ZEMĚMĚŘICKÝ A KATASTRÁLNÍ INSPEKTORÁT V LIBERCI (ZKI)
Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím“)
rok 2021
I.

ZKI byla dne 4. 3. 2021 doručena žádost o poskytnutí informace od žadatele F. K.
týkající se postupů ZKI podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů („dále jen ZZVZ“), a popis organizační struktury ZKI.
ZKI žádosti vyhověl, požadované informace poskytl a souladu s ustanovením § 5 odst. 3
zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje obsah poskytnuté informace:
ZKI od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti nezřídil žádnou příspěvkovou organizaci
ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) ZVVZ, nezaložil žádnou jinou právnickou osobu ve
smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. ZVVZ, ani nezaložil žádnou jinou právnickou
osobu, která nespadá pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. ZVVZ.
ZKI neuzavřel v kalendářním roce 2020 žádnou veřejnou zakázku na základě vertikální
spolupráce podle § 11, ani veřejnou zakázku na základě horizontální spolupráce podle
§ 12 ZVVZ, ani veřejnou zakázku s dodavateli, kteří nejsou veřejným zadavatelem podle
ZVVZ, a ani veřejnou zakázku malého rozsahu na právní služby, které nespadají pod
výjimku podle § 29 písm. k) ZVVZ.
Organizační složkou státu přímo nadřízenou ZKI je Český úřad zeměměřický
a katastrální, IČO: 00025712.
ZKI má ke dni poskytnutí informace 11 zaměstnanců. Organizační struktura ZKI je zde
https://www.cuzk.cz/Urady/Zememericke-a-katastralni-inspektoraty/Zememericke-a-katastralniinspektoraty/Zememericky-a-katastralni-inspektorat-v-Liberci/O-uradu/Organizacnistruktura.aspx.

II. ZKI byly dne 5. 4. 2021 a dne 6. 4. 2021 doručeny obsahově téměř shodné žádosti
o poskytnutí informace od žadatele V. Z. (13 a 15 otázek), týkající se kontrolní
činnosti ZKI na Katastrálním úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálním pracovišti
Semily, a to kontroly zápisů na konkrétním listu vlastnictví pro katastrální území
Semily.
ZKI žádosti vyhověl, požadované informace poskytl a souladu s ustanovením § 5 odst. 3
zákona o svobodném přístupu k informacím zveřejňuje obsah poskytnuté informace:
Žadateli bylo sděleno, že zápisy provedené na uvedeném listu vlastnictví pro katastrální
území Semily (zejména zápis „SJM“), byly již prověřeny orgány katastru na všech úrovních
i soudem. Zápisy nebyly nikdy shledány neoprávněnými, nebyl zjištěn nesprávný úřední
postup, padělání listin ani jiné pochybení orgánů státní správy na úseku zeměměřictví
a katastru nemovitostí. Žadatel byl jako obecný zmocněnec se všemi výsledky
seznamován.

