Katastrální úøad pro Liberecký kraj, pracovitì v Semilech (dále pouze KÚ) obdrel dne 10.3.2014
ádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném pøístupu k informacím od pana V. Z.
KÚ ádosti vyhovìl a poadovanou informaci dne 31.3.2014 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona KÚ nyní zveøejòuje obsah poskytnuté informace:
adatel poadoval zodpov zení dotaz! ohledn elektronického registru listu vlastnictví,"ohledn
ozna#ení odpov dných osob, postupu ú$edník! p$i výkonu ve$ejné moci, p$em ny
bezpodílového spoluvlastnictví manel! na spole#né jm ní manel! a té" ohledn " p$ípadného
nesprávného ú$edního postupu.
adateli bylo sdìleno, e správní orgány musí vdy postupovat pøi výkonu veøejné moci v souladu se
zákonem. adatelem zmiòovaný registr listu vlastnictví neexistuje, proto není moné sdìlit odpovìdné
osoby. Stejnì tak byl adatel vyrozumìn o zákonu è. 91/1998, kterým se mìní a doplòuje zákon è.
94/1963 Sb., o rodinì, ve znìní pozdìjích pøedpisù, a o zmìnì a doplnìní dalích zákonù, kterým
bylo transformováno bezpodílové spoluvlastnictví manelù na spoleèné jmìní manelù.
Pøípadná opatøení ohlednì nesprávného úøedního postupu jsou vdy pøijímána s ohledem na konkrétní
pøípady.

Katastrální úøad pro Liberecký kraj, pracovitì v Semilech (dále pouze KÚ) obdrel dne 10.3.2014
ádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném pøístupu k informacím od pana V. Z.
KÚ ádosti vyhovìl a poadovanou informaci dne 31.3.2014 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona KÚ nyní zveøejòuje obsah poskytnuté informace:
adatel poadoval zodpov zení dotaz! ohledn elektronického registru listu vlastnictví,"ohledn
ozna#ení odpov dných osob, postupu ú$edník! p$i výkonu ve$ejné moci, p$em ny
bezpodílového spoluvlastnictví manel! na spole#né jm ní manel! a té" ohledn " p$ípadného
nesprávného ú$edního postupu.
adateli bylo sdìleno, e správní orgány musí vdy postupovat pøi výkonu veøejné moci v souladu se
zákonem. adatelem zmiòovaný registr listu vlastnictví neexistuje, proto není moné sdìlit odpovìdné
osoby. Stejnì tak byl adatel vyrozumìn o zákonu è. 91/1998, kterým se mìní a doplòuje zákon è.
94/1963 Sb., o rodinì, ve znìní pozdìjích pøedpisù, a o zmìnì a doplnìní dalích zákonù, kterým
bylo transformováno bezpodílové spoluvlastnictví manelù na spoleèné jmìní manelù.
Pøípadná opatøení ohlednì nesprávného úøedního postupu jsou vdy pøijímána s ohledem na konkrétní
pøípady.

Katastrální úĜad pro Liberecký kraj, pracovitČ v Semilech (dále pouze KÚ) obdrel dne
11.8.2014 ádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném pĜístupu k
informacím od pana V. Z. KÚ ádosti vyhovČl a poadovanou informaci dne 10.9.2014
poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona KÚ nyní zveĜejĖuje obsah poskytnuté
informace:
adatel poadoval zodpovČzení dotazĤ ohlednČ konkrétního vytýþení pozemku
v katastrálním území Semily, zda bylo vytýþení provedeno z moci úĜední, zda má
provádČcí firma náleité oprávnČní, zda bylo doruþeno podání smČĜující ke zmČnČ
hranic v katastru a z jakých dĤvodĤ není na pĜedmČtných parcelách zakresleno
plynové vedení.
adateli bylo sdČleno, e Katastrálnímu úĜadu byl doruþen k archivaci vytyþovací náþrt
(VN) a protokol o vytyþení (PV) hranic pozemku v k.ú. Semily v souladu s § 85 - § 87
tehdy platné vyhl. þ. 26/2007 Sb., e vytyþení bylo provedeno v r. 2010 na ádost
tehdejího vlastníka dotþených nemovitostí, e pĜedaná dokumentace obsahuje povinné
náleitosti a je ovČĜena ÚĜednČ oprávnČným zemČmČĜickým inenýrem zapsaným
v seznamu vedeném u ýeského úĜadu zemČmČĜického a katastrálního, e Katastrální
pracovitČ dosud neeviduje ádné podání provádČjící spoleþnosti, které by smČĜovalo ke
zmČnČ dotazovaných hranic a e poloha vedení plynu není pĜedmČtem evidence v
katastru, viz § 3 odst. 1 zák. þ. 256/2013 Sb.

Katastrální úĜad pro Liberecký kraj, pracovištČ v Semilech (dále pouze KÚ) obdržel dne
18.11.2014 žádost o poskytnutí informace podle zákona o svobodném pĜístupu k
informacím od pana V.Z. KÚ žádosti vyhovČl a požadovanou informaci dne 15.12.2014
poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona KÚ nyní zveĜejĖuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval zodpovČzení dotazĤ ohlednČ konkrétního vytýþení pozemku
v katastrálním území Semily, zda bylo vytýþení provedeno z moci úĜední, zda bylo
doruþeno podání smČĜující ke zmČnČ hranic v katastru, zda katastrální pracovištČ
potvrzovalo zmČny v LV þ. 1079, katastrální území Semily a zda katastrální
pracovištČ Semily postupuje v souladu s platnými zákony.
Žadateli bylo sdČleno, že Katastrálnímu úĜadu byl doruþen k archivaci vytyþovací náþrt
(VN) a protokol o vytyþení (PV) hranic pozemku v k.ú. Semily v souladu s § 85 - § 87
tehdy platné vyhl. þ. 26/2007 Sb., že vytyþení bylo provedeno v r. 2010 na žádost
tehdejšího vlastníka dotþených nemovitostí, že na otázky ohlednČ zmČn v LV þ. 1079,
katastrální území Semily bylo v minulosti odpovídano již opakovanČ a ohlednČ
postupování v souladu s platnými zákony byl poskytnut výþet pĜedpisĤ platných pro správu
katastru nemovitostí.

Katastrální úřad pro Liberecký kraj (dále pouze KÚ) obdržel dne 29.7.2014 prostřednictvím
Katastrálního pracoviště Frýdlant, Katastrálního pracoviště Liberec, Katastrálního pracoviště Česká
Lípa a Katastrálního pracoviště Jablonec nad Nisou žádost podanou JUDr. Evou Janíkovou –
advokátkou ev.č. AK 1875, jíž bylo, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb.
Žadatelka požadovala poskytnutí anonymizovaných verzí libovolných pěti kupních smluv, pěti
darovacích smluv, pěti směnných smluv a pěti zástavních smluv, u nichž byl povolen vklad
příslušného práva do katastru nemovitostí a u kterých bylo zahájeno vkladové řízení v měsíci
červnu 2014.
Žadatelce bylo odpovězeno, že podle ust. § 2 odst. 3 zákona se tento zákon nevztahuje na
poskytování informací, které jsou předmětem průmyslového vlastnictví, a dalších informací, pokud
zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a způsobu
podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací, přičemž pod čarou je
uveden jako příklad takového zvláštního zákona katastrální zákon.
Katastrální úřad proto dne 4.8.2014 podle § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím rozhodl,
že poskytnutí požadované informace se odmítá.

Katastrální úřad pro Liberecký kraj (dále pouze KÚ) obdržel dne 23.9.2014 žádost o poskytnutí
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím od pana doc. Ing. P.S. Ph. D. ,MBA.
KÚ žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne 24.9.2014 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona KÚ nyní zveřejňuje obsah poskytnuté informace:
Žadatel požadoval informaci o využívaných informačních systémech pro veřejnou správu.
Žadateli byly sděleny názvy produktu a dodavatelé informačních systémů pro oblast.
1) Účetnictví, majetek

JASU

-

MÚZO Praha s.r.o

2) Personální oblast

DC2
Datacentrum systems & consulting, a.s.
na docházku máme vlastní resortní systém
3) Spisová služba

EPVDS -

Aplis cz, a.s.

4) Manažerský informační systém

0
5) Další činnosti

ISKN

-

NESS Czech, s.r.o.

Katastrální úřad pro Liberecký kraj (dále pouze KÚ) obdržel dne 17.12..2014 žádost o poskytnutí
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím od pana J.B.
Žadatel požadoval poskytnutí informací ohledně nahlížení a poskytování veškerých dokumentů
ze Sbírky listin KN nebo zpracování kompletního přehledu vlastnictví osoby J.B. za období od

1.1.2000 do 31.12.2014. Poskytnutí informací požadoval dle § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Současně požadoval poskytnutí
informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Žadateli bylo sděleno, že dle zákona č. 106/1999 Sb., nelze požadované informace poskytnout,
protože dle § 8a zákona o svobodném přístupu k informacím se zákon nevztahuje na poskytování
informací, které se týkají osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobních údajů,
pokud zvláštní zákon upravuje jejich poskytování, zejména vyřízení žádosti včetně náležitostí a
způsobu podání žádosti, lhůt, opravných prostředků a způsobu poskytnutí informací, přičemž pod
čarou je uveden jako příklad takového zvláštního zákona zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů.
Katastrální úřad proto dne 17.12.2014 podle § 15 zákona o svobodném přístupu k informacím rozhodl,
že poskytnutí požadované informace se odmítá.
K možnosti poskytnutí informací dle § 12 odst. 1 a 2 zákona č. 101/2000 Sb. katastrální úřad uvedl, že
podle Úřadu pro ochranu osobních údajů není katastrální úřad oprávněn poskytnout žadateli informaci
o příjemci údajů z přehledu vlastnictví z území České republiky a ze sbírky listin. Podle ustanovení §
12 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, je povinen poskytnout pouze
informaci o kategorii příjemců. Za kategorii příjemců se považuje, dle sdělení Úřadu pro ochranu
osobních údajů, sdělení o příjemcích podle účelu, pro který jim byly osobní údaje zpřístupněny. Jako
příklad kategorií příjemců lze tedy uvést státní orgány, soudy, orgány činné v trestním řízení, žadatele
o poskytnutí informací podle § 52 odst. 3 a 4 zákona č. 256/2012 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), atd.

