KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ZLÍNSKÝ KRAJ
třída Tomáše Bati 1565, 760 96 Zlín
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 2014
Katastrální úřad pro Zlínský kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 19.9.2014 žádost o poskytnutí
informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím od Centra pro výzkum
informačních systémů. KÚ žádosti vyhověl a požadované informace dne 3.10.2014 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona KÚ nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informaci, které informační systémy KÚ v různých oblastech
využívá.
Žadateli bylo sděleno následující:
1)

2)

3)

4)
5)

Pro oblast zpracování ekonomických informací KÚ používá informační systém EIS,
jehož dodavatelem je MÚZO Praha, s.r.o., IČ: 49622897, se sídlem Politických vězňů
15, 110 00 Praha 1;
Pro oblast řízení lidských zdrojů využívá KÚ informační systém DATACENTRUM, jehož
dodavatelem je Datacentrum systems and consulting, a.s., IČ: 25631721, se sídlem
Písnická 30/13, 142 00 Praha 4,
V oblasti spisové služby používá KÚ informační systém Elektronická podatelna a
výpravna resortu ČUZK a zjištění návaznosti na informační systém datových schránek
(dále jen: „EPVDS“). Katastrální pracoviště vykonávající působnost KÚ pak používají
v oblasti spisové služby rovněž informační systém EPVDS, a to ve spojení s
Informačním systémem katastru nemovitostí (viz níže).
Do kategorie manažerských programů, které KÚ v současné době využívá, by patrně
bylo možné zařadit automatizovaný systém právních informací (ASPI).
Pro výkon státní správy katastru nemovitostí používá KÚ, resp. katastrální pracoviště
vykonávající působnost KÚ, informační systém katastru nemovitostí (ISKN). K úplnosti
dodáváme, že jde o integrovaný informační systém pro podporu výkonu státní správy
katastru nemovitostí a pro zajištění uživatelských služeb katastru nemovitostí obsahující
prostředky pro vedení souborů popisných informací, pro vedení souborů geodetických
informací, pro podporu správních a administrativních činností při vedení katastru
nemovitostí a pro správu dokumentačních fondů. Dále pro výkon státní správy využívají
katastrální pracovitě KÚ systém MicroGeos 2010.

KÚ obdržel dne 10.12.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném
přístupu k informacím od pana P. P. KÚ žádosti vyhověl a požadované informace dne
16.12.2014 v rozsahu přicházejícím do úvahy poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona KÚ nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel jako spoluvlastník pozemku č. 777/4 k.ú. xxx požadoval zaslat soubor
informací, podle kterých byl uvedený pozemek zařazen do ochranného pásma
vodního zdroje druhého stupně.
Žadateli bylo sděleno, že u uvedeného pozemku je v katastru nemovitostí evidováno, že byl
zařazen do ochranného pásma vodního zdroje 2. Stupně, včetně uvedení listiny, která byla
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podkladem pro vyznačení této ochrany do katastru nemovitostí v rámci řízení sp. zn. Zxxx/2012-711. Kopie samotné listiny žadateli poskytnuta nebyla, ale byl detailně poučen, jak
lze kopii listiny získat za podmínek stanovených pro poskytování údajů z katastru
nemovitostí katastrálním zákonem č. 256/2013 Sb. a vyhláškou o poskytování údajů
z katastru nemovitostí č. 358/2013 Sb.
V žádosti žadatel dále požadoval poskytnutí blíže nespecifikovaného „souboru informací“
vztahujících se k zařazení pozemku p. č. 777/4 v katastrálním území xxx do ochranného
pásma vodního zdroje II. stupně. Pro případ, že žadatel měl na mysli jiné údaje, než údaje ze
sbírky listin katastru (o možnosti jejich poskytnutí byl žadatel poučen), mu bylo sděleno, že
podle ustanovení § 14 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb. platí, že povinný subjekt žádost o
poskytnutí informace posoudí mimo jiné také z hlediska toho, zda se požadované informace
vztahují k jeho působnosti. V případě, že nikoliv, taková žádost se odloží s tím, že tato
skutečnost se s odůvodněním sdělí žadateli.
Žadateli bylo sděleno, že do působnosti katastrálních úřadů spadá především vykonávání
správy katastru nemovitostí (§ 5 odst. 1 zákona č. 359/1992 Sb.) a byť katastrální úřady do
katastru nemovitostí zapisují údaje o ochranách nemovitostí (včetně ochranných pásem
vodních zdrojů), které jsou jim ohlášeny, na stanovení těchto ochran se nijak nepodílejí, ani o
nich nerozhodují. Žadateli bylo sděleno, že KÚ jeho žádost v té části, která by případně
směřovala k poskytnutí údajů spadajících do působnosti vodoprávního orgánu, dle ust. § 14
odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb. odkládá, neboť jiný „soubor informací“, než
informace ze sbírky listin katastru (např. informace o průběhu řízení před vodoprávním
úřadem apod.) nemá k dispozici. Závěrem byl žadatel v otázkách spojených s rozhodováním
o stanovení ochranného pásma vodního zdroje II. stupně odkázán na příslušný vodoprávní
úřad.
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