
 

 

U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, tel.: 386 720 111, fax: 386 359 004 
e-podatelna: posta@kraj-jihocesky.cz, ID DS: kdib3rr, www.kraj-jihocesky.cz 

Stránka 1 

O D B O R  K A N C E L Á Ř  H E J T M A N K Y   

+LVDCY11SL:U8+!
 KUCBX00RK9T7 

 

 

 

Poskytnutí informací podle § 14 odst. 5 písm. d) zák ona č. 106/1999 Sb., o svobodném p řístupu k informacím, ve zn ění 

pozd ějších p ředpis ů 

 

Dne 13.11.2018 obdržel Krajský úřad Jihočeského kraje Vaši žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 11.11.2018, v níž požadujete poskytnutí následujících informací: 

Dopisem Vašeho úřadu č.j. KUJCK 134939/2018 ze dne 2. 11. 2018, jsem byl informován, citace: 

I. „Jihočeský kraj nabyl pozemek ve zjednodušené evidenci katastru nemovitostí jako pozemková parcela Pozemkového 

katastru č. 3513, katastrální území Třitim darovací smlouvou ze dne 3. 8. 2007.“ 

II. „Otázkou vlastnické hranice se již v případě, na který poukazujete, opakovaně zabývaly orgány veřejné moci a soudy se 

závěrem, že vlastnická hranice předmětných pozemků jsou v katastru nemovitostí určeny se všemi listinami založenými ve 

sbírce listin v souladu s právními předpisy České republiky (rozhodnutí ze dne 13. 4. 2001....)“ 

III. „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." 

IV. „Z rozhodnutí ZKI v Č.B. ze dne 23. 3. 2011 č.j.: ZKI -0-950/2012, 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." 

V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.. v platném znění žádám o poskytnutí těchto informací (doplnění původní žádosti ve 

vztahu k Váš dopis ze dne 2.11. 2018): 

1. Žádám o kopie výše Vámi citovaných rozhodnutí orgánů veřejné moci a soudů, kde je výslovně uveden Jihočeský kraj jako 

účastník řízení. 

2. Žádám o kopie výše Vámi citovaných rozhodnutí orgánů veřejné moci a soudů, kde je výslovně rozhodováno o vlastnické 

hranici pozemkové parcely Pozemkového katastru č. 3513, katastrální území Třitim. 

3. Jakého dne a pod jakým č.j. byla provedena obnova katastrálního operátu, která byla podkladem pro obnovu operátu v roce 

2010 a její výsledky byly pouze přepracovány a převedeny do digitální podoby? 

4. Který konkrétní zaměstnanec (pracovník) Jihočeského kraje (Krajského úřadu) dospěl po prostudování obsahu dříve 

uvedených rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a rozsudku Nejvyššího správního soudu k závěru, že o vlastnických 

hranicích těchto pozemků nevznikají důvodné pochybnosti? 

5. Dle tvrzení Vašeho úřadu (viz Váš dopis ze dne 2.11. 2018), vlastnická hranice p.č. 3513 byla opravena při obnově 

původního operátu (neuvádíte rok provedení a den místního šetření!. na základě jakého konkrétního ustanovení zákona byl ve 

číslo jednací: KUJCK 144751/2018 
spisový znak: KHEJ 139176/2018/kakr/3 

 datum: 27.11.2018  vyřizuje: Bc. Kamila K řížová   telefon: 386 720 225 
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vztahu k Vašemu tvrzení uveden v darovací smlouvě pozemek p.č, 3513 v k.ú. Třitim vedeny ve zjednodušené evidenci, kde 

vlastnická hranice je určena mapou PK? 

K výše uvedené žádosti v návaznosti na vznesené otá zky Vám sd ělujeme následující: 

ad 1)  

Jihočeský kraj resp. v jednom případě jím zřizovaná organizace Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, zastupující dle 

zřizovací listiny Jihočeský kraj jako vlastníka nemovitostí, jež jí byly svěřeny k hospodaření, byl účastníkem následujících 

správních řízení, jež byly ukončeny vydáním pravomocného rozhodnutí, a to rozhodnutím Zeměměřičského a katastrálního 

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

inspektorátu v Českých Budějovicích ze dne 11. 11. 2009, č. j.: ZKI – O – 47/210/2009 a rozhodnutím Zeměměřičského 

a katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích ze dne 23. 3. 2011 č. j.: ZKI – O – 9/50/2012. Právní předchůdce 

Jihočeského kraje, město Týn nad Vltavou, které darovalo Jihočeskému kraji pozemek vedený ve zjednodušené evidenci 

katastru nemovitostí jako pozemková parcela Pozemkového katastru číslo 3513, katastrální území Třitim darovací smlouvou ze 

dne 3. 8. 2007, bylo účastníkem správního řízení, ukončeného pravomocným rozhodnutím Zeměměřičského a katastrálního 

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

Všechna citovaná rozhodnutí Vám zasíláme, ačkoliv jsou jistě ve Vaší moci, neboť jste byl osobou, na jejíž žádost byla tato 

správní řízení zahajována a vedena. 

ad 2) 

K Vaší žádosti zasíláme 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 inspektorátu v Českých Budějovicích ze dne 11. 11. 2009, 

č. j.: ZKI – O – 47/210/2009 a rozhodnutí Zeměměřičského a katastrálního inspektorátu v Českých Budějovicích ze dne 

23. 3. 2011 č. j.: ZKI – O – 9/50/2012. 

ad 3) 

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. Z citovaného rozhodnutí 

dále vyplývá, že v období mezi 15. 11. 2010 a 29. 11. 2010 byl obnovený operát vyložen v budově Městského úřadu v Týně nad 

Vltavou k veřejnému nahlédnutí. Platnost obnoveného operátu byla vyhlášena 17. 12. 2010, číslo jednací, pod nímž byla 

provedena obnova katastrálního operátu, není v rozhodnutí uvedeno. 

ad 4) 

JUDr. Andrea Tetourová, pracovník odboru dopravy a silničního hospodářství. 

ad 5) 

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 podle § 628 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., 

občanského zákoníku v platném znění. 

 

 

S pozdravem 
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Ing. Zdeňka Pandulová 

pověřená vedoucí odboru 

- podepsáno elektronicky – 

 

 

Přílohy: 
- 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 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. 
 


