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 3.
Ve sledovaném období ZKI v Praze obdržel tři žádosti o poskytnutí informací podle zákona
číslo 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.
V jednom případě podávající žádal o poskytnutí informace zda byly v souvislosti s obnovou
katastrálního operátu k.ú. Pořešice prováděny komplexní pozemkové úpravy, od kdy – do
kdy byly pozemkové úpravy prováděny a jakou formou byli vlastníci ZPF o pozemkových
úpravách v k.ú. kde vlastní pozemky informováni. ZKI podávajícímu sdělil, že jím
požadované informace o druhu katastrální mapy, její formě, dosavadního vývoje a data
dokončení digitalizace je možno získat dálkovým přístupem a jsou zveřejněny na internetové
adrese s tím, že místně a věcně příslušným subjektem je v případě informací o průběhu
obnovy katastrálního operátu příslušný katastrální úřad. Ke zbývajícím částem žádosti ZKI
podávajícímu sdělil, že řízení o pozemkových úpravách, na jejichž průběh se dotazujete, je
v působnosti Státního pozemkového úřadu a řízení vedou v souladu s ustanoveními části
druhé zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech pobočky
krajských pozemkových úřadů. Žádost o informace k řízení o pozemkových úpravách tedy
nemůže být směřována na ZKI, jehož pravomoci jsou limitovány ustanovením § 4 zákona č.
359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. V pravomoci ZKI není kontrola
výkonu státní správy při řízení o pozemkových úpravách. V působnosti ZKI je až kontrola
obnovy katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav.
V druhém případě byl potvrzen postup Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Rakovník při vyřizování žádosti o informace. Stěžovatel namítal, že
jeho žádost byla vyřízena neúplně, nepravdivě a opožděně. Nic z tohoto se však
neprokázalo, naopak bylo zjištěno, že opožděně byla podána již samotná stížnost.
ZKI v roce 2013 obdržel i jedno odvolání proti rozhodnutí katastrálních úřadů ve své územní
působnosti ve věci odmítnutí žádosti o podání informace podle ustanovení § 16a zákona
106/1999 Sb., kdy bylo ZKI toto odvolání zamítnuto a potvrzeno rozhodnutí Katastrálního
úřadu pro Středočeský kraj.
Proti ZKI nebyl uplatněn návrh na soudní přezkum a nebyla mu uložena žádná sankce za
nedodržení zákona.
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