Příloha č. 13
VZOR

Otisk prezentačního razítka ZKI
Počet příloh k žádosti:

ŽÁDOST
o udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků
zeměměřických činností podle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších
předpisů
jméno:

příjmení:

den, měsíc, rok a místo narození:

rodné příjmení:

titul:

rodné číslo *):

státní občanství:

adresa místa trvalého pobytu (obec, PSČ, ulice, číslo popisné/orientační):

číslo cest. dokladu a údaj, kým a kdy byl vydán, je-li žadatelem cizinec:

adresa, na kterou má být doručována pošta:

Rozsah požadovaného oprávnění (zaškrtněte požadovaný rozsah):

a)

b)

c)

Přílohy:
1) úředně ověřený opis (kopie) dokladů o ukončeném vysokoškolském vzdělání (diplom+vysvědčení o stát.
zkoušce/dodatek k diplomu)
2) potvrzení o pětileté odborné praxi žadatele v oboru, pro který žádá o udělení úředního oprávnění, vystavené úředně
oprávněným zeměměřickým inženýrem, pod jehož vedením si žadatel ve stanovené době prohloubil odborné znalosti
a získal zkušenosti pro ověřování výsledků zeměměřických činností
3) výsledek zeměměřické činnosti samostatně zpracovaný žadatelem [pokud žádá o úřední oprávnění podle § 13 odst. 1
písm. a) a b)], opatřený čestným prohlášením žadatele, že výsledek zeměměřické činnosti zpracoval samostatně

V

dne
Podpis žadatele
*) Souhlasím s využitím rodného čísla [§ 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel
a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů].
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Příloha č. 14
VZOR
POTVRZENÍ O ODBORNÉ PRAXI
Jméno, příjmení, titul a číslo položky úředně oprávněného zeměměřického inženýra:

Jméno, příjmení, titul a adresa místa trvalého pobytu žadatele o udělení úředního oprávnění:

Údaje (po měsících) o období, ve kterém byla vykonána stanovená délka odborné praxe:

Datum:
Podpis úředně oprávněného
zeměměřického inženýra

Otisk jeho razítka
Součástí tohoto potvrzení je přehled výsledků zeměměřických činností vykonaných
žadatelem ve stanovené době pro odbornou praxi, které ověřil úředně oprávněný
zeměměřický inženýr vydávající žadateli potvrzení.
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Příloha č. 15
VZOR
PŘEHLED VÝSLEDKŮ ZEMĚMĚŘICKÝCH ČINNOSTÍ
VYKONANÝCH ŽADATELEM

měsíc a
rok
1
zpracování

zeměměřická činnost vykonávaná žadatelem
(název, pořadové číslo podle evidence výsledků
ověřovatele, katastrální území, údaj, kde je
dokumentace uložena)

a,b,c

ověření provedl úředně
oprávněný zeměměřický
inženýr

Podpis úředně oprávněného
zeměměřického inženýra:

č. oprávnění:

1

Měsícem a rokem zpracování není měsíc a rok ověření výsledku zeměměřické činnosti, ale období
zpracovávání výsledku zeměměřické činnosti (u rozsáhlejších zeměměřických činností i měsíce).
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