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KÚ-00782/2021-0500-01001

Mgr. Staněk / 458

Liberec 9. 3. 2021

Odpověď na žádost o informace ze dne 1. 3. 2021
Katastrálnímu úřadu pro Liberecký kraj (dále jen „katastrální úřad“) byla dne 3. 3. 2021
prostřednictvím datové schránky doručena žádost pana Františka Kubečky, nar. 18. 3. 1984, trvale
bytem K Verneráku 82/3, 148 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“), o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „informační zákon“).
Katastrální úřad jako povinný subjekt uvádí k jednotlivým dotazům žadatele následující:
1. Jaké konkrétní příspěvkové organizace, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. c) a d) zákona
č. 134/2016 Sb. (dále i „ZVZ“), byly povinným subjektem zřízeny, a to od 1. 1. 1993 do dne
vyhovění žádosti?
Povinným subjektem nebyly zřízeny žádné příspěvkové organizace.
2. Jaké jiné právnické osoby, ve smyslu § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona č. 134/2016 Sb.,
byly povinným subjektem založeny, a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění žádosti?
Žádné takové právnické osoby povinným subjektem založeny nebyly.
3. Jaké právnické osoby, které nespadají pod definici § 4 odst. 1 písm. e) bod 1. a bod 2. zákona
č. 134/2016 Sb. byly povinným subjektem založeny, a to a to od 1. 1. 1993 do dne vyhovění
žádosti?
Žádné takové právnické osoby povinným subjektem založeny nebyly.
4. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě vertikální
spolupráce dle § 11 zákona č. 134/2016 Sb.?
Povinný subjekt v roce 2020 neuzavřel žádnou smlouvu na základě vertikální spolupráce.
5. Jaké 3 nejvýznamnější zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 na základě horizontální
spolupráce dle § 12 zákona č. 134/2016 Sb.?
Povinný subjekt v roce 2020 neuzavřel žádnou smlouvu na základě horizontální spolupráce.
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6. Jaké 3 nejvýznamnější veřejné zakázky byly uzavřeny v kalendářním roce 2020 s dodavateli,
kteří nejsou veřejným zadavatelem podle ZVZ?
3 nejvýznamnější veřejné zakázky zadané v roce 2020:
a) N006/20/V00002385: KÚ Liberec – zateplení budovy, stavební práce (cena: 15 399 100,97 Kč)
dodavatel: V a N CL, s. r. o., IČO: 25427385
Základní informace o zadávacím postupu | NEN (nipez.cz)

b) N006/20/V00014991: KÚ Liberec – měřická technika (cena: 479 765 Kč)
dodavatel: GEFOS a. s., IČO: 25684213
Základní informace o zadávacím postupu | NEN (nipez.cz)

c) N006/20/V00031124: KÚ Liberec – pojištění vozidel (předpokládaná hodnota 400 000 Kč)
dodavatel: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, IČO: 47116617
Základní informace o zadávacím postupu | NEN (nipez.cz)

7. Jakým způsobem zajišťuje povinný subjekt dodržení zásadu transparentnosti podle § 6 ZVZ ve
vztahu k veřejným zakázkám malého rozsahu na právní služby nespadající pod výjimku dle § 29
písm. k) ZVZ?
Povinný subjekt žádné zakázky na právní služby nezadává.
8. Jaká organizační složka státu je přímo nadřízená povinnému subjektu?
Povinnému subjektu je nadřízen Český úřad zeměměřický a katastrální jako ústřední správní
úřad zeměměřictví a katastru nemovitostí a nadřízený služební úřad podle zákona o státní
službě.
9. Prosím o sdělení struktury organigramu povinného subjektu (resp. popis své organizační
struktury), včetně uvedení odborů, sekcí a oddělení, uvedení počtu zaměstnanců konkrétních
odborů, oddělení a sekcí a vyjádření vztahu nadřízenosti a podřízenosti mezi nimi.
Tyto informace nalezne žadatel zveřejněné na webových stránkách resortu Českého úřadu
zeměměřického a katastrálního www.cuzk.cz na kartě Katastrální úřady (volba: Katastrální
úřad pro Liberecký kraj) v sekci O úřadu. Pokud jde o počty zaměstnanců jednotlivých útvarů,
jsou uvedeny v následující tabulce:

Vedoucí správního úřadu
Kód
org.
útvaru

název odboru
název oddělení
označení místa
zařazeného
mimo organizační
útvar

1001

ředitel

1

1002
2001

Počet míst celkem

Název organizačního útvaru a jeho organizační začlenění podle stupňů řízení

interní auditor
Kancelář ředitele katastrálního úřadu

1
1

1010

Oddělení metodiky a kontroly

3

2010

Oddělení personální

4

2020

Oddělení ekonomické

5

2030

Oddělení hospodářské správy

4

3001

Technický odbor

1
2
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3010

1. oddělení obnovy kat.operátu

10

3030
3040
4001
4010
4020
4030
5001
5010

3. oddělení obnovy kat.operátu
Oddělení podpory ICT

7
5
1
16
9
9
1
7

Katastrální pracoviště Česká Lípa
Oddělení právních vztahů k nemovitostem
Oddělení aktualizace katastru nemovitostí
Oddělení dokumentace katastru nemovitostí
Katastrální pracoviště Frýdlant
Oddělení správy katastru nemovitostí

6001

Katastrální pracoviště Jablonec n. Nis.

6010

1
Oddělení právních vztahů k nemovitostem
Oddělení aktualizace a dokumentace
katastru nemovitostí

6020
8001

18
10

Katastrální pracoviště Liberec

1

8010

Oddělení právních vztahů k nemovitostem

8020

Oddělení aktualizace katastru nemovitostí

8030

Oddělení dokumentace katastru nemovitostí

9001

21
9
11

Katastrální pracoviště Semily

9010
9030

1
Oddělení právních vztahů k nemovitostem
Oddělení dokumentace katastru nemovitostí

12
14

Celkem za úřad

183

10. Jakou internetovou adresu profilu zadavatele, včetně vlastního profilu zadavatele ve smyslu
§ 214 povinný subjekt používá?
Povinný subjekt používá jako profil zadavatele
elektronického nástroje: https://nen.nipez.cz/profil/KULB

internetovou

adresu

Národního

Katastrální úřad tímto vyhověl žádosti o poskytnutí informací v plném rozsahu, přičemž částečně
odkazuje žadatele na zveřejněné informace v souladu s § 6 odst. 1 informačního zákona.

Ing. Lubomír Týč
ředitel Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj
podepsáno elektronicky
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Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa
Střelnice 2956, 470 05 Česká Lípa
tel.: 487714700, , e-mail: kp.ceskalipa@cuzk.cz, ID dat. schránky: m6iieb8

Číslo jednací:

Vaše č.j./ze dne:

PI-2/2021-501-7

/ 07.04.2021

Vyřizuje / linka:
Ing. Bc. Miroslav Vilímek/ 487 714 735

Dne:
12.4.2021

Poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů- žádost ze dne 7. 4. 2021
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa (dále jen „katastrální pracoviště“
nebo „KP“) obdrželo dne 8. 4. 2021 žádost ......., datum narození ........, trvale bytem ...........(dále
jen „žadatel“) o poskytnutí následujících informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“):
1. o vystavení kopie potvrzení, které KP vystavilo Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu Česká
Lípa (dále jen „OSBD“) dne 9. 11. 2020, o snížení spoluvlastnického podílu OSBD na společných
částech domu č. p. 878, 879, 880, 881 v k. ú. Nový Bor - list vlastnictví č. 907, na méně než jednu
polovinu;
2. o vystavení ověřeného potvrzení, ke kterému datu ke snížení spoluvlastnického podílu OSBD
na méně než jednu polovinu k výše uvedené nemovitosti skutečně došlo.
Katastrální úřad Vaší žádosti o poskytnutí informací uvedené výše v bodě 1 vyhovuje a v souladu
s ustanovením § 4a odst. 2 písm. b) informačního zákona, a to tak, že v příloze tohoto přípisu zasílá
kopii výzvy k poskytnutí součinnosti při opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí ze dne 9. 11. 2020,
č. j. V-6631/2020-501-7. KP k uvedenému pouze doplňuje, že požadované informace jsou obsahem
výzvy a tato výzva nebyla vystavena na žádost OSBD a nemá formu potvrzení, jak uvádíte ve své
žádosti.
Žádost uvedená výše pod bodem 2 bude KP vyřízena v režimu zákona č. 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 358/2013 Sb.,
o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, v samostatném řízení
o poskytnutí údajů z katastru nemovitostí. Uvedený úkon je zpoplatněn a žadatel bude
před poskytnutím shora popsaného potvrzení vyzván k úhradě příslušné platby.

Ing. Bc. Miroslav Vilímek, v. r.
ředitel KP

Příloha: Kopie č. j. V-6631/2020-501-7 ze dne 9. 11. 2020
Rozdělovník:

1x
1 x Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Česká Lípa, Střelnice 2956, 47001
Česká Lípa

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily

Pekárenská 34, 513 01 Semily
tel.: 481629111, fax : 481629153, e-mail: kp.semily@cuzk.cz,

V Semilech dne 3.5.2021
Číslo jednací: PI-1/2021-608-2
Dobrý den,
Dne 16.4.2021 byla Katastrálnímu úřadu pro Liberecký kraj, Katastrálnímu pracovišti
Semily (dále jen katastrální úřad) doručena Vaše žádost o poskytnutí informace dle
zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Této žádosti bylo přiděleno číslo podacího deníku: PD-3847/2021-608.
Na základě zmíněné žádosti Vám katastrální úřad poskytuje následující informace
(přičemž odpovědi jsou číslovány stejně jako Vaše dotazy):
1.1
Zápis změny majetkového společenství „bezpodílové spoluvlastnictví manželů
(BSM)“ na „ společné jmění manželů“, byl proveden do katastru nemovitostí z úřední
povinnosti na základě zákona č. 91/1998 Sb.
1.2
Pakliže došlo ke změně zákonného pojmu majetkového společenství „bezpodílové
spoluvlastnictví manželů (BSM)“ na „ společné jmění manželů“, provedl se zápis této
změny do katastru nemovitostí z úřední povinnosti. Nebylo zákonnou povinností
zkoumat, zdali manželství evidovaných vlastníků případně již zaniklo. Zákonnou
povinností naopak bylo, aby evidovaní vlastníci nahlásili katastrálnímu úřadu
případné změny.
1.3
Při provádění zápisů do veřejných listin byla u KP Semily vždy dodržena zákonná
povinnost, že předložené listiny měly náležitosti předepsané zákonem. Kde to
zákonná úprava vyžadovala, obsahovaly listiny též doložku právní moci a
vykonatelnosti.
1.4
Při provádění zápisů do veřejných listin byla u KP Semily vždy dodržena zákonná
povinnost, že předložené listiny měly náležitosti předepsané zákonem. Kde to
zákonná úprava vyžadovala, obsahovaly listiny též doložku právní moci a
vykonatelnosti. To platilo i ohledně listin vydaných soudními exekutory.

1.5
Paní XXXXX nebyla nikdy evidována jako vlastník pozemku č. 1480/2 v k.ú. Semily. Na
listu vlastnictví č. 1687 k.ú. Semily byla vždy evidována pouze budova č.p. 506 v části
obce Podmoklice stojící na pozemku parcelního čísla 1480/2 (tento pozemek byl
evidován na listu vlastnictví č. 1079 ve výlučném vlastnictví XXXXX). Uvedená
skutečnost jasně vyplývala z části „B“ listu vlastnictví č. 1687 k.ú. Semily, kde byla
uvedena pouze budova „na parcele 1480/2“, nikoli včetně této parcely (která byla
ostatně evidována na jiném listu vlastnictví).
1.6
Za provedení vkladu a zápisů do listů vlastnictví jsou od roku 2003 u KP Semily
odpovědny pracovníci nynějšího oddělení právních vztahů k nemovitostem.
1.7
Spisy týkající se poskytování údajů z katastru obsahují skartační znak S5 a do roku
2014 včetně byly skartovány. Pro úplnost je třeba sdělit, že podle § 52 a násl.
katastrálního zákona jsou údaje katastru nemovitostí veřejně přístupné.
S pozdravem

Rozdělovník:
1 x XXXXX
1 x Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, Pekárenská 34, 51301 Semily

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily
Pekárenská 34, Podmoklice, 513 01 Semily
tel.: 481629111, , e-mail: kp.semily@cuzk.cz, idds: p8tiek7,

Číslo jednací:

Vaše č.j./ze dne:

Vyřizuje / linka:

/

Dne:
3.11.2021

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb.
Dne 22. 10. 2021 (zaevidováno pod číslem podacího deníku 10813/2021) byla Katastrálnímu úřadu
pro Liberecký kraj, Katastrálnímu pracovišti Semily doručena běžnou poštou žádost o poskytnutí
informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., v platném znění, o svobodném přístupu
k informacím.
Obsah dotazu je v samotném podání, které je ve spisovém materiálu tohoto „PI-2/2021-608“ uloženo
pod pořadovým číslem 1.
Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily příslušné podle ustanovení § 5 odst.
1 písm. a) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s výše uvedeným zákonem č. 106/1999 Sb., Vám k dotazům sděluje toto:
1)
Digitalizace katastrální mapy v katastrálním území Valteřice v Krkonoších je k dnešnímu dni
dokončena s tím, že část daného území je vedena s druhem mapy „katastrální mapa
digitalizovaná“ (“KMD“) a část pak jako „digitální katastrální mapa - komplexní pozemková
úprava“ (“DKM-KPÚ“).
2)
KMD byla vyhlášena za platnou ke dni 7. 3. 2017.
DKM-KPÚ byla vyhlášena za platnou ke dni 7. 8. 2020 s tím, že toto datum (od kterého je
v katastru zavedena katastrální mapa jako platná) odpovídá datu nabytí právní moci rozhodnutí
pozemkového úřadu, zde č. j. SPU 153448/2020.
3)
Vyhlášení platnosti obnoveného operátu se u KMD vyhlašuje a zveřejňuje způsobem dle § 46
zákona č. 256/2013 Sb., v platném znění (Katastrální zákon)., a to vyvěšením na úředních
deskách (fyzických i elektronických) příslušného obecního úřadu - zde v Horní Branné, a to
od 10. 3. 2017 do 16. 5. 2017 a Katastrálního úřadu - zde od 8. 3. 2017 do 25. 4. 2017.
Vyhlášení platnosti obnoveného operátu se u DKM-KPÚ vyhlašuje a zveřejňuje také způsobem
dle § 46 zákona č. 256/2013 Sb. s tím že, platnost obnoveného katastrálního operátu v části
katastrálního území Valteřice v Krkonoších obce Horní Branná je ke dni nabytí právní moci
rozhodnutí pozemkového úřadu podle § 11 odst. 8 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech, ve znění pozdějších předpisů - viz výše. Dané bylo
vyvěšeno na úřední desce obce Horní Branná ve dnech 25. 8. 2020 až 10. 9. 2020,
na Katastrálním úřadu pak v období od 24. 8. 2020 až 14. 10. 2020.

4)
Obnova katastrálního operátu a následný zápis do katastru nemovitostí byl v případě KMD
veden v rámci řízení „obnova operátu“, zde OO-8/2016-608, v případě DKM-KPÚ pak v řízení
„pozemkové úpravy“, zde PUP-5/2016-608.
Vkladem obnova není zapisována - vklad, ve smyslu Katastrálního zákona, řeší zápisy vzniku,
změny, zániku, promlčení a uznání existence nebo neexistence práv uvedených v § 11
Katastrálního zákona.
5)
Zápis obnovených částí operátu Valteřice v Krkonoších bylo zajišťováno Katastrálním úřadem
pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily příslušným podle ustanovení § 5 odst. 1 písm.
a) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších
předpisů.
Sdělujeme rovněž, že případné kopie z dokumentace Katastrálního úřadu lze poskytnout pouze
v souladu s vyhláškou č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z KN.

................................................................................

Rozdělovník:
1x
1 x Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily, Pekárenská 34, Podmoklice,
51301 Semily

