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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 109963/2016
spisový znak: KHEJ 106237/2016/kakr/3

datum: 10.08.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 29. 7. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 23. 7. 2016, v níž požadujete poskytnutí následujících informací:
1.

Kdy došlo ke změně očíslování p.č. 3513 PK na p.č.2458/8 KN a jakým dokladem po právní moci rozhodnutím sp.zn.
V-7239/2007-301 ze dne 13.11.2007?

2.

Jakým dokladem o zeměměřické činnosti (ve smyslu části páté, § 18 až 19a katastrálního zákona) došlo ke změně
geometrického ručení u p.č. 3513 PK, nyní vedené pod p.č. 2453/8 KN po právní moci rozhodnutím sp.zn. V7239/2007-301 ze dne 13.11.2007?

3.

Kdy došlo ke změně rozsahu vlastnictví (geometrického a polohového určení ve smyslu § 20 katastrálního zákona u
p.č. 3513 PK, nyní vedené pod p.č. 2453/8 KN po právní moci rozhodnutím sp.zn. V-7239/2007-301 ze dne
13.11.2007?

4.

Na základě jakých listin (ve vztahu k přiloženým mapových podkladů) došlo k zahrnutí částí jednotlivých pozemků
jiných vlastníků (viz mapové podklady) do pozemku PK 3513 nyní KN p.č. 2453/8 v k.ú. Týn nad Vltavou, jehož je
Jihočeský kraj vlastníkem?

5.

Nedošlo k nedovolenému obohacení, tím že do Vašeho vlastnictví byly zahrnuty části pozemků jiných vlastníků a to
bez souhlasu dotčených vlastníků?

K výše uvedené žádosti Vám sdělujeme následující:
Jihočeský kraj uzavřel dne 3. 8. 2007 darovací smlouvu s Městem Týn nad Vltavou, jejímž předmětem byl mimo jiné i převod
parcely PK č. 3513 v k. ú. Týn nad Vltavou. V současné době již parcela PK č. 3513 neexistuje zřejmě z důvodu digitalizace či
komplexní pozemkové úpravy provedené v k. ú. Týn nad Vltavou. V současné době je tato parcela vedena pod novým číslem
2453/8. Ohledně Vašich dalších dotazů, které vznášíte na Jihočeský kraj, je nutné se obrátit na Katastrální úřad pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice. Tam Vám odpoví přesně, kdy a jakými doklady došlo k tomuto
přečíslování.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana
- podepsáno elektronicky –
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ODBOR KANCELÁŘ HEJTMANA
číslo jednací: KUJCK 135723/2016
spisový znak: KHEJ 106237/2016/kakr/9

datum: 14.10.2016

vyřizuje: Bc. Kamila Křížová

telefon: 386 720 225

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů
Dne 29. 8. 2016 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Váš dopis ve věci: Odvolání proti neposkytnutí informací k naší
odpovědi č.j. KUJCK 109963/2016 ze dne 10. 8. 2016. Toto odvolání (kvalifikováno jako stížnost ve smyslu ust. § 16a InfZ) bylo
předloženo Ministerstvu vnitra, Odboru veřejné správy, dozoru a kontroly k přezkoumání postupu povinného subjektu
a rozhodnutí o stížnosti. Ministerstvo vnitra svým rozhodnutím č.j. MV-121858-3/ODK-2016 ze dne 20. 9. 2016 (Krajskému
úřadu Jihočeského kraje doručeno dne 29. 9. 2016) přikázalo vyřídit žádost o informace, a to do 15 dnů od doručení rozhodnutí.

K Vaší žádosti o informace ve smyslu zákona 106/1999 Sb. sdělujeme následující:

Vzhledem ke skutečnosti, že Jihočeský kraj je vlastníkem pozemku původně p. č. PK 3513 ve zjednodušené evidenci, nyní
p.č. 2453/8 a p.č.2219/20 (viz příloha č. 1 - kopie srovnávacího sestavení parcel), a všechny požadované informace jsou
k tomuto pozemku vztahovány, je povinným subjektem (ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů) k poskytnutí požadovaných informací týkajících se výše uvedené parcely, neboť do
jeho působnosti resp. jeho příspěvkové organizace Správy a údržby silnic Jihočeského kraje spadá mj. povinnost majetek
evidovat.
K přečíslování a změně výměry došlo k 17. 12. 2010 záznamem na základě řízení vedeného u Katastrálního úřadu pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice pod č. Z 22483/2010, jehož byl žadatel účastníkem (viz příloha č. 2
vybrané stránky -str. 1, 76 a 315 - informace o průběhu řízení, dne 12. 10. 2016 zjištěné dálkovým přístupem). Tímto dnem
tedy 17. 12. 2010 byl vyhlášen obnovený katastrální operát ve smyslu ust. § 17 odst. 1 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru
nemovitostí ČR, (dále jen „katastrální zákon“) v tehdy platném znění. Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního
operátu se dosavadní katastrální operát stává dle odstavce druhého téhož ustanovení neplatným, a nadále se používá
obnovený katastrální operát.
Došlo k tomu v souvislosti s v roce 2010 v k.ú. Týn nad Vltavou (dříve k.ú. Třitim) provedenou obnovou katastrálního operátu
jeho přepracováním do digitalizované podoby. (Digitální katastrální mapa (DKM) vzniká obnovou operátu novým mapováním,
případně přepracováním dosavadních map KN v měřítku 1:1000 a 1:2000 v souřadnicovém systému S-JTSK, je součástí ISKN
– Informační systém katastru nemovitostí. Vzniká tedy digitalizací map v měřítku 1:1000 a 1:2000.) Možnost podání námitek
proti obsahu obnoveného operátu, který katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů v obci, v které se obnovuje
katastrální operát, k veřejnému nahlédnutí, upravuje katastrální zákon ve svém ust. § 16. Dle jeho odst. 3 mohou vlastníci a jiní
oprávnění během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat
námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad. Proti jeho
rozhodnutí je pak možno podat odvolání k zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu, v jehož obvodu je dotčená nemovitost.
Na poslední otázku, jež je sice svou podstatou právním názorem a tudíž by povinný subjekt nemusel, avšak rozhodl se žádosti
vyhovět a sděluje, že se vzhledem k výše uvedenému ze strany Jihočeského kraje nejedná o bezdůvodné obohacení.
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Nad rámec požadovaného dále sdělujeme, že poskytování informací týkajících se obnovy katastrálního operátu předmětného
katastrálního území a řízení o něm se vztahují k působnosti Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, pracoviště České
Budějovice, které by bylo k případnému poskytnutí takových informací příslušné.

S pozdravem

Ing. Milan Nebesář
vedoucí Odboru kancelář hejtmana

*2x příloha
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