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Vážený pan 
Ing. Jaromír Vicari 
ředitel katastrálního pracoviště Benešov 
Katastrální úřad pro Středočeský kraj 
Tyršova 1902 
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Vážený pane řediteli, 

v souladu s § 16 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv1, si Vás dovoluji požádat 

o poskytnutí informací, které jsou nezbytné k posouzení podnětu, jímž se na veřejnou 

ochránkyni práv obrátila paní . 

Na základě jejího podnětu zahájil JUDr. Stanislav Křeček, zástupce veřejné ochránkyně 

práv, šetření, v jehož průběhu se zabývá postupem Městského úřadu Votice a Krajského 

úřadu Středočeského kraje. 

Všechny potřebné informace se týkají katastrálního území . 

V jedné z písemností Městského úřadu Votice je uvedeno, že 

, která je vlastnicí pozemků p. č. st. , 

nesouhlasila s průběhem hranice mezi pozemky p. č. st. .  

podala proto u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrálního pracoviště 

Benešov, návrh na opravu chyby v katastrálním operátu. O opravě chyby je vedeno správní 

řízení. V jiné písemnosti je uvedeno, že Katastrální úřad Středočeského kraje, 

katastrální pracoviště Benešov, oznámil  dopisem ze dne 7. 11. 2016, 

č. j. OR-462/2016-201-17, opravu chyby v údajích katastrálního operátu. 

Vážený pane řediteli, dovoluji si požádat o zodpovězení následujících dotazů: 

 Zda Katastrální úřad pro Středočeský kraj vede ve věci opravy chyby, související 
s pozemky p. č. st. , správní řízení? 

 Pokud Katastrální úřad pro Středočeský kraj takové řízení vedl, s jakým výsledkem jej 
ukončil? 

 V čem spočívala oprava chyby, o jejímž provedení Katastrální úřad pro Středočeský 
kraj dopisem ze dne 7. 11. 2016, č. j. OR-462/2016-201-17, 
informoval? 

Odpověď na výše uvedené dotazy sdělte, prosím, písemně do 60 dnů od obdržení tohoto 

dopisu. Za vyhovění mé žádosti předem děkuji. 

Bude-li třeba, může další informace poskytnout pracovník Kanceláře veřejného ochránce 

práv Mgr. Martin Studnička (tel. č. 542 542 379, e-mail martin.studnicka@ochrance.cz), 

                                                        

1  Všechny státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu jsou v mezích své působnosti povinny poskytovat 
ochránci při šetření pomoc, kterou si vyžádá. 
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který byl pověřen shromážděním podkladů, z nichž bude zástupce veřejné ochránkyně 

práv při svém hodnocení věci vycházet. 

Za Vaši pomoc předem děkuji. 

S pozdravem 

 
 

Mgr. Jana Gregorová v. r. 
vedoucí oddělení stavebního řádu a životního prostředí 

(dopis je opatřen elektronickým podpisem) 




