KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ZLÍNSKÝ KRAJ
Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o svobodném přístupu k informacím)
Rok 2022
1)
Katastrální úřad pro Zlínský kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 19.03.2022 na elektronickou
adresu podatelny žádost Ing. J. L. o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 19.03.2022. KÚ této
žádosti vyhověl a žadateli dne 31.03.2022 poskytl požadované informace v následujícím
rozsahu.
Otázka žadatele č. 1: „ Mají všichni potvrzovatelé (tj. úřední osoby, které opatřují souhlas s
očíslováním parcel dle § 85 katastrální vyhlášky) geometrických plánů v rámci působnosti
Vašeho katastrálního úřadu odborné vzdělání zeměměřického směru ve smyslu § 3 odst. 4
zákona č. 200/1994 Sb.?“


Odpověď KÚ: „Odborné vzdělání zeměměřického směru ve smyslu ustanovení § 3
odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých
zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění (dále jen zákon o
zeměměřictví), nemají všichni potvrzovatelé geometrických plánů v rámci působnosti
KÚ. K tomu KÚ dodal, že potvrzování geometrického plánu (souhlas katastrálního
úřadu s očíslováním parcel) není zeměměřickou činností dle zákona o zeměměřictví,
a tudíž zaměstnanci pověření výkonem této agendy nemusí být osobami odborně
způsobilými ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 zákona o zeměměřictví!“

Otázka žadatele č. 2: „Pokud ne, kolik potvrzovatelů tuto podmínku nesplňuje (a z jakého
alespoň přibližného celkového počtu potvrzovatelů)?“


Odpověď KÚ: „Z celkového počtu 21 státních zaměstnanců, kteří aktuálně v rámci KÚ
potvrzují geometrické plány, jich 7 nemá odborné vzdělání zeměměřického směru ve
smyslu ustanovení § 3 odst. 4 zákona o zeměměřictví.“

Otázka žadatele č. 3: „Jaké odborné či jiné vzdělání mají tito potvrzovatelé ?“


Odpověď KÚ: „Státní zaměstnanci KÚ potvrzující geometrické plány se vzděláním
zeměměřického směru mají ukončené buď středoškolské odborné vzdělání, studijní
obor geodézie, nebo vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru/programu geodézie a
kartografie, či ve studijních oborech inženýrská geodézie (studijní program geodézie a
kartografie) nebo geoinformatika (studijní program geodézie a kartografie).
Státní zaměstnanci KÚ potvrzující geometrické plány, kteří nemají vzdělání
zeměměřického směru, jsou absolventy některé z těchto škol:
- střední průmyslová škola stavební se studijním oborem pozemní stavby nebo
dopravní stavitelství - 4 státní zaměstnanci,
- střední průmyslová škola se studijním oborem strojírenství - 1 státní zaměstnanec,
- vysoká škola zemědělská, fakulta agronomická, se studijním oborem
fytotechnickým - 1 státní zaměstnanec,
- vysoká škola, fakulta přírodovědecká se studijním programem geografie a
studijním oborem fyzická geografie a geoekologie - 1 státní zaměstnanec.“
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2)
Do datové schránky KÚ byla dne 03.08.2022 doručena žádost Ing. M. M. o poskytnutí
informací s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ze dne 03.08.2022 s přílohami. V této žádosti bylo požadováno
poskytnutí informací o pozemcích využívaných k soukromému parkování v lokalitě
specifikované v žádosti. Konkrétně byly požadovány informace o změnách druhu a způsobu
využití pozemků, jejich ochrany a změnách ve vlastnických vztazích k pozemkům v dané
lokalitě, a to v časové ose od roku 2002 do roku 2022.
KÚ této žádosti nevyhověl a dne 17.08.2021 rozhodl dle § 15 odst. 1 ve spojení s § 2 odst. 3
zákona o svobodném přístupu k informacím o odmítnutí žádosti. Nad rámec rozhodnutí poskytl
KÚ žadateli základní informace k problematice poskytování údajů z katastru nemovitostí.
3)
Do datové schránky KÚ byla dne 18.08.2022 doručena žádost J. V. o poskytnutí informace
s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů, ze dne 18.08.2022. V této žádosti bylo požadováno poskytnutí
informace, kolik KÚ za rok 2021 vybral na správních poplatcích podle položky 120 přílohy
k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. KÚ této
žádosti vyhověl a žadateli dne 26.08.2022 poskytl požadovanou informaci v následujícím
rozsahu.
KÚ vybral za rok 2021 na správních poplatcích podle položky č. 120 sazebníku zákona
č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, celkem 99.082.000 Kč.
Do uvedené částky jsou zahrnuty platby správních poplatků vybrané v požadovaném období
všemi katastrálními pracovišti vykonávajícími působnost KÚ (tj. Katastrálním pracovištěm
Holešov, Katastrálním pracovištěm Kroměříž, Katastrálním pracovištěm Uherské Hradiště,
Katastrálním pracovištěm Uherský Brod, Katastrálním pracovištěm Valašské Klobouky,
Katastrálním pracovištěm Valašské Meziříčí, Katastrálním pracovištěm Vsetín a Katastrálním
pracovištěm Zlín), a to prostřednictvím plateb v hotovosti, plateb uskutečněných platební
kartou, bankovním převodem, inkasem či hrazených kolkovými známkami.

2

