ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁT V LIBERCI
Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
rok 2018
Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Liberci byly doručeny dvě žádosti
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
1) Dne 31. 1. 2018 obdržel žádost od žadatele J. L., který žádal o sdělení informace „Kdo
a jakým způsobem doručil Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu moji
stížnost podle § 175 správního řádu ze dne 7. 12. 2016 (podrobnosti níže), která byla
zaslána elektronicky Katastrálnímu úřadu pro Liberecký kraj ?“.
Inspektorát žádosti vyhověl a odpověď odeslal dne 2. 2. 2018. Žadateli bylo sděleno,
že kopii stížnosti ze dne 7. 12. 2016 měl Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci
neformálně k posouzení příslušnosti k jejímu vyřízení od Katastrálního úřadu pro Liberecký
kraj. Kopie shora uvedené stížnosti není součástí žádného spisu vedeného Zeměměřickým
a katastrálním inspektorátem v Liberci.
2) Dne 16. 8. 2018 obdržel žádost od žadatele L. M., který žádal o sdělení informace
o činnosti prošetřovatele zřízeného dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády
č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání
protiprávního jednání ve služebním úřadu, a to jaký byl celkový počet podnětů, které
prošetřovatel obdržel v roce 2016 a 2017, kolik z těchto podnětů bylo anonymních,
u kolika podnětů bylo podezření z protiprávního jednání potvrzeno a u kolika
podnětů byla věc poskytnuta orgánům činným v trestním řízení nebo správnímu
orgánu k dalšímu řízení.
Inspektorát žádosti vyhověl a odpověď odeslal dne 3. 9. 2018. Žadateli bylo sděleno,
že v letech 2016 a 2017 Zeměměřický a katastrální inspektorát v Liberci neobdržel žádný
podnět podle nařízení vlády č. 145/2015 Sb., o opatřeních souvisejících s oznamováním
podezření ze spáchání protiprávního jednání ve služebním úřadu.

