ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁT V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
370 86 České Budějovice, Lidická 11

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Rok 2020
I.
Sp.zn. ZKI CB-I-2/343/2020
ZKI obdržel dne 16. 6. 2020 žádost o informace podle zákona o svobodném přístupu
k informacím od žadatele Ing. K. S.:
1. Je Váš úřad veřejné moci, dle § 4 písm. d) a přílohy č. 1 zákona č. 359/1992 Sb.,
oprávněn ve správním řízení, legalizovat rozpor mezi listinami a údaji katastru
u parcely č. 3484/3 v k.ú. X?
2. Je Váš úřad veřejné moci, dle § 4 písm. d) a přílohy č. 1 zákona č. 359/1992 Sb.,
oprávněn rozhodovat ve správním řízení a v odůvodnění tvrdit, že došlo k opravě
geometrického a polohového určení v údajích katastru, přestože je prokázáno,
že nedošlo k opravě listin?
3. Ve vztahu ke kupní smlouvě ze dne 25. 2. 1998, geometrickému plánu č. 123-35/97
(včetně ZPMZ č. 123) a Vašemu pravomocnému usneseni ze dne 7. 11. 2019 byla
prodána parcela č. 3484/3 v k.ú. X v rozsahu kupní smlouvy nebo v rozsahu údajů
katastru ke dni vydání Vašeho usneseni?
4. Byl prodávající (Obec Y) vlastníkem původní parcely č. 3484 v k.ú. X, žádám o kopii
listiny, která prokazuje vlastnictví Obce Y k této parcele?
5. Byl postup Vašeho úřadu, ve správním řízení ukončený usnesením ze dne 7. 11.
2019, v souladu se právním řádem a zároveň se zákonem č. 234/2014 Sb.?
6. Žádám o kopii rozhodnutí, jehož výrokem došlo k opravě geometrického
a polohového určení nemovitosti, parcely c. 3484/3 v k.ú. X?
7. Jaké listiny prokazuji ve vztahu k Vašemu usneseni ze dne 7. 11. 2019, že KÚ je
ze zákona oprávněn vést u p.č. 3484/3 v k.ú. X druh pozemku ostatní plocha, ostatní
komunikace, žádám o kopie těchto listin?
ZKI žádosti částečně vyhověl a dne 24. 6. 2020 žadateli požadované informace poskytl
a k jednotlivým otázkám sdělil:
1. Dle § 4 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., v platném znění, ZKI rozhoduje
o odvoláních proti rozhodnutím katastrálního úřadu. V odvolacím řízení ZKI postupuje
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

2. Dle § 4 písm. d) zákona č. 359/1992 Sb., v platném znění, ZKI rozhoduje
o odvoláních proti rozhodnutím katastrálního úřadu. V odvolacím řízení ZKI postupuje
v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dle kupní smlouvy ze dne 25. 2. 1998 (ze spisu zn. ZKI-O-XX/YYY/2002) bylo
předmětem převodu vlastnické právo k pozemku, nikoliv k parcele. Rozsah pozemku
byl zjevně znám jednotlivým stranám právního jednání. Parcela je jen evidenční
záležitost a její rozsah (výměra) potom není (nebyla) závazným údajem pro právní
jednání.
5. Ano.
K žádostem označeným čísly 4., 6. a 7. ZKI sdělil, že dle § 5 zákona č. 359/1992 Sb.,
o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, státní správu
katastru nemovitostí České republiky vykonávají katastrální úřady. ZKI tak není povinným
subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 informačního zákona. Z tohoto důvodu se na základě §
14 odst. 5 písm. c) informačního zákona žádost v rozsahu těchto bodů odložil.

