021 žádost pana F.K.
dle zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací (viz následující text).
KÚ žádosti vyhověl a dne 8. 3. 2021 žadateli požadované informace (formou odpovědi na
dotazy, v části bodu 9. pak odkazem na zveřejněné informace) poskytl.
Jedná se o tyto informace:
1) 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?
 Žádné výše uvedené organizace nebyly povinným subjektem zřízeny.
2) 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?
 Žádné výše uvedené právnické osoby nebyly povinným subjektem založeny.
3) 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 od 1.1.1993 do dne vyhovění žádosti?
 Žádné výše uvedené právnické osoby nebyly povinným subjektem založeny.
4) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.? (Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které
by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je
v daném kalendářním roce nejvyšší.)
 Žádné výše uvedené zakázky nebyly v daném období povinným subjektem uzavřeny.
5) Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.? (Za nejvýznamnější zakázky považujte takové, které
by jinak splnily kritéria nadlimitní veřejné zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je
v daném kalendářním roce nejvyšší.)
 Žádné výše uvedené zakázky nebyly v daném období povinným subjektem uzavřeny.
6) Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli, kteří
nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ? (Za nejvýznamnější zakázky považujte nadlimitní veřejné
zakázky, jejíž skutečná, nebo předpokládaná hodnota je v daném kalendářním roce nejvyšší.)
 Žádné výše uvedené zakázky nebyly v daném období povinným subjektem uzavřeny.
7) Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásady transparentnosti podle § 6 ZVZ ve
vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29
písm. k) ZVZ?
 Žádné výše uvedené zakázky nebyly povinným subjektem zadávány.
8) Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
 Povinnému subjektu je nadřízen Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen „ČÚZK“).
ČUZK se sídlem v Praze je ústředním správním úřadem zeměměřictví a katastru nemovitostí

České republiky. Zeměměřické a katastrální orgány a jejich působnost upravuje zákon
č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, v platném znění.
9) 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.
 Organizační struktura povinného subjektu je popsána a znázorněna v Organizačním řádu
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj ze dne 30. 6. 2015 ve znění dodatků (č.j.: KÚ02383/2015-300-01001)
veřejně
dostupném
na
webových
stránkách
úřadu:
https://www.cuzk.cz/Urady/Katastralni-urady/Katastralni-urady/Katastralni-urad-pro-Jihoceskykraj/O-uradu/Statut-Organizacni-rad-Jednaci-rad.aspx, a to v Příloze č. 1 (Organizační schéma
Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj) a Přílohách č. 1.1 – 1.7 (organizační schémata
jednotlivých pracovišť v působnosti zdejšího úřadu). V souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona byl
tudíž žadatel ohledně této části dotazu odkázán na zveřejněné informace.
 Dále byly žadateli poskytnuty údaje o aktuálních počtech zaměstnanců jednotlivých
organizačních útvarů, označených číselným kódem a názvem v souladu s výše uvedenými
organizačními schématy dle organizačního řádu povinného subjektu.
10) Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu § 214
povinný subjekt používá?
 Žadateli byla sdělena internetová adresa profilu zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/KUJC,
kterou pro tento účel povinný subjekt používá.

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 3. 3. 2021 žádost paní J.S. dle
zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí těchto informací:
-

„..zda je již dokončeno pozemkové uspořádání katastru XXX (okres České Budějovice), část obce
YYY. Konkrétně se jedná o pozemek xxx a yyy.“

KÚ žádosti vyhověl a dne 9. 3. 2021 žadateli poskytl tyto informace:
 V katastrálním území (dále jen „k.ú.“) zzz probíhá aktuálně komplexní pozemková úprava (dále



jen „KoPÚ“), jejíž zahájení bylo Státním pozemkovým úřadem oznámeno zdejšímu
katastrálnímu úřadu – Katastrálnímu pracovišti České Budějovice sdělením č. j. SPU
ččččč/2015 ze dne 19. 11. 2015. Ve věci KoPÚ je u zdejšího úřadu vedeno řízení PUP-x/2015301, ve fázi doposud nedokončeného zjišťování průběhu hranic pozemků. K pozemkům
v obvodu pozemkové úpravy (tedy i k pozemkům parc. č. xxx a parc. č. yyy) byla dne 5. 11.
2019 zapsána poznámka „Zahájeny pozemkové úpravy“, a to v rámci řízení Z-xxxx/2019-301.
Dle informací dostupných zdejšímu úřadu je dokončení KoPÚ plánováno na 1. pololetí roku
2022.
Dále bylo žadateli sděleno, že vedení řízení o KoPÚ v k.ú. zzz dle zákona č. 139/2002 Sb., o
pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě
vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, je
plně v gesci Státního pozemkového úřadu. Pro podrobnější informace k průběhu řízení KoPÚ,
včetně termínu dokončení, tak bylo doporučeno obrátit se přímo na Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočku České Budějovice, Rudolfovská 493/80,
370 01 České Budějovice, jako věcně a místně příslušný správní úřad podle zákona č. 503/2012
Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění.

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 21. 3. 2021 žádost pana J.B.
dle zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací (viz následující text).
KÚ žádosti vyhověl a dne 29. 3. 2021 žadateli požadované informace (formou odpovědi na
dotazy) poskytl.
Jedná se o tyto informace:
1) Jaké kroky v posledních 14 měsících učinil Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec, aby byl odstraněn protiprávní stav spočívající v tom, že se na pozemku parc. č. xxx
o výměře 1738 m2 označeném jako trvalý travní porost a zapsaném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský

kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, na listu vlastnictví č. yyy pro obec sss, katastrální území
zzz, stále nachází vodní plocha?
 Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec (dále jen „KP“) byla dne 16. 1. 2020 zaslána
vlastnici pozemku parc. č. xxx v k. ú. zzz (p. P.K.) výzva, aby ve lhůtě do 31. 3. 2020 ohlásila
změnu údajů o tomto pozemku v katastru nemovitostí (dále jen „KN“), a to v důsledku zjištění,
že se na jeho části nachází vodní plocha, ačkoliv je tento pozemek v údajích KN evidován
s druhem pozemku trvalý travní porost. Současně v rámci zaslané výzvy byla upozorněna, že
pokud tak neučiní, bude ve vztahu k předmětnému pozemku v údajích KN vyznačena existence
neodstraněného nesouladu, která bude zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního, dále jen „ČÚZK“, (www.cuzk.cz). O této skutečnosti byl žadatel
již informován sdělením Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, č. j. PI-X/2020-301, KÚXXXXX/2020-300-15000-3, ze dne 17. 2. 2020.
 Dále sdělením č. j. PD-XXXX/2020-303 ze dne 18. 3. 2020 reagovalo KP na dotaz p. P.K., jaké
listiny jsou potřebné pro ohlášení změny údajů o pozemku parc. č. xxx v k. ú. zzz do katastru
nemovitostí, a prodloužilo jí lhůtu k předložení potřebných listin do 30. 6. 2020. Opětovně ji
upozornilo, že pokud požadované listiny nepředloží, bude ve vztahu k předmětnému pozemku
v údajích KN vyznačena existence neodstraněného nesouladu, která bude zveřejněna na
internetových stránkách ČÚZK. Tímto sdělením podalo KP p. P.K. také doplňující informace
k prováděné revizi katastru nemovitostí v k.ú. zzz v roce 2017.
 Z důvodu nepředložení požadovaných listin pro zápis změny druhu pozemku parc. č. xxx v k. ú.
zzz ve stanovené lhůtě založilo KP v souladu s ust. § 43 odst. 8 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o
katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), dne 1. 7. 2020 řízení sp. zn. ZDŘ-XXX/2020-303
(záznam pro další řízení) a současně, v souladu s ust. § 43 odst. 9 katastrální vyhlášky,
zveřejnilo informaci o neodstraněném nesouladu na internetových stránkách ČÚZK. Dopisem
č. j. ZDŘ-XXX/2020-303 ze dne 1. 7. 2020 vlastnici pozemku parc. č. xxx v k. ú. zzz o těchto
skutečnostech informovalo.
2) Jaká rozhodnutí vydal v posledních 14 měsících Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální
pracoviště Jindřichův Hradec, v souvislosti s pozemkem parc. č. xxx o výměře 1738 m2 označeném jako
trvalý travní porost a zapsaném u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště
Jindřichův Hradec, na listu vlastnictví č. yyy pro obec sss, katastrální území zzz, na kterém se stále v
rozporu se stavem zapsaným v katastru nemovitostí nachází vodní plocha?
3) Pakliže byla vydána jakákoliv rozhodnutí ve smyslu dotazu č. 2, žádám o jejich vydání.
 K bodu 2) a 3) výše uvedené žádosti bylo žadateli sděleno, že žádné rozhodnutí v souvislosti
s výše uvedenými skutečnostmi Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec vydáno nebylo.

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 1. 4. 2021 žádost paní I.CH.
dle zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí těchto informací:


sdělení, na základě jakého dokumentu byl proveden převod nemovitostí – pozemku parc. č.
xxx a parc. č. yyy v katastrálním území zzz na současného majitele – M.R., trvale bytem bbb.

KÚ po vyhodnocení obsahu žádosti, vzhledem k tomu, že jejím předmětem bylo poskytnutí
informací, jejichž poskytování se řídí speciálním zákonem, nevyhověl a dne 6. 4. 2021,
s odkazem na ust. § 2 odst. 3 zákona, rozhodl o jejím odmítnutí.

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 7. 4. 2021 žádost paní M.P. dle
zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí těchto informací:




vyjádření, zda ke kupní smlouvě uzavřené dne dd. mm. rrrr mezi T. V., trvale bytem xxx, a
M. P., trvale bytem yyy, na základě níž byl dne dd. mm. rrrr proveden vklad vlastnického práva
k předmětné bytové jednotce (vklad práva povolen rozhodnutím sp. zn. V-XXX/2007-30X), byla
přiložena nějaká příloha (konkrétně 2 smlouvy o půjčce, které by byly součástí kupní smlouvy),
vyjádření, zda kupní cena uvedená ve smlouvě tj. cena YYY Kč je pro žadatele jako kupujícího
závazná (a to i v případě, že by ke kupní smlouvě byly přiloženy 2 smlouvy o půjčce).

KÚ po vyhodnocení obsahu žádosti, vzhledem k tomu, že jejím předmětem bylo v první části
žádosti poskytnutí informací, jejichž poskytování se řídí speciálním zákonem, a v druhé části
žádosti dotaz na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací, nevyhověl a dne
15. 4. 2021, s odkazem na ust. § 2 odst. 3 a 4 zákona, rozhodl o jejím odmítnutí.

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 14. 7. 2021 žádost paní Z.N.
dle zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí těchto informací:
-

-

Poskytnutí plánu revizí v územní působnosti Katastrálního pracoviště Strakonice (dále jen „KP“) za
rok 2021, 2020, 2019, a to s uvedením data, kdy byly poskytnuty příslušnému stavebnímu úřadu
územního plánování.
Poskytnutí informace o tom, kdy KP oznámilo vyhlášení revize příslušnému stavebnímu úřadu, ve
smyslu bodu 2 odst. 3 Společného pokynu.
Poskytnutí právního titulu, na základě kterého došlo ke sloučení parcel č. xxx a č. yyy v k.ú. zzz.

KÚ žádosti vyhověl a dne 23. 7. 2021 žadateli poskytl tyto informace:

 Plány revizí údajů katastru nemovitostí v územní působnosti KP za roky 2019, 2020 a 2021:
rok 2019

rok 2020

rok 2021



Dále bylo uvedeno datum poskytnutí těchto plánů příslušným stavebním úřadům:
Plán revizí údajů katastru nemovitostí na rok 2019 – dopis č.j. KÚ-00366/2019-300-15000
ze dne 6. 2. 2019 byl do datových schránek příslušným orgánům veřejné moci odeslán ve





dnech 6. – 8. 2. a 11. 2. 2019, konkrétně Městskému úřadu Strakonice dne 7. 2. 2019
(doručeno bylo taktéž dne 7. 2. 2019).
Plán revizí údajů katastru nemovitostí na rok 2020 – dopis č.j. KÚ-00632/2020-300-15000
ze dne 22. 2. 2020 byl do datových schránek příslušným orgánům veřejné moci odeslán ve
dnech 26. – 27. 2. 2020, konkrétně Městskému úřadu Strakonice dne 26. 2. 2020 (doručeno
bylo taktéž dne 26. 2. 2020).
Plán revizí údajů katastru nemovitostí na rok 2021 – dopis č.j. KÚ-00401/2021-300-15000
ze dne 29. 1. 2021 byl do datových schránek příslušným orgánům veřejné moci odeslán ve
dnech 29. 1. a 1. - 2. 2. 2021, konkrétně Městskému úřadu Strakonice dne 2. 2. 2021
(doručeno bylo taktéž dne 2. 2. 2021).
Oznámení o vyhlášení revize údajů katastru nemovitostí v k.ú. zzz příslušnému stavebnímu
úřadu bylo provedeno dopisem č.j. RO-X/2020-307 ze dne 11. 12. 2020, odeslaným do datové
schránky příslušného stavebního úřadu (Městský úřad Strakonice, Odbor stavební úřad) dne
11. 12. 2020 (doručeno bylo taktéž dne 11. 12. 2020).
V souvislosti s žádostí o poskytnutí právního titulu, na základě kterého došlo ke sloučení
předmětných parcel (tzn. parc. č. xxx a č. yyy v k.ú. zzz), uvádíme následující:
- Dle ust. § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v platném znění (dále
jen „katastrální zákon“), reviduje katastrální úřad soulad údajů katastru se skutečným
stavem v terénu. Jak již bylo žadateli sděleno dopisem KP č.j. PD-xxxx/2021-307 ze dne
7. 7. 2021, při revizi údajů katastru nemovitostí v k.ú. zzz byl na parcele č. xxx evidované
v KN jako lesní pozemek zjištěn nesoulad, když tato parcela je využívána jako orná půda.
Jelikož předmětem revize katastru jsou dle ust. § 43 odst. 4 písm. a) katastrální vyhlášky i
hranice pozemků, po výše uvedené změně druhu pozemku, který v tomto případě byl
opodstatněný, tak KP sloučilo parcely č. xxx a č. yyy v k.ú. zzz v souladu s ust. § 2 písm. a)
a b) katastrálního zákona a ust. § 35 odst. 7 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru
nemovitostí, v platném znění (dále jen „katastrální vyhláška“).
- V ust. § 2 písm. a) katastrálního zákona je totiž pozemek definován jako, cit.: „část
zemského povrchu oddělená od sousedních částí hranicí územní jednotky nebo hranicí
katastrálního území, hranicí vlastnickou, hranicí stanovenou regulačním plánem, územním
rozhodnutím, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, veřejnoprávní
smlouvou nahrazující územní rozhodnutí, územním souhlasem nebo hranicí danou
schválením navrhovaného záměru stavebním úřadem, hranicí jiného práva podle § 19,
hranicí rozsahu zástavního práva, hranicí rozsahu práva stavby, hranicí druhů pozemků,
popřípadě rozhraním způsobu využití pozemků“. Oproti tomu parcelou se dle ust. § 2 písm.
b) katastrálního zákona rozumí „pozemek, který je geometricky a polohově určen, zobrazen
v katastrální mapě a označen parcelním číslem“.
- Sloučení výše uvedených parcel tak bylo učiněno v souladu s katastrálním zákonem - ust.
§ 2 písm. a) a b) a ust. § 35 odst. 1 – a dále s jeho prováděcím předpisem - katastrální
vyhláškou – ust. § 35 odst. 7 a ust. § 43 odst. 4 písm. a).

Katastrální úřad pro Jihočeský kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 19. 7. 2021 žádost pana M.K.
dle zákona o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací o provedených revizích
údajů katastru podle § 35 katastrálního zákona v obci Stachy, katastrálním území Úbislav (viz
následující text).
KÚ žádosti vyhověl a dne 26. 7. 2021 žadateli požadované informace (formou odpovědi na
dotazy) poskytl.
Jedná se o tyto informace:
1) Byla v uvedeném katastrálním území provedena revize katastru; pokud ano, tak kolikrát byla
provedena revize katastru v době od 1. 1. 2014 do 19. 7. 2021 ve výše uvedeném katastrálním
území, kdy byla provedena a pod jakým číslem jednacím je věc (spis) revize katastru u Vašeho
katastrálního úřadu vedena?
 Úplná revize údajů katastru nemovitostí (dále jen „KN“) podle ust. § 35 zákona č. 256/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí, v platném znění (dále jen „katastrální zákon“) v k.ú. Úbislav v období od
1. 1. 2014 do 19. 7. 2021 nebyla provedena. V předmětném k.ú. byla v letech 2014 až 2016
provedena pouze částečná revize údajů KN v rámci změny souřadnicového systému
katastrální mapy vedené v Katastrálním systému gusterberském (KM-D) do Souřadnicového

systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (KMD) - řízení vedená pod sp. zn. RO10/2014-306 a OO-10/2014-306, a to původně v souladu s ust. § 43 odst. 5 písm. a), e), f), h)
a i) vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, v tehdy platném znění (tzn., že předmětem
revize byly hranice katastrálního území, zápisy v záznamech pro další řízení, seznam budov
s čísly popisnými a s čísly evidenčními a seznam budov bez čísel popisných a evidenčních,
body podrobného polohového bodového pole a názvosloví - místní názvy a pomístní jména).
2) Probíhá v současné době revize katastru ve výše uvedeném katastrálním území?
 V současné době revize údajů KN v k.ú. Úbislav neprobíhá.
3) Kde se dá nahlédnout do protokolů o provedené revizi katastru na výše uvedených katastrálních
územích, byla-li revize katastru ve výše uvedených územích provedena?
 Úplná revize údajů KN dle ust. § 35 katastrálního zákona nebyla v předmětném k.ú. provedena.
Do protokolu o provedení částečné revize údajů KN a jeho příloh v rámci výše uvedené změny
souřadnicového systému lze nahlédnout na Katastrálním pracovišti Prachatice, Za Baštou 232,
Prachatice II, 383 11 Prachatice.

