
ozNÁMENÍ

o dokončeni obnovy katastrálního operátu a jeho vyloženi k veřejnému nahlédnutí

obecní úřad Velká chyška podle ustanovení § 45 odst, 2 zákona č. 25612013 sb. o katastru
nemoviiosií (katastrálníiákon), a na základě oznámeni Katasirá|ního úřadu pro Vysočinu, Kataslíální
pracoviště Pelhřimov (dá e ]en'kalastlálni úřad') č,j. oo-2l2o2o-3o4 oznamuje, že v budově obecního
úřadu, Velká chyška č,p, 69, V období od 7,3,2022 da 18,3.2022, vždy ý úředních hod]nách obecního
úřadu

budg vyložén k veř§jnému nahlédnuti katastrálni oPérál obnovený přepíacováním na
digitalizovanou kata§tíální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v kalastrálním území
Veiká chyška (na části kata§trálniho území extravilán - lesy vyjmuté z komplexní pozemkové
úprávy), obce Velká chyška.

Požadované údaje bude zájemcúm poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí
(dále jen ,,zaměštnanec obce"). V přípádě, že zaměstnanec obce nébude při nepřítomnosti
záměstnance katastrálniho úřadu schopen poskytnout zájemci požádované údajé o jeho
vlástnictví, bude možné po předchozi dohodě ná tel. 565 301 762 nahlédnout do obnoveného
katastrálniho operátu na Katastrálnim pracovišti v Pelhřimově, tJ stínadel 13't6, kanc€lář č.6,
pan Luděk Doskočil. Do obnoveného kalastrálnjho operátu je souěasně možné po dobu jeho
vyložení nahlédnout ina w€bových stránkách Českého úřadu zeměměřickóho a katastrálniho
naadreselhttpl!3!]1!4c!]!9! a|VyberKatastrlnfo,asox.

Vlastnici nemovitostí a jin í oDíávněn i {dále ien "Vlastníci") se Uoozorňuiína Mo skutečnosti:

1) obnovou kaiastrálního opeíátu nejsou dotčena Vlastnická ani]iná práVa k nemovitostem zapsaná
V katastru nemoviloslí (§43 kataslrálního zákona),

2) Výměra parcelyje evidována s přesnostídanou melodami, klerými byla zjištěna;jejím zpiesněním
nejsou dotčeny právní Vztahy k pozemkU [§ 2 písm. g) katasirálního zákona],

3) V obnoveném kata§trálním opeíátu je doplněna dosud p|atná kalastrální ínapa zobrazením hranic
zemědě|ských a lesních pozemků, jejichž hranice V terénu neexistují a jsou sloučeny do Větších
půdních celkú, pokud to umožňu]e kvaliia jejich zobrazenív gíafickém operátu dřivější pozemkové
evidence (§ 40 katasirá|ního ákona), přitoín tyio parcely jsou zpravid|a označeny nov,imi
parcelními čísly, aby se zabránilo duplic]tě á nedošlo při majetkopráVních převodech k záměně
paícel,

4) Vlastníci nrohou během Vyložení obnoveného katastrálního opelálu a Ve Ihůtě do 15 dnů ode dne,
kdy skončilo jeho Vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katasiíálního operátu, o
podáných námitkách rozhodu]e katastrální úřad (§ 45 odst, 3 kalaslrálního zakona), V této době
mohou Vlasin íci ohlásit případnou změnu osobních údajú do|oženou pí]jkázem totožnostl, Neúčast
Vlastníků a jiných opráVněných při Vy|oženi operáiu není překážkou pro Vyhlášení plalnosii
obnoveného katasřálního opelátu,

5) Katastrální úřad Vyhlásí platnost obnoveného katastíálního operátu dnem 5- 4. 2022 Nebude-li
píavomocně lozhodnuto o něktených námtkách, je katastrální úřad opláVněn Vyh|ásit platnost
obnoveného katástrálniho operátu s tírn, že tuio oko nost Vyznačí V katastlu, Po nab},tí práVni moci
rozhodnutí o námitkách kataslrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst, 1 katasirálního
zákona),

6) Dnem lyhlášení plainosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní kátaslrální operát sláVá
neplalným a nadále se poUžíVá obnovený kalastráln í operát (§ 46 odst, 2 katasiíálního zákona),

Toto oznámení se doručuje Veřejnou Vyhláškou V souladu s ustanovenírn § 25 zákona č, 500/2004 sb,,
spráVnířád, Ve zněni pozdějších předpisů,

. Všem Vlastníkům, kteří mají V obci trva|ý pob}4 nebo sídlo,

těm vlastníkům, u ktelých není kataslrá|nímu úřadu znám jej]ch trvaIý pobyt nebo sidlo
a ktenim z uvedených důVodů nemúže katashálni úřad doruěit toto oznámení podle § 45
odst, 2 katastrálního zákoná,
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