KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Collinova čp. 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
telefon 495 801 111, fax 495 512 631, e-mail ku.prokralokraj@cuzk.cz,
ID datové schránky: ynmadqi

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost podle § 5 odst. 3 zák. č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“)
1) Katastrální pracoviště Jičín obdrželo dne 18. 1. 2019 žádost žadatele Z. K., zastoupeného
JUDr. M. B., Ph.D., o podání informací týkajících se poskytnutí informací a dokumentů
vztahujících se ke k. ú. Kal.
Žádosti nebylo vyhověno, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
2) Katastrální pracoviště Jičín obdrželo dne 30. 5. 2019 žádost žadatele J. U. o podání
informací týkajících se poskytnutí informací a dokumentů vztahujících se ke k. ú. Kbelnice.
Žádosti nebylo vyhověno, bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
3) Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou obdrželo dne 4. 7. 2019 žádost žadatele
Š. K. o podání informací týkajících se změn na listu vlastnictví v k. ú. Hláska.
Katastrální pracoviště sdělilo žadateli ohledně změn na listu vlastnictví, že ke změně údajů
bonitovaných půdně ekologických jednotek (dále jen “BPEJ“) došlo v celém katastrálním
území v rámci řízení Z, které se týkalo pozemkové úpravy v k. ú. Hláska a nabylo právní
moci.
Žadatel obdržel informaci o účelu evidence údajů o BPEJ v katastru nemovitostí a o tom,
že údaje BPEJ jsou přiřazovány pouze zemědělským pozemkům a stavební pozemky údaj
o BPEJ přiřazen nemají.
Dále bylo žadateli vysvětleno, jak je tvořen a co vyjadřuje kód BPEJ, kdo je odpovědným
správcem celostátní databáze BPEJ, v souladu s kterými předpisy probíhá aktualizace
BPEJ a na jakém podkladě se provádí aktualizace BPEJ, ke které dochází při komplexních
pozemkových úpravách.
Žadatel byl též seznámen s tím, že údaje BPEJ mohou být různé k jedné parcele a jsou
dány izoliniemi jednotlivých bonitních celků.
Katastrální pracoviště kromě toho informovalo žadatele i o skutečnosti, že katastrální úřad
zápisy změny o údajích BPEJ, jako údaje převzatého z celostátní databáze, vlastníkům
v souladu s předpisy neoznamuje.
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