
ozNÁMENí
o obnově katastrá|ního operátu přepracováním souboru geodetic|ých informací do digitá|ní podoby

obec Křetln pod|e ustanovení s 38 odst- í písm' a) zákona č' 256/2013 sb.' o katastru nemovitosti
( katastrá|n I zákon ).

v yh Iašu i e
na zák|adě oznámenÍ Katastrálnlho Úřadu pro Jihomoravský kraj' Katastrá|ní pracoviště Boskovice
(dá|ejen ' 'katastrá|ní Úřad)' č.j ' oo-19/2016.731' Že V katastrá|nÍm územÍDo|ní Poříč'nad KřetÍnkou'
prostor mimo DK|\4 po KPÚ' obce Křetín' od 3.3.2017' bude zahájena obnova katastrálnÍho operátu
přepracovánÍm souboru geode$ckých informací do digitá|ní podoby (dá|e jen 'obnova katastrá|niho
operátu")'
obnova katastrá|ního operátu se provádí postupně na ce|ém územÍ ceské repub|iky a je vyvo|ána
potřebou vést katashá|ní mapu i pÍsemné Údaje katastru nemovitostÍ v digjtá|ní (počítačové) podobě'

obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena V|astnická anijiná práva k nemovitostern
Vlastníci nemovitosti a jini oprávněni (dá|e jen ''v|astnici.) se upozorňují na tato ustanovení
katastrá|n Ího zákona:

1) součástl obnovy katastrá|nlho operátu neni zjišťování prúběhu hÍanic pozemkú v terénu
(s 42 katastrá|ního zákona)'

2) Při obnově katastrá|niho oDerátu se
a) dop|ňuje katast.á|ní mapa zobrazením hranic pozemků' jejichŽ hranice v terénu neexistují

a jsou s|oučeny do většÍch půdních ce|kú' a to podle zobrazenÍ v mapéch býva|ého
pozemkového katastru (s 40 odst. 4 katastré|nÍho zákona); přitom se Mo parce|y zpravid|a
označuj| novými parce|ními čís|y' aby se zabráni|o dup|icitě a nedoŠ|o pR majetkoprávních
převodech k záměně parcel,

b) v souboru popisných iníormacÍpři shodném kódu způsobu určenÍv.ýměry ponechajl dosavadni
v'měry v připadě, Že neby| zjiŠtěn rozdí| mezi dosud evidovanou !^ýměrou a Výměrou určenou
z grafického počÍtačového souboru překračujlcÍ mezní odchy|ku stanovenou V bodu 14'9
přÍ|ohy Vyh|ášky č' 35712013 sb'' o kaiastru nemovitostí {katastré|ní Wh|áška)' v ostatních
přÍpadech se zavedou výměry určené ze souřadnic |omových bodŮ v obnoveném katastrá|ním
opelátu: \^iměra parce|y nepatři mezi závazné Údaje katastru (s 51 katastrá|nÍho zákona).

3) Katastrá|nl úřad výoŽi na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový obnovený katastÍá|ní opeÉt
v obci k Veřejnému nah|édnutÍ (s 45 ods| 1 kaiastrá|nlho zákona)'

4) obec na úřední desce. popřÍpadě téŽ zpŮsobem V místě obvyk|ým oznámitermÍn a dobu Vyložení
obnoveného katastrá|nÍho operátu nejméně 30 dnÚ před jeho vy|ožením' současně oznámí' že
obnovený katastráIní operát nabude p|atnosti dnem' kteni urěÍ katastrá|nÍ úřad. V|astníkúm
a jiným op.ávněným. kteřÍ nemaji v obci trva|ý pobyt nebo síd|o' zaš|e katastrální úřad oznámení
o těchto skutečnostech nejméně 30 dnú před WloženÍm obnoveného katastrá|nÍho opérátu
(s 45 odst. 2 katastÍá|niho zákona).

5) V|astnÍci a jini oprávnění mohou během vy|ďenl obnoveného katastÉ|niho operátu a Ve |hŮtě 15
dnů ode dne, kdy skonči|o jeho w|oŽenÍ' podat námitky proti obsahu obnoveného katastrá|ního
operát!' o podaných námitkách rozhoduje katasřá|nÍ úřad (s 45 odst' 3 katastrá|nÍho zákona)'

6) Proti rozhodnutí kaiastrá|nÍho Úřadu o námitkách je možno podat odvo|ánÍ k zeměměřickému a
katastrá|nÍmu inspektorátu v Brně (s 88 odst' 1 zákona č. 500/2004 sb-' správní řád, Ve znění
pozdějšÍch předpisú' ve spojení s s 4 písm' d) zákona č. 359/.1992 sb.' o zeměměřiclďch a
katastrá|ních orgánech' ve znění pozdějšich předpisú)'

7) lGtastrá|nÍ úřad vyh|ásí platnost obnoveného katastrá|ního operátu' pokud ve stanovené |hútě
neby|y proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo by|o o námitkách pravomocně
rozhodnuto' Jest|iže o něktenich námitkách neby|o dosud pravomocně rozhodnuto. můŽe
katastrá|nl úřad vyh|ásit platnost obnoveného katastrá|ního opeÍátu pouze za předpok|adu' že tuto
oko|nost vyznačí V katastr!' Po nabytÍ právní moci rozhodnuti o námitkách katastré|ní úřad toto
upozornění odstraní (s 46 odsi. 1 katastrá|niho zákona)-

8) Dnem vyh|ášeni p|atnosti obnoveného katasřá|n|ho operátu se dosavadni katastrá|nÍ operát
stává nep|atným a nadá|e se pouŽíVá obnovený katastrá|ní operát (s 46 odst' 2 katastrá|ního
zákona).
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OZNAMENI
o vyh|ášení ěástečné revize katastÍu hemovitosti

obec Křetín pod|e ustanovení s 38 odst' 'l pÍsm' a) zákona č' 256/2013 sb'. o katastru nemovitosti
(katast.á|nízákon)' 

o z n a m uj e
na zák|adě sdě|enI Katastrá|ního úřadu pÍo Jihomoravský kraj' Katastrá|nÍ pracoviště Boskovice (dá|e
jen 'katestrá|nl úřad,)' č.j' 0c-1912016-731' že v katastrá|nlm ÚzemÍ Do|nÍ Pořiči nad KřetÍnkou obce
Křetln blde dne 03.03'2017 zahájena

ěást.čná levize katastÍu nemovitostí
a ootrvá Dřib|iŽně do 02'06.2017'

V|a$tníc| nemovitostí v tomto katastlá|ním území a ,iní opÉvnění se upozoňuii na jeiich
povinnosti, vyp|ývající z usÍanovení s 37 odst. 'l katastÉ|ního zákona, z.jména povinnost

a) zúčastnit se na výzvu katastrá|ního úřadu Jednáni,
b) oh|ásit katastÉ|nímu úfudu změíy údajú katastru týkaiící se iejich hemovitostí, a to do 30

dnú ode dne iéjich vzniku a před|ožit |istinu, Kerá změnu dok|ádá, n.jedná.|i 5e o listiny,
KeÍé přgdk|ádaii přís|ušné orgány vořejné moci přimo k zápisu do katast]u,

c) na Výzvu přéd|ožit ve stanovené |hútě přís|ušné |istiny pÍo zápis do katastru

Jednání se zaměstnanci katastrá|ního Úřadu bude v době revize moŽné' ýŽdy v úředních dnech' d|e
úřednÍch hodin' nebo na telefonním ěÍs|e 516428971.

Jednotliví vlastníci nemovitostÍ budou k revizi Údajů katastru písemně zváni jen ve zvláŠť
odúVodněných případech' V|astnlci nemovitosti se upozoňuji, aby při revŽi sp|nili sVé výŠe uvedené
povinnosti' pokud se iak jiŽ dřÍve nesta|o'

zaměstnanci katasřá|ního Úřadu a jejich pomocní pracovníci (dá|e jen.oprávněné osobt/) jsou podle
s 7 odst' í zákona č' 20oh9u sb' o zeměměňctvi a o změně a dop|nění něktenich zákonů
souvisejlcÍch s jeho zavedením (dá|e jen ,,zákon o zeměměřictv|'')' ve zněnl pozdějšÍch předpisú'
oprávněni po oznámenl vstupovat a vjíŽdět v nezbÍném roŽsahu na nemovitosti; do staveb mohou
vstouplt se souh|asem jejího v|astnika nebo opráVněného uživate|e' opráVněnÍ ke Vstupu na
nemovitost prokazují s|užebnim prúkazem. V|astník nebo pÍovozovate| zařízenÍ. KeÍé múže ohrozit
život nebo zdravi, je povinen poučit opráVněné osoby před vstupem do tohoto zařízenIo bezpeěnosti
a ochÉně zdraví při práci'

oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek v|astníka a oprávněného uŽivate|e nemovitosti a
po ukončenÍ zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původniho stav!; přitom jsou povinny dbát.
aby co nejméně ruši|y hospodaření a uŽivání nemovitosti' lúohou také, po předchozÍm upozornéní' v
nezbytném rozsahu provádět na V|astní náklad nutné úpravy terénu. ok|ešťovat a odstraňovat porosty
překáŽej|cí zeměměř.ckým činnostem včetně vyuŽíváni značek bodových po|í'

Pod|e s 8 odst' 4 zákona o zeměměřictví je v|astník nemovitosti nebo oprávněný uŽivate| povinen
strpět umÍstění měřických značek na nemovitosti a 2dÉet se vŠeho. co by tyto značlq moh|o poškodit,
učinii nepouŽivate|nými nebo zničit' Kdo poŠkodÍ' zničí nebo neoprávněné přemÍstí měřickou značku'
dopustl se porušení pořádku na úseku zeměměřictví a múŽe 2a to být pokutován-
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