ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁT V LIBERCI
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 2013
Zeměměřický a katastrální Inspektorát v Liberci (dále jen „ZKI“) obdržel dne 18.7.2013 žádost
o poskytnutí informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím od pana V.Z. ZKI
žádosti vyhověl a požadovanou informaci dne 22.7.2013 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona ZKI nyní zveřejňuje obsah poskytnuté
informace:
Žadatel požadoval zodpovědět dotazy týkající se zejména kontrolní činnosti ZKI na
Katastrálním úřadu pro Liberecký kraj , Katastrálním pracovišti v Semilech a zda
jsou na tomto pracovišti dodržovány zákony a jiné právní normy, zda jsou na tomto
pracovišti prováděny kontroly dodržování zákona o svobodném přístupu k informacím,
zda může být v geometrickém plánu uvedena jako vlastník osoba, která nemá k
příslušné parcele žádná vlastnická práva podle zákona a zda je tímto pracovištěm
provozována elektronická podatelna a jakým způsobem a zda lze u tohoto pracoviště
porušovat zákony a jiné právní normy.
Žadateli bylo sděleno, že ze strany ZKI bylo vykonáno u předmětného pracoviště za
požadované období 2011 – 2013 26 kontrol. ZKI neprováděl kontroly dodržování zákona
106//1999 Sb. a v této věci je odvolacím orgánem. Dále bylo žadateli sděleno, že závazným
podkladem pro vyhotovení geometrického plánu jsou údaje souboru geodetických informací a
souboru popisných informací a jako vlastník se tedy v geometrickém plánu uvede osoba
zapsaná jako vlastník v katastru nemovitostí. Zároveň byla žadateli poskytnuta adresa
elektronické podatelny předmětného pracoviště a byl odkázán na internetové stránky
www.cuzk.cz, kde nalezne podrobnosti ohledně elektronických podání. Žadateli bylo také
oznámeno, že na tomto pracovišti nelze porušovat právní předpisy. Ke kontrole položky
výkazu změn 94/80 byl sděleno, že byla prověřena všemi stupni správního řízení i soudem a
žadatel byl jako obecný zmocněnec se všemi výsledky seznamován

