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Výroční zpráva
o činnosti Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze v oblasti
poskytování informací dle zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění (dále jen zákon číslo 106/1999 Sb.), za kalendářní
rok 2 0 1 5.

-

byly podány 2 žádosti o informace (žádostem bylo vyhověno) - jednalo
o dotazníkové akce, v jednom případě v rámci vysokoškolského průzkumu, ve
druhém pak v rámci marketingové akce při průzkumu trhu

-

bylo podáno 1 odvolání proti rozhodnutí katastrálního úřadu o neposkytnutí
informace (stížnost na neúplné podání informací a žádost o její upřesnění dle
příslušného zákonného ustanovení, tj. dle § 16a zákona o svobodném
přístupu k informacím). ZKI konstatoval, že v souladu s § 14 odst. 4 tohoto
zákona žádost nebylo možno považovat za žádost ve smyslu zákona, neboť
nesplňovala náležitosti uvedené v ustanovení § 14 odst. 2 předmětného
zákona. Přesto na tuto žádost o poskytnutí informací KP reagovalo v zákonné
lhůtě, tj. do 7 dnů od jejího obdržení, kde s odkazem na ustanovení § 2 odst. 3
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím uvedlo, že dle
tohoto ustanovení se výše uvedený zákon na poskytování informací,
poskytuje-li je zvláštní zákon, nevztahuje. Zcela správně pak odkázalo na
zákon o katastru nemovitostí č. 256/2013 Sb., v platném znění a jeho
ustanovení § 52, § 53 a § 55 upravující poskytování údajů ze sbírky listin
katastru nemovitostí ( § 52 odst. 4 katastrálního zákona). Tento postup
vyplývá přímo z dikce zákona. Z výše uvedených důvodů nebylo odvolání
vyhověno.

-

nebyl podán návrh na soudní přezkum rozhodnutí ZKI ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace

-

nebyla uložena žádná sankce za nedodržení zákona.
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