ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁT V PRAZE
Pod sídlištěm 1800/9, Praha 8, 182 11
Telefon 284041310 Fax: 284041311 E-mail: zki.praha@cuzk.cz ID datové schránky: ck2adsq

Výroční zpráva
o činnosti Zeměměřického a katastrálního inspektorátu v Praze v oblasti
poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím v platném znění (dále jen zákon číslo 106/1999 Sb.,) za kalendářní
rok 2020

1) Bylo přijato 6 žádostí o poskytnutí informací. Zeměměřický a katastrální inspektorát
(dále jen „ZKI“) dvě žádosti o poskytnutí informací rozhodnutím odmítl, vzhledem
k tomu, že nevykonává státní správu katastru a nejsou mu předkládány vkladové
listiny ve vkladovém řízení ke zkoumání ve smyslu § 17 odst. 2 katastrálního
zákona.
Dále byly doručeny 4 žádosti jednoho žadatele. Dvě žádosti byly odloženy, protože
požadované informace se nevztahují k působnosti ZKI. Třetí žádost, kdy
předmětem byla žádost o informaci, zda, kdy a kde byly provedeny změny v katastru
nemovitostí byla poskytnuta informace z Informačního systému katastru
nemovitostí, že k žádným změnám nedošlo. Čtvrtá žádost byla v části vztahující se
k působnosti, jak bylo naloženo s podáním žadatele poskytnuta, v ostatní části ZKI
věc odložil, vzhledem k tomu, že žádost byla doručena také věcně a místně
příslušnému orgánu.
2) ZKI přijal 2 odvolání proti rozhodnutí Katastrálních úřadů, kterými byly odmítnuty
žádosti o poskytnutí informací. Jedno rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo zrušeno
a vráceno k novému projednání. Druhé rozhodnutí o odmítnutí žádosti bylo
potvrzeno.
3) Byla podána 1 stížnost na postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace. ZKI
přikázal rozhodnutím místně příslušnému katastrálnímu pracovišti, aby žádost
podanou žadatelem vyřídil v souladu se zákonem číslo 106/199 Sb.
4) Nebyl podán návrh na soudní přezkum rozhodnutí ZKI ve věci přezkoumání
zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí
informace.
5) Nebyla uložena žádná sankce za nedodržování zákona.
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