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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 úřad pro Královéhradecký kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 22. 5. 2017
žádost Základní organizace Odborového svazu státních zaměstnanců a organizací
Katastrálního úřadu a pracoviště v Hradci Králové o poskytnutí informací související
s hodnocením státních zaměstnanců a výši osobních příplatků dle specifikace:
- počet zaměstnanců, u kterých se osobní příplatek na základě služebního hodnocení
zvýšil, snížil a zůstal na stejné výši,
- počet zaměstnanců, jejichž výsledné hodnocení bylo označeno jako vynikající,
dobrý, dostatečný, nevyhovující,
- počet podaných stížností k služebnímu hodnocení,
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí o platu.
Požadovaná informace byla žadateli dne 2. 6. 2017 poskytnuta a KÚ v souladu s
ustanovením § 5 odst. 3 zákona zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Z celkového počtu 208 hodnocených státních zaměstnanců služebního úřadu se u 150
zaměstnanců osobní příplatek zvýšil, u 8 zaměstnanců snížil a u 50 zaměstnanců se
nezměnil. Při služebním hodnocení dosáhlo 10 zaměstnanců vynikajících výsledků,
102 dobrých a 96 zaměstnanců dostačujících výsledků. Nikdo ze státních zaměstnanců
nebyl hodnocen s nevyhovujícími výsledky. Byla podána jedna stížnost k služebnímu
hodnocení a jedno odvolání proti rozhodnutí o platu.

2) Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 13. 6. 2017
žádost J. T. o poskytnutí informace související s vyřízením žádosti žadatele ze dne 28.
2. 2017 ohledně zápisu vlastnického práva a práva věcného břemene k pozemku
parcela číslo 839 v katastrálním území Peklo nad Zdobnicí.
Požadovaná informace byla žadateli dne 20. 6. 2017 poskytnuta a KÚ v souladu s
ustanovením § 5 odst. 3 zákona zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Žadatel byl vyrozuměn, že jeho žádost ze dne 28. 2. 2017 byla vyřízena prostřednictvím
Katastrálního pracoviště Rychnov nad Kněžnou a tuto odpověď převzal dne 12. 4. 2017
(doloženo potvrzením doručenky). KÚ se se stanoviskem Katastrálního pracoviště
Rychnov nad Kněžnou ztotožnil.

3) Katastrální pracoviště Trutnov (dále jen „KP“) obdrželo dne 3.12.2017 žádost Ing. J. E.
o poskytnutí informace související se způsobem pozvání spoluvlastníků nemovitosti
č.p. 354 v obci Pilníkov k „vyložení“ změn způsobených obnovou operátu a dále
pozváním zástupce insolvenčního správce Indra – Šebesta v.s.o. paní Renáty
Andělové k jednání na Městském úřadě v Pilníkově.

Požadovaná informace byla KP žadateli dne 13.12 2017 poskytnuta a KÚ v souladu s
ustanovením § 5 odst. 3 zákona zveřejňuje obsah poskytnuté informace.
Žadatel byl KP vyrozuměn, že oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a
jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí bylo vyvěšeno na úřední desce města Pilníkov
v době od 27. 9. do 20. 11. 2017. Zveřejněním oznámení byli vlastníci a jiní oprávnění
informování o tom, že obnovený katastrální operát pro katastrální území Pilníkov je
k veřejnému nahlédnutí na Městském úřadě v Pilníkově a na Katastrálním pracovišti
Trutnov. Dále bylo žadateli sděleno, že zástupce insolvenčního správce Indra –
Šebesta v.s.o. nebyl v této věci osloven.

Ing. Jaroslav Bačina
ředitel
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

