Katastrální úřad pro hlavní město Prahu
se sídlem v Praze
Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8
Čj.: KÚ – 00208/2022-100-1001

Praha 3. ledna 2022

Výroční zpráva Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu za rok 2021
Výroční zpráva o činnosti Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu (dále
jen „katastrální úřad“) v oblasti poskytování informací vyhotovená podle § 18 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), za kalendářní rok 2020:

a) počet podaných žádostí o informace: bylo podáno 12 žádostí o poskytnutí
informace
b) počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: bylo vydáno 3 rozhodnutí o
odmítnutí žádosti nebo části žádosti
c) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: nebylo podáno odvolání
d) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti
rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled
všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o
právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní
zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: nebylo vedeno žádné soudní řízení a
nebyl vydán žádný rozsudek soudu
e) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí
výhradní licence: nebyly poskytnuty žádné výhradní licence
f)

počet stížností podaných podle § 16a zákona, důvody jejich podání a stručný popis
způsobu jejich vyřízení: nebyla podána žádná stížnost podle § 16a zákona

g) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona – informace týkající se
činnosti katastrálního úřadu lze získat na internetové adrese: www.cuzk.cz

Podrobnosti o obsahu žádostí a způsobů jejich vyřízení lze nalézt v sekci Informace
zveřejňované povinně podle zákona č. 106/1999 Sb., bod 9, Zveřejnění obsahu informací
poskytnutých na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.
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