Katastrální úĜad pro Liberecký kraj, pracovištČ v Semilech obdržel dne 28.1.2017 žádost o
poskytnutí informace podle zákona o svobodném pĜístupu k informacím od pana V.Z.
Katastrální úĜad žádosti vyhovČl a požadovanou informaci dne 9.2.2017 poskytl.
V souladu s ustanovením § 5 odst. 3 tohoto zákona KÚ sdČlujeme, že obsahem
poskytnuté informace byly údaje vztahující se k otázkám o:
Údajné spolupráci nČkterých úĜedních osob s organizovaným zloþinem, o údajné
podjatosti nČkterých úĜedních osob, o údajném padČlání a pozmČĖování listin, o
splnČní náležitostí listin v Ĝízení V-7216/2015-608, o údajném porušování zákona
k neoprávnČnému majetkovému prospČchu, o nedoruþení rozhodnutí ve vČci již
uvedené sp. zn., o tom, proþ nebylo zapsáno „omezení pĜevodu“ na LV 1697 v r.
1979, o tom, zda byly poskytnuty soudnímu znalci eventuelnČ soudu pravdivé
informace, atp.
Žadateli byla poskytnuta odpovČć ke všem dvaceti odstavcĤm jeho obsáhlé žádosti,
nadepsané jako „žádost o poskytnutí informace na položené otázky v souladu se zákonem
þ. 106, 1999Sb. o svobodném pĜístupu k informacím ve vČci správního Ĝízení pod þj. .
V7216-2015-608 a to na položené otázky a to písemnou formou a zveĜejnČní na úĜední
desce, Kde nebyly odstranČny , nesprávné úĜední postupy a padČlala a pozmČnČné listiny,
se jménem, M.R., jako vlastník pozemku (geometrický plán-výkaz výmČr-POLVZ-94/80), a
nebyl pĜeveden, zápis ,omezení , pĜevodu vlastnických práv, pro M.R. z listiny: LV:
1687,POLVZ:229/77,omezení práv na Listinu LV: 1687 a nepĜedložila, M.R., podle §58
odst.2, zákona þ. 50/1976 Sb. Stavebního zákona M.R., že je vlastníkem tohoto pozemku,
kde tyto údaje byly pro M.R., zfalšovány v LV: 1079, kde byla oznaþena jako vlastník“.
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Poskytnutí informace podle zákona þ. 106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve
znČní pozdČjších pĜedpisĤ

Katastrální úĜad pro Liberecký kraj, Katastrální pracovištČ ýeská Lípa (dále jen „katastrální úĜad“)
obdržel dne 5. 12. 2017 žádost XY, nar. ……., trvale bytem ……….. (dále jen „žadatel“) o poskytnutí
následujících informací:
„1) Kdo a pod jakým þíslem Ĝízení potvrdil geometrický plán þ.z. 202-65/2017 k.ú. Žćár v PodbezdČzí?
(uvećte jméno, pĜíjmení, þíslo Ĝízení PGP)

2) Jestli tento potvrzovatel potvrdil i další geometrické plány v k.ú. Žćár v PodbezdČzí v letošním roce
se stejným typem zĜejmé vady , tj. že seznam souĜadnic neobsahuje údaj o stabilizaci jednotlivých
bodĤ? (uvećte ano/ne, pĜípadnČ kolik GP v daném k.ú. bylo s touto vadou potvrzeno).“.
Katastrální úĜad Vám na výše uvedené otázky v souladu s ustanovením § 4 odst. 1 zákona þ.
106/1999 Sb., o svobodném pĜístupu k informacím, ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ odpovídá
následovnČ:
ad 1)
Ing. Jan Synák, PGP-992/2017-501.
ad 2)
Ne. Uvedený potvrzovatel od poþátku roku 2017 potvrdil další 3 geometrické plány v k. ú. Žćár
v PodbezdČzí, jejichž seznam souĜadnic neobsahoval údaj o stabilizaci jednotlivých bodĤ; u
tČchto geometrických plánĤ se však nejednalo o vadu. Dále potvrdil jeden geometrický plán,
který v seznamu souĜadnic obsahoval údaj o stabilizaci jednotlivých bodĤ.
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