Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Pod sídlištěm 1800/9, 18212 Praha 8 - Kobylisy

Zveřejnění obsahu informací poskytnutých na žádost dle § 5 odst. 3 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
za rok 2014

KP Příbram
Dotaz:
Proč je zařazen do kategorie dočasně neobdělávané půdy v rozhodnutí odboru ZLVH ONV Příbram
označené v položce výkazu změn 5/79 2x pozemek 1052/1, a to jednou s výměrou 0,1042 ha a jednou s
výměrou 2,8386 ha.
Odpověď:
Jedná se o dokument ONV Příbram z r. 1979 a vzhledem k délce časového období to nelze
přesně zjistit. Ale vzhledem k tomu, že u parcely s překlepem v parcelním čísle je výměra 0,1042 ha,
domnívám se, že se mělo jednat o parcelu 1052/2, které odpovídala tahle výměra.
Dotaz:
Kdy byla provedena poslední revize katastru Pňovice pod Třemšínem před rokem 2014.
Odpověď:
Bylo to v roce 1983 a výsledky jsou v Seznamu nesouladů 1/1983.
Dotaz:
Žádáte o doložení protokolu k prohlídce v terénu k parcele 189/2 v rámci zápisu do JEP
Odpověď:
Protokol je z 31. 7. 1958

KP Benešov
Dotaz:
Vážení, s ohledem na přijetí novely zákona o urychlení dopravní infrastruktury, vás žádám o sdělení,
které pozemky v kategorii orná půda v katastrech Olbramovice, Tomice, Zahradnice a Votice byly v
období od 1.6.2013 předmětem kupní smlouvy, vyjma těch případů, kdy byl na straně
prodávajícího účastníkem transakce Národní pozemkový úřad nebo kdy bylo na straně kupujícího
účastníkem řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR.
Odpověď:
Dobrý den, k Vaší žádosti ze dne 6.10.2014, uplatněné podle zákona 106/1999 Sb. elektronickou formou,
sdělujeme:

Předmětem kupní smlouvy v období od 1.6.2013, vyjma případů, kdy byl na straně prodávajícího
Státní pozemkový úřad (v žádosti uvedeno Národní pozemkový úřad) nebo Ředitelství silnic a dálnic,
byly tyto pozemky s druhem pozemku orná půda :

katastrální území Olbramovice u Votic :
21/7, 21/10, 21/12, 21/27, 21/28, 21/32, 21/35, 1466/36, 1666/1, 2078/135 2078/136, 2078/146,
2078/150
katastrální území Tomice u Votic :
228, 229, 237, 238, 239/1, 261, 262/1, 573, 204/1
katastrální území Votice :
829, 849, 1002/54, 1002/60, 1653/3, 1653/4, 2068/14
katastrální území Zahradnice :
124/6, 125, 126, 201/9
Dotaz:
Vážení, s ohledem na přijetí novely zákona o urychlení dopravní infrastruktury, vás žádám o sdělení,
které pozemky v kategorii "zastavěná plocha a nádvoří" v katastrech Olbramovice, Tomice,
Zahradnice a Votice byly v období od 1.6.2013 předmětem kupní smlouvy, vyjma těch případů, kdy
byl na straně prodávajícího účastníkem transakce Národní pozemkový úřad nebo kdy bylo na
straně kupujícího účastníkem řízení Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to zejména pozemky, v době
transakce ještě nezastavěné.
Odpověď:
Předmětem kupní smlouvy v období od 1.6.2013, vyjma případů, kdy byl na straně prodávajícího
Státní pozemkový úřad (v žádosti uvedeno Národní pozemkový úřad) nebo Ředitelství silnic a dálnic,
byly tyto pozemky s druhem pozemku zastavěná plocha a nádvoří :
katastrální území Olbramovice u Votic :
st.109, st.132, st.154/4, st.157/15, st.157/16, st.157/17, st.157/19, st.188, st.200, st.213, st.279,
katastrální území Tomice u Votic :
žádná parcela
katastrální území Votice :
st.108/1,st.170, st.172, , st.379/1, st.379/2, st.417, st.441, st. 501, st.939, st.953, st.1017, st.1115,
st.1299, st.1470, st.1483, st.1515/2, st.1642, st. 1673, st.1803
katastrální území Zahradnice :
žádná parcela
Zároveň poznamenáváme, že ve výčtu parcelních čísel nejsou obsaženy pozemky nezastavěné, neboť tyto
mohou teoreticky být v různých druzích pozemků a předmětem našeho šetření byly pouze pozemky
s druhem zastavěná plocha a nádvoří.

KP Nymburk
Dotaz:
1. Kdo převzal za KP Nymburk mapu KMD Kovanice do dokumentace a vyhlásil její platnost
2. Kolik Kč bylo vyplaceno firmě, která mapu KMD Kovanice vyhotovila
3. Kdo zaplatí opravu mapy KMD Kovanice. /jedná se o celý blok/
Odpověď:

Na vaši žádost ze dne 4. 8. 2014 ohledně podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění
sdělujeme následující:
odpověď k dotazu č. 1)
Akceptační protokol PS-4/2009 ze dne 8. 5. 2009 podepsal poskytovateli společnosti GEPARD s.r.o. ředitel
Katastrálního pracoviště Nymburk, platnost vyhlásilo katastrální pracoviště.
odpověď k dotazu č. 2)
Předmětem veřejné zakázky bylo vyhotovení obnovy katastrálního operátu přepracováním včetně revize
PPBP mimo jiné v k. ú. Kovanice. Podle prováděcí smlouvy uhradil katastrální úřad za vyhotovení obnovy
podělením celkové částky poměrným počtem měrných jednotek za obnovu v k. ú. Kovanice 505 637. - Kč.
odpověď k dotazu č. 3)
Katastrální pracoviště Nymburk neshledalo váš podnět podaný 11. 7. 2014 pod PD-11429/2014 (jak vám již
bylo sděleno dopisem ze dne 22. 7. 2014) za důvodný. Po přešetření vašeho podnětu dospělo katastrální
pracoviště k závěru, že současný stav evidence odpovídá evidenci listin uložených ve sbírce listin
katastrálního pracoviště a vychází z geometrického a polohového určení tak, jak jej současné technické
postupy byly a jsou schopny stanovit.

Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Dotaz:
1. Jaké informační systémy používáte v oblasti zpracování ekonomických informací (účetnictví,
evidence majetku, atd.)? Uveďte název produktu a dodavatele.
2. Jaké informační systémy používáte pro oblast řízení lidských zdrojů (zpracování mezd, personální
oblast, docházkový systém, další oblasti HR)? Uveďte název produktu a dodavatele.
3. Jaký informační systém využíváte pro spisovou službu? Uveďte název produktu a dodavatele.
4. Využíváte nějaký manažerský informační systém? Pokud ano, uveďte jeho název a dodavatele.
5. Pro které další oblasti činnosti používáte informační systémy a jaké? Uveďte název produktu a
dodavatele.
Odpověď:
Na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 19. 9. 2014 Vám za
Katastrální úřad pro Středočeský kraj na Vaše otázky sděluji následující:
ad 1) Ekonomický informační systém (EIS);
ad 2) Datacentrum 2 (DC2);
ad 3) Komplexní elektronická spisová služba (KESSL);
ad 4) NE
ad 5) Informační systém katastru nemovitostí (ISKN).

Veškeré informační systému jsou našemu katastrálnímu úřadu poskytnuty cestou našeho resortního
nadřízeného, tj. Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním (ČÚZK).

