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Žádost o svobodném přístupu k informacím - k.ú. Dolní Dunajovice

Vážení,
Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, Pobočka Břeclav obdržela Vaši žádost dle zákona 
č. 106/1999 Sb. V platném znění.

K jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme:

a) Žádost o prošetření postupu katastrálního úřadu ve věci zápisu parcely č. 9895 (dříve p.č. 
8353) vše k.ú. Dolní Dunajovice, zda-li nedošlo k pochybení katastrálního úřadu.
K tomuto bodu sdělujeme, že jsme opětovně prošli dokumentaci k této záležitosti (naposled 
jsme tak učinili na základě Vašeho podání v lednu 2016) a neshledali jsme pochybení 
katastrálního úřadu v této záležitosti. V tomto bodu Vás dále odkazujeme na Zeměměřičský 
a katastrální inspektorát v Brně, který je oprávněným orgánem k posuzování výkonu státní 
správy v katastru nemovitostí Českě republiky.

b) Datum zapsání parcely č. 9895 k.ú. Dolní Dunajovice do KN.
K tomuto bodu žádosti sdělujeme, že z dostupných podkladů, kterě máme k dispozici 
katastrální úřad zapsal parcelu do KN zápisem zmiňovaným Oznámením o opravě chyby 
v údajích katastru nemovitostí č.j. OR-117/2008-736 dne 3.12.2018. V tomto bodu Vás pro 
přesné informace o zápisech do katastru nemovitostí dále odkazujeme na příslušné 
pracoviště katastrálního úřadu - v tomto případě Katastrální pracoviště v Břeclavi.

c) Žádáte sdělení, zda současný stav v k.ú. Dolní Dunajovice nese v katastrálním operátu 
podobu ve shodě s podobou příslušnou k č.p. 8353 a roku 2007.
K tomuto bodu sdělujeme, že dle našeho názoru nenese neboť v katastrálním území Dolní 
Dunajovice došlo k obnově katastrálního operátu a následné opravě OR-117/2008-736 
(katastrální operát vedený katastrálním úřadem je oproti roku 2007 jiný).

S pozdravem.

Ing. Pavel Zajíček 
vedoucí Pobočky Břeclav 
Státní pozemkový úřad
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