ozNÁueHí
o obnovč ketrrtrl|ttlho oprr|&r přrP!9on.nlm rouboru geodet|ckých |nÍormacÍ
do dtgttttnt podoby

obec.Krcjnlcc podb urtirnovunÍ $11 odrt. 1 p|rm.a) zákona é,g44t1gg2Sb. okatastru
nemovitostÍČcskércpubliky (katasfá|nÍ zákon), vo znénipozocjstcn předpisů,

yyhtrluJc
na základě oznámenl Katastft|lnÍho úřadu.pro Jihočgtký kraj, Katastrálnlho pracoviště Strakonice
č.j.
oo4l20,|1, 2ev katasffi|nÍm úzcm| Krr|nbr, obcc KraJni:ce budc zahájena obnova katastrá|nlho
operátu přepracováním souboru gcodetických informacl do digitá|nÍ póooby (dá|e jen
,,obnova

katastÉ|nÍhoopeÉtu.).

a je

obnova katastrátnÍho operátu se provádí postupně na ce|ém územÍČeskérepub|iky
vyvo|ána potiebou vÓgt k.t..brthÍ mepr i plccmné ridaje katastru nemovitostÍ u o'igitalni

(počítačové)
podobě'

obnovou katastrálnlho opeÉtu nejsou dotčena v|astniďá anijiná práva k nemovitostem.
V|astnÍci nemovitostÍ a jinÍ oprávněnÍ (dále jen .vlastníci") se upozorňujÍ na tato ustanovenÍ
katastrá|nÍho zákona:

1)

2)

3)
4)

5)
6)
7)

8)

SoučástÍobnovy kabstrá|nltp operátu není zjišťovánÍprůběhu hranic pozemků vterénu ($ 14
katastÉlnÍho zákona).
Přiobnově katastÉlnÍhooperátu
a) se doplňuje katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemkŮ, jejichŽ
hranice v teÍénunexistujl a jsou slouleny do vétšlchpůdních celků, a to pod|e zobiazenÍ
v mapách bývalého pozcmkového katasÚu ($ ,t3 katastÉ|nÍhozákona), přitom tyto parcely
budou zpravklla ozn&ny novými parcclnlmi čÍsly.aby se zabránito ďup|icitě a ňeoósto při
majetkopÉvníchpřevodeďt k záměně parcel,
b) se zavedou do katastru nemovitostÍ výměry parce| vypočtenéze souřadnic arafického
počÍtačovéhosouboru, pokud neby|y v dřÍvějŠÍmobdobÍ určeny přesněji z údajůl1istenycn
měřenÍm vterénu (915 katastrÍl|nÍho zákona), výměra parce|y nepatřÍ mezi závazňe uo-a;e
katastru (s 20 katasffilního zákona).
KatastÉ|níÚřad vy|oŽ| ry dobu ncjmÓně 10 pracovnlch dnŮ nový obnovený katastrálnÍ operát
v obci k veřejnému nah|édnutÍ ($16 odst. 1 katastrálnlho zákona).
obec způsobem v mlstě obvyklým oznámí termín a dobu vy|oŽenÍ obnoveného katastrálniho
operátu nejméně 30 dnŮ před jeho vy|oŽením. Současně oznám|, Že obnovený katastrá|nÍ operát
nabude platnosti dnem. který určl katastrálnÍ úřad. V|astnÍkům, kteř| nemají v obci trva|ý pobyt
nebo sÍdlo, zaš|e katastrá|nl úřad oznámcnl o těchto skutečnostech nejméné30 dnů preo
vy|oŽenÍm obnovcného katachl|nÍho opcrátu na jejich adregu zapsanou v kátastru nemovitostÍ ($
16 odst' 2 katagffi|nÍho zákona).
V|astnlci mohou během vy|oŽenÍ obnoveného katastÉ|nlho operátu a ve |hůtě 15 dnů ode dne,
kdy skončilo jeho vy|oŽenl, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrá|nÍho operátu. o
podaných námitkách rozhoduje katastrálnÍ úřad. ($ 16 odst. 3 katastÉlnÍhozákona).
Proti rozhodnutl katastrá|nÍho úřadu o námitkách je mďno podat odvo|ánÍ k Zeméměřickému
a katastÉ|nÍmuinspektorátu v Českých Budějoviclch (s 16 odst. 4 katastrá|nlho zákona).
KatastrálnÍ úřad vyh|ásÍ platnost obnoveného katastÉ|nÍhooperátu, pokud ve stanovené |hŮtě
neby|y proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo bude o námitkách pravomocně
rozhodnuto. Jest|iŽe o nékterých námitkách neby|o dosud pravomocně rozhodnuto, můŽe
katastrá|nl Úřad vyhlásit p|atnost obnoveného katastrá|nÍho operátu pouze za předpok|adu, Že
tuto okolnost vyznačl v katastru. Po nabytí právnÍ moci rozhodnutÍ o námitkách katastrá|nÍ úřad
toto vyznaČenÍ odstranl (s 17 odst. 1 katastrálnÍho zákona).
Dnem vyh|ášenl p|atnosti obnoveného katrartÉlního operátu se dosavadní katastrá|nÍ operát
stává nep|atný anadále se pouŽÍvá obnovený katastrálnl operát ($ 17 odst.2 katastrálniho
zákona).
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