Katastrální úřad pro Karlovarský kraj
Sokolovská 875/167, 360 05 Karlovy Vary

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů

KÚ obdržel dne 19. 3. 2022 žádost o poskytnutí těchto informací:
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.?
2. Pokud ne, kolik potvrzovatelů tuto podmínku nesplňuje (a z jakého alespoň přibližného
celkového počtu potvrzovatelů)?
3. Jaké odborné či jiné vzdělání mají tito potvrzovatelé?
KÚ na první dotaz žadateli sdělil, že ne všichni potvrzovatelé geometrických plánů mají vzdělání
zeměměřického směru ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb. (dále jen „zákon
o zeměměřictví“). Dále KÚ žadateli sdělil, že z celkového počtu 6 potvrzovatelů nemají toto
vzdělání 4 potvrzovatelé. K třetímu dotazu KÚ sdělil, že ze 4 potvrzovatelů, kteří nemají
vzdělání dle § 3 odst. 4 zákona o zeměměřictví, mají dva potvrzovatelé středoškolské vzdělání
(z toho jeden v oboru keramik; organizátor stavby a druhý v oboru laborant ve zdravotnictví)
a dva potvrzovatelé mají vysokoškolské vzdělání (jeden v oboru územní technická a správní
služba a druhý v oboru regionální a environmentální správa).
___________________________________________________________________________
KÚ obdržel dne 16. 3. 2022 žádost o poskytnutí informace týkající se vzniku konkrétního
pozemku. Žadatel se dotazoval:
1. Kdy k takové změně došlo – datum zápisu vkladu do KN?
2. Kdo takovou změnu inicioval?
3. Kdo podepsal žádost o vklad do KN – týkající se oddělení p.p. a změny druhu pozemku?
4. Proč jsem o takové změně nebyl Katastrálním úřadem informován?
5. Kdo a kdy zpracoval geometrický plán na takovou změnu?
6. Vyjádření, zda jsem takovým zápisem změny v evidenci KN nebyl omezen na svých
vlastnických právech k předmětné nemovitosti?
Žadateli bylo sděleno, že pozemek vznikl v souvislosti se zápisem budovy trafostanice, která je
součástí inženýrské sítě. Dále bylo žadateli odpovězeno na všechny výše uvedené dotazy.
____________________________________________________________________________
KÚ obdržel dne 30. 3. 2022 žádost o poskytnutí informace spočívající ve sdělení:
1. Kdo inicioval a podepsal žádost o vklad do KN týkající se změn údajů konkrétně
označeného pozemku?
2. Jakým způsobem a kdy navrhovatel vkladu vlastnického práva prokázal, že jsem byl
s výsledky vytyčení seznámen?
3. Proč mne KÚ neinformoval o zápisu změn údajů v KN týkající se údajů o konkrétně
označeném pozemku?
4. Kdo na KÚ posoudil podanou žádost o vklad práva do KN podle § 13 katastrálního
zákona v rozporu s ustanovením § 1, odst. 2 písm. a) katastrálního zákona?

Žadateli bylo sděleno, že návrh na vklad ke konkrétně označenému pozemku nebyl navrhován.
Pozemek vznikl v soupisu se zápisem vlastnického práva k budově trafostanice, která byla do
katastru nemovitostí zapsána v rámci vkladového řízení zahájeného na základě návrhu na vklad
vlastnického práva, který byl podán vlastníkem trafostanice. Vytyčování v tomto případě
prováděno nebylo. Žadateli bylo rovněž sděleno, že zde nebyl dán zákonný důvod, aby mu byla
zasílána informace o vyznačení plomby dle § 16 katastrálního zákona, na který se žadatel ve
svém podání odkazuje. Na poslední dotaz KÚ žadateli odpověděl, že účastníci řízení byli ve
vkladovém řízení, ve kterém byl proveden zápis trafostanice, vymezeni v souladu s § 13
katastrálního zákona.
____________________________________________________________________________
KÚ obdržel dne 3. 8. 2022 žádost o poskytnutí informace na základě jaké listiny a kdy byl
u konkrétně označených nemovitostí i všech ostatních nemovitostí v katastrálním území
Záhořice proveden zápis způsobu ochrany nemovitosti „nemovitá kulturní památka“. Katastrální
úřad sdělil, že ochrana nemovitosti byla do katastru nemovitostí zapsána dne 16. 6. 2021
v rámci řízení sp. zn. Z-2363/2021-403. Zápis byl proveden na základě ohlášení Národního
památkového ústavu (čj.: NPU-310/43846/2021, ze dne 28. 5. 2021), jehož přílohou byl výpis
z Ústředního seznamu kulturních památek České republiky spolu se soupisem nemovitostí, kde
má být tento typ ochrany „nemovitá kulturní památka“ zapsán.
____________________________________________________________________________
KÚ obdržel dne 19. 8. 2022 žádost o sdělení částky, která byla vybrána na správních poplatcích
podle položky 120 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v roce 2021.
Katastrální úřad sdělil, že podle této položky bylo vybráno na správních poplatcích 49 368 000
Kč.
____________________________________________________________________________

