
ozNÁMENi

o dokoněení obnovy katastní|ního opeÍátu a jeho w|ožení k veřejnému nah|édnutí

obecnÍ úřad KřetÍn pod|e ustanovení s 45 odst. 2 zákona é' 25612013 sb. o katastru nemovitostí
(katastrá|nÍ zákon)' a na zák|adě oznámenÍ Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj' Katastrá|nÍ
pracoviště Boskovice (dále jen ,,katastrá|nÍ Úřad') čj. oo-.l9/2016.731 oznamuje, Že v budově
obecnÍho úřadu KřetÍn' V zasedací místnostj, dá|e pak na KP Boskovice. d|e úřednÍch hodin. V obdobÍ
od 26.4'2017 do 11'5'2017 , VŽdy V pracovnÍch dnech d|e Úředních hodin,

bude vy|oŽen k veřejnému nah|édnutí katastřá|ní operát obnovený přepracováním na
digitalizovanou katastÉ|ní mapu (dá|e jen ''obnovený.katastÉ|ní operát.') v katastrá|ním území
Do|ní Poříěí nad Křetínkou' prostor mimo DKM po KPU' obce Křetin.

ve dngch 26.1,2017 a g.5.2o17, v době od 8 do í7 hod.' bude veřejnému nahlédnutí přítomen
zaměatnanec katastÉ|ního úřadu' v ostatních dnech bude požadované údaie posk!/tovat
zamě€tnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dá|e jen ''zaměstnanec obce..). V případě'
Že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance katastÉ|ního úfudu schopen
poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví' bude možné po předchozí dohodě
nah|édnout do obnoveného katastÉ|ního operátu na katastÉ|ním pracovišti. Do obnoveného
katastÉlního o-perátu je současně možné po dobu jeho vy|oŽení nahlédnout i na webových
stÉnkách Ceského úřadu zeměměřického a katastÉ|ního na adrese:
htto://nahIizenidokn.cuzk.czlwbeřKatastř|nf o.aspx.

V|astnÍci nemovitostÍ a jiní oorávnění ídá|e ien ',V|astníci'') se uoozorňujÍ na t\/to skutečnosti:

1) obnovou katastrá|ního operátu nejsou dotěena v|astnická ani iiná práVa k nemovitostem zapsaná
V katastru nemovitostÍ (s 43 katastrá|nÍho zákona).

2) Výměra parcely je evidována s přesnostÍ danou metodami, kterými by|a zjištěna; jejÍm zpřesněnÍm
nejsou dotčeny práVní Vztahy k pozemku [s 2 pÍsm. g) katastrá|ního zákonal.

3) V obnoveném katastrá|ním opeÉtu je dop|něna dosud p|atná katastrální mapa zobrazenÍm hranic
zemědělských a |esních pozemků' jejichŽ hranice V terénu neexistují a jsou s|oučeny do VěĚÍch
půdních ce|ků' pokud to umoŽňuje kvalita jejich zobrazení V grafickém operátu dříVější pozemkové
evidence (s 40 katastrá|ního zákona)' pňtom h/to parce|y jsou zpravid|a oznaleny novými
parce|nÍmi ěís|y' aby se zabráni|o duplicitě a nedoš|o při majetkopráVních převodech k záměně
oarcel.

4) V|astnÍci mohou během vylďenÍ obnoveného katastrá|ního operátu a Ve |hůtě do 15 dnů ode dne,
kdy skonči|o jeho Vy|oŽení' podat námitky proti obsahu obnoveného katastrá|nÍho operátu' o
podaných námitkách rozhoduje katastrá|nÍ úřad (S 45 odst. 3 katastrá|nÍho zákona). V této době
mohou v|astnÍci oh|ásit přÍpadnou změnu osobnÍch údajŮ do|oŽenou průkazem totoŽnosti. Neúčast
v|astnÍků a jiných oprávněných při Vy|oŽenÍ operátu nenÍ překáŽkou pro vyh|ášenÍ p|atnosti
obnoveného katastrá|ního oDerátu'

5) Katastrá|nÍ úřad Vyh|ásí p|atnost obnoveného katastrá|nÍho operátu dnem 30. 5. 2017 NebudeJi
pravomocně rozhodnuto o některych námitkách' je katastrá|ní úřad opráVněn vyhlásit platnost
obnoveného katastrá|nÍho operátu s tím, Že tuto oko|nost Vyznačí v katastru. Po nabytÍ právnÍ moci
rozhodnutí o námitkách katlastrá|ní Úřad toto upozoměnÍ odstraní (s 46 odst. ,| katastrá|nÍho
zákona).

6) Dnem Wh|ášenÍ p|atnosti obnoveného katastrá|nÍho operátu se dosavadní katastrá|nÍ operát stává
nep|atným a nadá|e se pouŽíVá obnovený katastrá|nÍ operát (s 46 odst. 2 katastrá|nÍho zákona).

Toto oznámení se doručuje veřejnou Vyh|áškou v sou|adu s ustanovenÍm s 25 zákona č. 500/2004 sb.'
spráVnÍ řád, ve zněnÍ pozdějšÍch předpisŮ.



všem V|astnÍkům, kteřÍ majÍv obci trva|ý pobyt nebo sÍd|o'

těm v|astníkům, u kterých není katiastrá|nímu úřadu znám jejich trva|ý pobý nebo sÍd|o
a kterým z uvedených dŮvodŮ nemůže katastrálnÍ Úřad doručit toto oznámenÍ pod|e $ 45
odst' 2 katastrá|ního zákona.

Pozn.: Důsledkem obnow katastrá|nÍho operátu mŮŽe být jak změna Výměry parcel,
tak změna pop|atníka daně. V|astníci nemovitostí, u kterých doš|o ke změnám těchto
rozhodných oko|ností, jsou povinni podat úplné nebo dÍ|ěÍ daňové přiznánÍ na rok
nás|edujÍcÍ po roce, V němŽ tyto změny nastaly. Podrobné informace jsou uvedeny
na webových stránkách www.cuzk.cz - katiastr nemovitostí . obnova katastrá|nÍho operátu
a povinnosti v|astnÍků nemovitostí pod|e zákona o dani z nemovitostÍ.

oznámení vwěšen o ane: ú' 3. 2a /ts

Za spnívnost vyhotoveď: Vlachová Ludmila.

oznámenl sňato dne:


