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 2019
V průběhu roku 2019 byly Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Liberci
doručeny 3 žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
v platném znění.
I. Dne 4. 9. 2019 obdržel žádost od žadatele J. L., který žádal o sdělení informace
1) V kterých katastrálních územích provedl v letech 2015-2019 Zeměměřický a katastrální
inspektorát v Liberci (dále jen „inspektorát“) kontrolu výkonu státní správy podle § 4 písm. a)
a dohled podle § 4 písm. b) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních
orgánech, v platném znění (dále jen „zákon“) týkající se zjišťování hranic při obnově
katastrálního operátu novým mapováním? 2) Žádám o poskytnutí výsledků těchto kontrol
a dohledů (v rozsahu dle bodu 1) v elektronické podobě. 3) V kolika případech bylo zahájeno
řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví s úředně oprávněným zeměměřickým
inženýrem (v rozsahu dle bodu 1) a s jakým výsledkem? 4) V kterých katastrálních územích
provedl v letech 2015-2019 inspektorát kontrolu výkonu státní správy podle § 4 písm. a)
a dohled podle § 4 písm. b) zákona týkající se zjišťování hranic při obnově katastrálního
operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav? 5) Žádám o poskytnutí výsledků těchto
kontrol a dohledů (v rozsahu dle bodu 4) v elektronické podobě. 6) V kolika případech bylo
zahájeno řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví s úředně oprávněným
zeměměřickým inženýrem (v rozsahu dle bodu 4) a s jakým výsledkem?
Inspektorát žádosti vyhověl a odpověď odeslal dne 4. 9. 2019. Žadateli byla poskytnuta tato
informace: 1) Kontrolu byla provedena v katastrálních územích (dále jen „k.ú.“) Rychnov
u Verneřic; Veselá u Semil, Habrovany u Řehlovic, Travčice, Cvikov, Kostomlaty pod
Milešovkou, Bynovec, Stadice, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Rozhled, Verneřice, Vinařice
u Loun, Kamenický Šenov, Ostrov u Tisé, Kamenická Stráň, Všeň, Horní Branná, Bílence,
Škrle, Vesec pod Řípem, Vlčí u Chlumčan, Velvěty, Pastviny, Telnice, Ředhošť a Staré
Křečany. V daném časovém intervalu nebyl vykonán žádný dohled na ZH při OKO novým
mapováním. 2) Výsledky kontrol ZH při OKO novým mapováním byly přiloženy. 3) V daném
časovém intervalu nebylo zahájeno žádné řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví
s ÚOZI. 4) Kontrolu vykonal inspektorát v k.ú. Pnětluky, Bílence, Křemýž, Hrušovany,
Radějčín, Strojetice u Podbořan, Pavlovice u Jestřebí, Koberovy, Víchovská Lhota, Stadice,
Homole u Panny, Suletice, Rádlo, Víchová nad Jizerou, Všechlapy u Libčevsi, Řísuty
u Libčevsi, Snědovice, Střížovice, Železná u Libořic, Měcholupy u Žatce, Příkrý, Luka, Horky
u Dubé, Obora v Podbezdězí, Jablonec u Libčevsi, Libčeves, Kaštice, Pohradice, Dolánky
u Kaštic, Strkovice, Andělka, Krásný Dvůr, Rybnice, Valteřice v Podkrkonoší, Háje nad
Jizerou, Vlastiboř u Železného Brodu, Benešov u Semil, Žďár v Podbezdězí, Seménkovice,
Skupice u Postoloprt, Skalka u Blíževedel, Ždírec v Podbezdězí, Líšťany u Cítolib, Staré
Křečany, Vršovice u Loun, Horní Pertoltice, Dolní Pertoltice, Počedělice, Orasice, Srbská
Kamenice, Benešov nad Ploučnicí, Kruh v Podbezdězí, Konětopy u Pnětluk, Merboltice,
Heřmanov, Loktuše, Mnetěš, Vražkov, Všestudy, Háj u Habartic, Kotel, Žichlice u Modlan,
Kněžice v Lužických horách, Velemyšleves, Hostomice, Kamenice u Zákup, Velenice
u Zákup. Dohled týkající se zjišťování hranic při obnově katastrálního operátu na podkladě
výsledků pozemkových úprav byl proveden v k.ú. Luka Výsledky kontrol ZH při OKO
na podkladě výsledků pozemkových úprav přikládáme. 6) V daném časovém intervalu bylo
zahájeno jedno řízení o porušení pořádku na úseku zeměměřictví s ÚOZI a doposud nebylo
ukončeno.
II. Dne 6. 9. 2019 obdržel žádost od žadatele J. L., který žádal o sdělení informace,
v kterých katastrálních územích byl současný inspektor Ing. Josef Lašek jmenován členem

komise pro zjišťování hranic (dále jen „ZH“) při obnově katastrálního operátu (dále jen
„OKO“) novým mapováním nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav.
Inspektorát žádosti vyhověl a odpověď odeslal dne 20. 9. 2019. Žadateli bylo sděleno,
že inspektoři nejsou členy komisí pro zjišťování hranic při obnově katastrálního operátu
novým mapováním nebo na podkladě výsledků pozemkových úprav, provádějí kontrolní
a dohledové činnosti.
III. Dne 12. 9. 2019 obdržel žádost od žadatele J. L., který žádal o sdělení informace,
o zaslání přípisu čj. ZKI LI-K-1/23/2017-2 ze dne 22. 3. 2017, které se mělo pravděpodobně
týkat nějakého vyjádření v souvislosti s kontrolou výkonu státní správy – dokumentace
zjišťování hranic (dále jen „ZH“) v katastrálním území Luka.
Inspektorát žádosti vyhověl a přípis čj. ZKI LI-K-1/23/2017-2 ze dne 22. 1. 2017, poskytl dne
20. 9. 2019.

