Česká republika - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Čechovo nábřeží 1791, Bílé Předměstí, 530 03 PARDUBICE

Zveřejnění obsahu poskytnutých informací podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
Dne 19. 3. 2022 obdržel Katastrální úřad pro Pardubický kraj žádost o poskytnutí informací podle zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s § 5 odst. 3
tohoto zákona zveřejňuje Katastrální úřad pro Pardubický kraj obsah žádosti o informace a znění odpovědi,
kterou dne 22. 3. 2022 odeslal žadateli.
Obsah žádosti o informace:
Žadatel požádal o tyto informace:
1) Mají všichni potvrzovatelé (tj. úřední osoby, které opatřují souhlas s očíslováním parcel dle § 85
katastrální vyhlášky) geometrických plánů v rámci působnosti Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj
odborné vzdělání zeměměřického směru ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb.?
2) Pokud ne, kolik potvrzovatelů tuto podmínku nesplňuje (a z jakého alespoň přibližného celkového počtu
potvrzovatelů)?
3) Jaké odborné či jiné vzdělání mají tito potvrzovatelé?
Odpovědi:
Ad 1)

„Mají všichni potvrzovatelé (tj. úřední osoby, které opatřují souhlas s očíslováním parcel dle § 85
katastrální vyhlášky) geometrických plánů v rámci působnosti Katastrálního úřadu pro Pardubický
kraj odborné vzdělání zeměměřického směru ve smyslu § 3 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb.?“

Ano, všechny úřední osoby, které potvrzují geometrické plány ve smyslu § 85 vyhlášky č. 357/2013 Sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, na Katastrálním úřadu pro
Pardubický kraj, mají ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru.
V této souvislosti však pro úplnost uvádíme, že na úřední osoby, které potvrzují geometrické plány ve smyslu
§ 85 katastrální vyhlášky, se § 3 odst. 4 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění
některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, nevztahuje, tj. pro výkon
uvedených činností není ukončené středoškolské či vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru nezbytnou
podmínkou.
Ad 2)

„Pokud ne, kolik potvrzovatelů tuto podmínku nesplňuje (a z jakého alespoň přibližného celkového
počtu potvrzovatelů)?“

Na Katastrálním úřadu pro Pardubický kraj působí aktuálně celkem 14 úředních osob (státních zaměstnanců),
kteří potvrzují geometrické plány ve smyslu § 85 katastrální vyhlášky, přičemž všichni tito zaměstnanci mají
ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru.
Ad 3)

„Jaké odborné či jiné vzdělání mají tito potvrzovatelé?“

Z otázky není jednoznačně zřejmé, zda se vztahuje ke všem potvrzovatelům geometrických plánů, či pouze
k těm, kteří nemají ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání zeměměřického směru. Vzhledem
k tomu, že všechny úřední osoby, které potvrzují geometrické plány ve smyslu § 85 katastrální vyhlášky na
Katastrálním úřadu pro Pardubický kraj, mají ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
zeměměřického směru, uvádíme zde přehled škol a oborů zeměměřického směru, které tito zaměstnanci
absolvovali:
Průmyslová střední škola v Letohradě, obor Geodézie a katastr

-

Střední průmyslová škola zeměměřická v Praze, obor Geodézie a katastr nemovitostí
Střední průmyslová škola stavební v Hradci Králové, obor Geodézie
České vysoké učení technické v Praze, obor Geodézie a kartografie
Vysoké učení technické v Brně, obor Geodézie a kartografie
Západočeská univerzita v Plzni, Geomatika, obor Geodézie a katastr
Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, obor Geodézie a kartografie
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, obor Pozemkové úpravy a využití půdního fondu.
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