
OZNÁMENí
o obnove katastrálního operátu prepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby... .

Obec Hvezdlice podle ustanovení § 11 odst. 1 písmo a) zákona c. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí
Ceské republiky (katastrální zákon), ve znení pozdejších predpisu,

vyhlašuje

na základe oznámení Katastrálního úradu pro Jihomoravský kraj. Katastrální pracovište Vyškov (dále
jen "katastrální úrad") c.j. 00-5/2011-712, že v katastrálním území Staré Hvezdlice obce Hvezdlice
bude zahájena obnova katastrálního operátu prepracováním souboru geodetických informací do
digitální podoby (dále jen "obnova katastrálního operátu").

Obnova katastrálního operátu se provádí postupne na celém území Ceské republiky a je vyvolána
potrebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (pocítacové) podobe.

Obnovou katastrálního operátu nejsou dotcena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnení (dále jen "vlastníci") se upozornují na tato ustanovení
katastrálního zákona:

1) Soucástí obnovy katastrálního operátu není zjištování prubehu hranic pozemku v terénu (§ 14
katastrálního zákona).

2) Pri obnove katastrálního operátu se
a) doplnuje katastrální mapa zobrazením hranic zemedelských a lesních pozemku, jejichž

hranice v terénu neexistují a jsou slouceny do vetších pudních celku, a to podle zobrazení v
mapách bývalého pozemkového katastru (§ 13 katastrálního zákona); pritom se tyto parcely
zpravidla oznacují novýmiparcelními císly, aby se zabránilo duplicite a nedošlo pri
majetkoprávních prevodech k zámene parcel,

b) v souboru popisných informací pri shodném kódu zpusobu urcení výmery ponechají dosavadní
výmery v prípade, že nebyl zjišten rozdíl mezi dosud evidovanou výmerou a výmerou urcenou
z grafického pocítacového souboru prekracující mezní odchylku stanovenou v bodu 14.9
prílohy katastrální vyhlášky, v ostatních prípadech se zavedou výmery urcené z grafického
pocítacového souboru digitalizované katastrální mapy; výmera parcely nepatrí mezi závazné
údaje katastru (§ 20 katastrálního zákona).

3) Katastrální úrad vyloží na dobu nejméne 10 pracovních dnu nový obnovený katastrální operát v
obci k verejnému nahlédnutí (§ 16 odst. 1 katastrálního zákona);

4) Obec zpusobem v míste obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního
operátu nejméne 30 dnu pred jeho vyložením. Soucasne oznámí, že obnovený katastrální operát
nabude platnosti dnem, který urcí katastrální úrad. Vlastníkum, kterí nemají v obci trvalý pobyt
nebo sídlo, zašle katastrální úrad oznámení o techto skutecnostech nejméne 30 dnu pred
vyložením obnoveného katastrálního operátu na jejich adresu zapsanou v katastru nemovítostí (§
16 odst. 2 katastrálního zákona).

5) Vlastníci mohou behem vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhute 15 dnu ode dne,
kdy skoncilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O
podaných námitkách rozhoduje katastrální úrad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona).

6) Proti rozhodnutí katastrálního úradu o námitkách je možno podat odvolání k Zememerickému a
katastrálnímu inspektorátu v Srne (§ 16 odst. 4 katastrálního zákona) ..

7) Katastrální úrad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhute
nebyly proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocne
rozhodnuto. Jestliže o nekterých námitkách nebylo dosud pravomocne rozhodnuto, muže
katastrální úrad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu pouze za predpokladu, že tuto
okolnost vyznací v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úrad toto
upozornení odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).

8) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát
stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního
zákona).
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OZNÁMENí

o vyhlášení cástecné revize katastru nemovitostí

Obec Hvezdlice podle ustanovení § 11 odst. 1 písmo a) zákona c. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí
Ceské republiky (katastrální zákon), ve znení pozdejších predpisu, .

oznamuje

na základe sdelení Katastrálního úradu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovište Vyškov (dále jen
"katastrální úrad") c.j. 00-5/2011-712, že v katastrálním území Staré Hvezdlice obce Hvezdlice bude
dne 20.2.2012 zahájena

cástecná revize katastru nemovitostí

a potrvá približne do 20. 4. 2012.

Vlastníci nemovitosti v tomto katastrálnim územi a jiní oprávnení se upozornuji na jejich
povinnosti, vyplývajicí z ustanovení § 10 odst. 1 katastrálniho zákona, zejména povinnost

a) zúcastnit se na výzvu katastrálniho úradu jednání nebo na toto jednání vyslat svého
zástupce,

b) ohlásit katastrálnímu úradu zmeny údaju katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30
dnu ode dne jejich vzniku a predložit listinu, která zmenu dokládá, nejedná-Ii se o listiny,
které predkládají príslušné státni orgány primo k zápisu do katastru nemovitostí,

c) na vyzvání predložit ve stanovené lhute príslušné listiny pro zápis do katastru.

Jednání se zamestnanci katastrálního úradu bude v dobe revize možné v budove Katastrálního
pracovište Vyškov, II. odboje 401/1, 682 01 Vyškov, vždy v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin 
pondelí a streda, od 8:00 do 15:00 hodin - úterý a ctvrtek a od 8:00 do 12:00 hodin - v pátek.
Prípadnou schuzku si prosím sjednejte na telefonních císlech 517324521 nebo 517324523.

Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údaju katastru písemne zváni jén ve zvlášt
oduvodnených prípadech. Vlastníci nemovitostí se upozornují, aby pri revizi splnili své výše uvedené
povinnosti, pokud se tak již dríve nestalo.

Zamestnanci katastrálního úradu a jejich pomocní pracovníci (dále jen"oprávnené osoby") jsou podle §
7 odst. 1 zákona c. 200/1994 Sb., o zememerictví a o zmene a doplnení nekterých zákonu
souvisejících s jeho zavedením (dále jen "zákon o zememerictví"), ve znení pozdejších predpisu
oprávneni po oznámení vstupovat a vjíždet v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou
vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávneného uživatele. Oprávnení ke vstupu na
nemovitost prokazují služebním prukazem. Vlastník nebo provozovatel zarízení, které muže ohrozit
život nebo zdraví, je povinen poucit oprávnené osoby pred vstupem do tohoto zarízení o bezpecnosti a
ochrane zdraví pri práci.

Oprávnené osoby jsou povinny šetrit práva a majetek vlastníka a oprávneného uživatele nemovitosti a
po ukoncení zememerické cinnosti uvést nemovitost do puvodního stavu; pritom jsou povinny dbát,
aby co nejméne rušily hospodarení a užívání nemovitosti. Mohou také, po predchozím upozornení, v
nezbytném rozsahu provádet na vlastní náklad nutné úpravy terénu, okleštovat a odstranovat porosty
prekážející zememerickým cinnostem vcetne využívání znacek bodových polí.

Podle § 8 odst. 4 zákona o zememerictví je vlastník nemovitosti nebo oprávnený uživatel povinen
strpet umístení merických znacek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto znacky mohlo poškodit,
ucinit nepouživatelnými nebo znicit. Kdo poškodí, znicí nebo neoprávnene premístí merickou znacku,
dopustí se porušení porádku na úseku zememerictví a muže za to být pokutován.
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