Katastrální úĜad pro Liberecký kraj, pracovištČ v Semilech obdržel dne 19.2.2016 žádost o
poskytnutí informace podle zákona o svobodném pĜístupu k informacím od pana V.Z.
Katastrální úĜad žádosti vyhovČl a požadovanou informaci dne 29.2.2016 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona KÚ nyní zveĜejĖuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval zodpovČzení dotazĤ ohlednČ doruþení rozhodnutí ve vČci,
ohlednČ doruþení a manipulace s listinou doruþenou okresním soudem, ohlednČ
zápisu listiny na list vlastnictví záznamem a ohlednČ opravy údajné chyby v údajích
katastru nemovitostí.
Žadateli bylo sdČleno, že VyrozumČní o provedeném vkladu bylo úþastníkĤm Ĝízení
zasláno dne 15.1.2016, že kladené otázky byly souhrnnČ zodpovČzeny ve SdČlení
katastrálního úĜadu ze dne 13.1.2016, že Katastrální úĜad nakládá a manipuluje s listinami
doruþenými k zápisu do katastru nemovitostí dle zákonných norem a že Katastrální úĜad
vyĜizoval v uvedené vČci již nČkolik podání smČĜujících k opravČ chyby, napĜ. OR191/2004-608.
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Věc
K Žádosti o poskytnutí informace dle zák. č. 106/1999 Sb.
Vážený pane Zámečníku,
dne 9.3.2016 bylo našemu pracovišti na adresu elektronické podatelny doručeno
Vaše podání ze dne 9.3.2016 nadepsané jako „žádost o poskytnutí informace na
položené otázky v souladu se zákonem č. 106, 1999Sb. o svobodném přístupu k
informacím ve věci správního řízení pod čj. V-7216-2015-608 a to na položené
otázky a to písemnou formou a zveřejnění na úřední desce,“.
Jako odpověď k uvedené žádosti sdělujeme následující:
1.1 - 1.5
Stran náležitostí a pravosti listiny 4C 148/87-595 založené ve spisu V-7216/2015
sdělujeme, že katastrální úřad krom jiného postupuje dle ustanovení § 17 zák. č.
256/2013 Sb., kde je uvedeno:
(1) Ve vkladovém řízení katastrální úřad zkoumá u vkladové listiny, která je
soukromou listinou, zda
a) splňuje náležitosti listiny pro zápis do katastru,
b) její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad,
c) právní jednání je učiněno v předepsané formě,
d) účastník vkladového řízení není omezen právními předpisy v oprávnění nakládat s
nemovitostí,
e) k právnímu jednání účastníka vkladového řízení byl udělen souhlas podle jiného
právního předpisu,
f) z obsahu listiny a z jeho porovnání s dosavadními zápisy v katastru není patrný
důvod, pro který by bylo právní jednání neplatné, zejména zda z dosavadních zápisů
v katastru nevyplývá, že účastníci vkladového řízení nejsou oprávněni nakládat s
předmětem právního jednání, nejsou omezeni rozhodnutím soudu nebo jiného
orgánu veřejné moci ve smluvní volnosti týkající se věci, která je předmětem
právního jednání,
g) navrhovaný vklad navazuje na dosavadní zápisy v katastru; z tohoto hlediska není
na překážku povolení vkladu, pokud logickou mezeru mezi zápisem v katastru a
navrhovaným vkladem podle vkladové listiny navrhovatel doloží současně s
návrhem na vklad listinami, které návaznost vkladové listiny na dosavadní zápisy v
katastru doplní; tyto listiny však musí mít náležitosti vkladových listin.

(2) Pokud je vkladová listina veřejnou listinou, katastrální úřad zkoumá, zda
a) splňuje náležitosti listiny pro zápis do katastru,
b) její obsah odůvodňuje navrhovaný vklad,
c) navrhovaný vklad navazuje na dosavadní zápisy v katastru; odstavec 1 písm. g)
se použije obdobně.
atd...
1.6
Předmět stížnosti ze dne 16.12.2015 byl souhrnně zodpovězen ve Sdělení
katastrálního úřadu ze dne 13.1.2016, sp. zn. V-7216/2015-608, vyřizoval Mgr.
Prousek.
1.7
Vyrozumění o provedeném vkladu sp. zn. V-7216/2015-608 bylo účastníkům řízení
zasláno dne 15.1.2016 v souladu s § 18 odst. 3 zák. č. 256/2013 Sb.
1.8 - 1.9
Z veškerých dosavadních šetření kontrolních složek rezortu ČÚZK učiněných na
základě podnětů p. Zámečníka vyplývá, že se katastrální úřad nedopustil ani
padělání a pozměňování listin ani podvodných zápisů.
1.10, 1.11, 1.13
Katastrální úřad poskytuje údaje katastru v souladu s vyhláškou č. 358/2013 Sb.
1.12
Viz výše, ad 1.8 - 1.9.

Ing. Jiří Bekr
ředitel

Katastrální úřad pro Liberecký 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 v roce 2015
Katastrální úřad pro Liberecký kraj (dále jen „KÚ“) obdržel dne 18.4 2016 žádost
pana Ing. Tomáše Krutiše, Smetanova 2355/28, 669 02 Znojmo, o poskytnutí informací dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, KÚ žádosti vyhověl a
požadovanou informaci dne 25. 4. 2016 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona KÚ nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval informaci o softwaru, který naše organizace používá pro vedení
spisové služby a o jméno firmy, která nám jej poskytuje.
Žadateli bylo sděleno, že používáme resortně komplexní elektronickou spisovou službu
EPVDS/KESSL, kterou nám udržuje firma Aplis.cz, a.s.

