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Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 

pozdějších předpisů 

Dne 09.10.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaše podání označené jako Předžalobní výzva na určení vlastnických 

hranic a žádost o informace, ze dne 03.10.2018, v němž požadujete poskytnutí informací následujících informací: 

1. Jakou listinou, jejíž součástí byl geometrický plán (číslo a den vyhotovení) došlo ke geometrickému a polohovému určení 

hranic pozemku p. č. 3515? 

2. Trvá Jihočeský kraj na soudním určení vlastnické hranice, jak je výše uvedeno, nebo souhlasí s tím, aby došlo 

k implementaci výsledků obnovy operátu digitalizací provedenou v roce 2010 do údajů katastru? 

Vyrozuměním o prodloužení lhůty pro vyřízení žádosti o poskytnutí informací podle § 14 odst. 7 písm. c) zákona č. 106/1999 

Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, čj. KUJCK 130923/2018 ze dne 23.10.2018 prodloužil 

povinný subjekt lhůtu pro poskytnutí informace o 10 dní, tj. do 3.11.2018. 

Nyní Vám k výše uvedené žádosti o poskytnutí informací sdělujeme následující: 

ad 1)  

Jihočeský kraj nabyl pozemek vedený ve zjednodušené evidenci katastru nemovitostí jako pozemková parcela Pozemkového 

katastru číslo 3513, katastrální území Třitim darovací smlouvou ze dne 3. 8. 2007. Vzhledem k tomu, že předmětem převodu 

byl celý pozemek, nebyl k uzavření darovací smlouvy vyhotoven geometrický plán, kterým by byl předmětný pozemek zaměřen. 

Za popsané situace k uzavření takové darovací smlouvy pak právní předpisy České republiky nevyžadují doložení 

geometrického a polohového určení hranic převáděného pozemku, neboť podle § 7 odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb., katastrální 

vyhlášky v platném znění, může být geometrické a polohové určení dáno číselným vyjádřením prvků podle odstavce 1 

a spojnicemi lomových bodů, nebo jen zobrazením hranic nebo těchto prvků v katastrální mapě.  Vklad vlastnického práva 

z této darovací smlouvy byl tedy bez dalšího povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrálního 

pracoviště České Budějovice V – 7239/2007 – 301, s právními účinky vkladu jdoucími od 9. 8. 2007. 

ad 2)  

Otázkou určení vlastnické hranice se již v případě, na který poukazujete, opakovaně zabývaly orgány veřejné správy a soudy se 

závěrem, že vlastnické hranice předmětných pozemků jsou v katastru nemovitostí určeny v souladu se všemi listinami 

založenými ve sbírce listin a v souladu s právními předpisy České republiky (rozhodnutí Zeměměřičského a katastrálního 

inspektorátu v Českých Budějovicích ze dne 13. 4. 2001, č. j.: O – 15/67/2001; rozhodnutí Zeměměřičského a katastrálního 

inspektorátu v Českých Budějovicích ze dne 31. 5. 2002, č. j.: O – 22/141/2001; rozhodnutí Zeměměřičského a katastrálního 

číslo jednací: KUJCK 134939/2018 
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inspektorátu v Českých Budějovicích ze dne 11. 11. 2009, č. j.: ZKI – O – 47/210/2009; rozhodnutí Zeměměřičského a 

katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích ze dne 23. 3. 2011 č. j.: ZKI – O – 9/50/2012, rozsudek Nejvyššího 

správního soudu ze dne 8. září 2010, č. j.: 6 As 17/2010 – 69). Po prostudování obsahu dříve uvedených rozhodnutí 

příslušných orgánů státní správy a rozsudku Nejvyššího právního soudu jsme došli k závěru, že o vlastnických hranicích těchto 

pozemků nevznikají důvodné pochybnosti. Z rozhodnutí Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích 

ze dne 23. 3. 2011 č. j.: ZKI – O – 9/50/2012 pak vyplývá, že v katastrálním území Týn nad Vltavou byla v roce 2010 provedena 

obnova katastrálního operátu přepracováním, kdy byly výsledky předchozí obnovy přepracovány a převedeny do digitální 

podoby. Platnost obnoveného operátu byla vyhlášena 17. 12. 2010, k implementaci výsledků obnovy operátu na základě 

digitalizace provedené v roce 2010 do katastru nemovitostí tedy došlo.  

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Zdeňka Pandulová 

pověřená vedoucí odboru 

- podepsáno elektronicky - 


