Katastrální úřad pro Ústecký kraj
Krčínova 797/2, 40007 Ústí nad Labem

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů
2016
1)
Katastrální úřad pro Ústecký kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 8.4.2016 žádost o poskytnutí informace
podle zákona o svobodném přístupu k informacím od žadatele J. P. Žadatel požadoval písemné
informace k LV 133 k.ú. Křešice u Litoměřic, a to zda bylo možné v období od roku 1974 do 4. 9.
2000 podle ručně napsaného LV, který žadatel přiložil, vyhotovit regulérní a tedy platný ručně psaný
list vlastnictví č. 133, který by v oddílu B obsahoval mimo jiné i pozemkovou parcelu PK č. 803, a
dále regulérní tedy platné srovnávací sestavení, popřípadě identifikaci parcel. Dále se žadatel
dotazoval, podle jakých podkladů byla vyhotovena identifikaci parcel k výše uvedenému LVzak.č.796-6280-91 z 7.10.1991, kopii identifikace byla přiložena k žádosti.
KÚ žádosti vyhověl a požadované informace dne 20. 4. 2016 poskytl.
Byl vysvětlen způsob evidence na listu LV, bylo zodpovězeno, že bylo možno vyhotovit list
vlastnictví s údaji popsanými výše i regulérní tedy platné srovnávací sestavení parcel, popřípadě
identifikace parcel. Na dotaz, podle jakých podkladů byla vyhotovena identifikace parcel, bylo
odpovězeno, že se prováděla porovnáním mapy Pozemkového katastru s tehdy platnými mapami
evidence nemovitostí.
2)
Katastrální úřad pro Ústecký kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 18.4.2016 žádost o poskytnutí
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím od žadatele T.K. Žadatel požadoval
informace o softwaru, který naše organizace používá pro vedení spisové služby, a o firmě, která nám
jej poskytuje.
KÚ žádosti vyhověl a požadované informace dne 21. 4. 2016 poskytl.
KÚ poskytl tuto informaci: Software, který používá KÚ je Komplexní elektronická spisová služba
ČÚZK (zkratka KESSL), jejíž součástí je Elektronická podatelna a výpravna ČÚZK v návaznosti na
informační systém datových schránek (zkratka EPVDS). Tento software poskytuje firma aplis.cz,a.s.

