
ozNÁuení
o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informacído digitální podoby

Obec Dolní Čermná podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona ě, 25612013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon),

vyhlašuje
na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad orlicí
(dále jen "katastrální úřad"), č,j. 00-5/2014-611, že v katastrálním území Jakubovice obce Dolní
Cermná bude zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací
do digitální podoby (dále jen ,,obnova katastrálního operátu").

Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána
potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostív digitální (počítačové) podobě.

Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická anijiná práva k nemovitostem,

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen ,,vlastníci") se upozorňují na tato ustanovení
katastrálního zákona:

1) S_oučástí obnovy katastrálního operátu není zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu
(§ 42 katastrálního zákona).

2) Při obnově katastrálního operátu se
a) doplňuje katastrální mapa zobrazením hranic pozemků, jejichž hranice v terénu neexistrrjí

a jsou sloučeny do větších půdních celků, a to podle zobrazení v mapách bývaléhó
Pozemkového katastru (§ 40 odst. 4 katastrálního zákona); přitom se tyto parcely zpravidla
oznaČují novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních
převodech k záměně parcel,

b) vsouboru popisných informací při shodném kódu způsobu určenívýměry ponechajídosavadní
Wměry v případě, že nebyl zjištěn rozdíl mezi dosud evidovanou výměrou a qýměiou určenou
z grafického počítaóového souboru překračující mezní odchylku stanovenóu v bodu 14.9
přílohy vyhlášky č. 35712013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v ostatních
případech se zavedou vYměry uróené ze souřadnic lomových bodů v obnoveném katastrálním
operátu; výměra parcely nepatří mezi závazné údaje katastru (§ 51 katastrálního zákona).

3) Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový obnovený katastrální operát
v obci k veřejnému nahlédnutí (§ 45 odst. ,1 katastrálního zákona).

4) Obec na úřednídesce, popřípadě též způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení
obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Současně oznámí, že
obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem, ktený určí katastrální úřad, Vlastníkům
a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení
o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu
(§ 45 odst. 2 katastrálního zákona).

5) Vlastníci a jiníoprávnění mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15
dnŮ ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního
operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona).

6) Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách je možno podat odvolání k Zeměměřickému a
katastrálnímu inspektorátu v Pardubicích (§ 88 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
zněnípozdějších předpisů, ve spojenís § 4 písm. d) zákona č.359/1992 Sb., ozeměměřických a
katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů).

7) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhůtě
nebyly proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně
rozhodnuto. Jestliže o některyich námitkách nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může
katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu pouze za předpokladu, že tuto
okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto
upozorněníodstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního zákona).

B) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát
stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního
zákona).
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ozNÁmrruí
o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

Obec Dolní Čermná. pod.le ustanovení § 38 odst. 1 písm, a) zákona ó, 25612013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon),

ozna m uj e
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště ústí nad orlicí
(dále jen ,,katastrální Úřad'), č.j. O0-5/2O14-611, že'v kaiastrálním uzemi Jakubovice obce Dolní
Cermná bude dne 01.08.2014 zahájena

částečná revi# katastru nemovitostí
a potrvá přibližně do 31 .08.2014.

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrátním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich
Povinnosti, vYPIývající z ustanovení § 37 odst. í katastrálního zákona, zejména poviňnost 

- -

a) zúčastnit se na výzvu katastrátního úřadu jednání,
b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30

|nÚ9de dne jejichvzniku a předložit listinu, kteráiměnu ootíaoa, nejedná-li se o listiny,
které Předkládají příslušné orgány veřejné moci přímo k zápisu do kataitru,

c) na výzvu PředtoŽit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

Jednotliví vlastnÍci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášt,
odŮvodně_ných případech. Vlastníci nemovitostí se upozbrňují, aby pťi revizi splnili své výše uvedené
povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo.

Zaměstnanci katastrálnínl^l!9y a jejich pomocní pracovníci (dále jen"oprávněné osoby") jsou podle
§ 7 odst. 1 zákona č. 20011994 Sb., o zeměměřictví a o'zmeňe a doplnění ner<tóýón zákonů
souvise_jících s jeho zaved_ením (dále jen ,,zákon o zeměměřictví"), ve zn'ění pozdějších předpisů,
oPrávněni Po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu ňa nemovitodti; oo staveb mohou
vstouPit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. oprávnbní ke vstupu na
nemovitost Prokazují sluŽebním průkazem. VlastnÍk nebo provozovatel zaříŽení, které může óhrozit
Život neb_o zdravÍ, je Povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci,

OPrávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a
Po ukonČení zeměměřické činnosti uvést nemoVitost do původníhb stavu; přitom jsou povinny dbát,
abY.co nejméně rušily hospodaření aužívání nemovitosti. Mohou také, po |reocnózim upozorhění, v
nezbYtne_m rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, okléšťovat a odstraňbvat porosty
pře kážej ící zeměměřickým či n nostem včetně vy užív ání znaóek bodových pol í.

Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen
strPět umístění měřických značek na nemovitosti a zdžet se všeho, co by týto značŘy mohlo pbstooit,
uČinit nePouŽivatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neopravneňe přemísti merixoti značku,
dopustíse porušení pořádku na úséku zeměměřictvía může za to nlit pokutbván.
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