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Odpověď na žádost o informace ze dne 21. 2. 2022
Katastrálnímu úřadu pro Liberecký kraj (dále jen „katastrální úřad“) byla dne 21. 2. 2022 doručena
žádost
(dále
jen „žadatel“), o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel v rámci své stížnosti proti postupu katastrálního úřadu (Katastrálního pracoviště Česká Lípa)
při potvrzování geometrického plánu požádal o informaci:
„Jaké odborné vzdělání ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., má úřední osoba
? Uveďte minimálně školu zeměměřického směru a rok ukončení studia.“
Katastrální úřad jako povinný subjekt k dotazu uvádí:
nemá ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb. (zákon
o zeměměřictví) odborné vzdělání, tj. neabsolvovala školu zeměměřického směru, není
odborně způsobilou osobou podle zákona o zeměměřictví.
K tomu katastrální úřad doplňuje, že potvrzování geometrického plánu (souhlas katastrálního úřadu
s očíslováním parcel) není zeměměřickou činností podle uvedeného zákona o zeměměřictví, a proto
úřední osoby pověřené výkonem této agendy na katastrálním úřadu nemusí být osobami odborně
způsobilými ve smyslu zákona o zeměměřictví. Dále katastrální úřad pro úplnost doplňuje, že
splňuje všechny odborné předpoklady pro výkon služby na katastrálním
úřadu na daném služebním místě.
Katastrální úřad tímto vyhověl žádosti o poskytnutí informace v plném rozsahu – poskytl žadateli
odpověď na položenou otázku ohledně odborného vzdělání
ve smyslu § 3
odst. 4 zákona o zeměměřictví.

1
TELEFON
485341400

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ČNB č. ú. 11522461/0710

IČO
00213713

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO LIBERECKÝ KRAJ
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Vážený pan
Jaroslav Verner
Hubáčkova 632
198 00 Praha
ID datové schránky: dgxt93h

Váš dopis značky / Ze dne

Naše značka

Vyřizuje / Linka

Místo odeslání / Datum

KÚ-02282/2022-500-01001

Mgr. Staněk / 458

Liberec 26. 8. 2022

Odpověď na žádost o informace ze dne 18. 8. 2022
Katastrálnímu úřadu pro Liberecký kraj (dále jen „katastrální úřad“) byla dne 18. 8. 2022 doručena
žádost pana Jaroslava Vernera, nar. 24. 2. 2000, trvale bytem Hubáčkova 632, 198 00 Praha 9 (dále
jen „žadatel“), o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím.
Žadatel požádal o tuto informaci:
„Kolik jste za rok 2021 vybrali na správních poplatcích podle položky 120 přílohy k zákonu
č. 634/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů?“
Katastrální úřad jako povinný subjekt k dotazu uvádí:
V rámci působnosti Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj celková částka za vybrané správní
poplatky podle položky č. 120 přílohy zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, za rok
2021 činila 72 949 000 Kč. V této částce jsou zahrnuty všechny způsoby úhrady správního
poplatku, tj. hotově, platební kartou, bankovním převodem, inkasem i kolky.
Katastrální úřad tímto vyhověl žádosti o poskytnutí informace v plném rozsahu.

Ing. Lubomír Týč
ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj
podepsáno elektronicky
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