
ozNÁMENÍ

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jehovyložení k veřejnómu nahlédnutí

obecní úřad Velká chj/ška podle Ustanovení § 45 odst, 2 ákona č. 25612013 sb, o katasiru
nemovitostí(katastrálnízákon), a na základě oznáméní Katastrálního úřadu pro VysočinU, Katashá]ní
pracoviště Pelhřimov (dále jen 

'kaiastlálníúřad") č.j. ao4l2o20-3o4 oznamuje, že v budově obecního
úřadu Velká chyška, V zasedací mísinosli, V obdobl od 3o.9.2o22 do 13j0.2022, Vždy v úředních
hodinách obecního úřadu

bude vyložon k véřejnému nahlédnutí katastrálni opeřát obnovený novým mapovánim na
digitální kaiastřálni mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Velká
chyška obce velká chyška

V pondělí 3.í0.2022 v době od 10:00 do í7:00 hodin bude veřejnému nahlédnuti přítomén
zaměstnanec kata§trálního úřadu, v ostatních dnech bude požádované údaje poskytovat
zaměstnanec obce nébo osoba pověřená obcí (dálé jen ,,zamě3tnanec obce"). v případě,
že zaměstnanec obc6 nobude přl népřítomno§ti zaměstnancé katastřilního úřadu schopen
poskylnout zájemci požadované údaj6 o jeho vlastnictví, bude možné po předchozí dohodě
nahlédnout do obnoveného katastrálního operálu na katastrá|ním pracovišti v Pelhřimově, t
stínadel '13í6, kancelář č.6. Martin Adamec, tel. 604 227 634 nebo email:
martin.adame€@cuzk.cz, Do obnoveného katastálniho opeíátu je současně možné po dobu
jeho vyložení nahlédnout ina webových stránkách Českého úřadu zeměměřického
a katastrálního na adrese: httpJ/nahlizénidokn.cuzk.cz^r'ybeíKalástílnío.aspx.

vlástníci nemovitostí a iiní oDrávnění ídále ien 'vláslníci"] se uDozorňuií na Mo skutečnosti:

1) obnovou kataslíálniho opeíálu nejsou dotčena Vlastnická anijiná píáVa k nemoviiostem zapsana
V kalastru nemovitostí (§ 43 katastíálního zákona),

2) Výměra parcelyje evidována s přesností danou melodami, ktenými byla zjištěna;jejím zpiesněním
nejsou dotčeny práVnívztahyk pozemku [§ 2 písm, g) katastíálního ákona],

3) V obnoveném katasilálním opelátu je doplněna dosud p|atná kalastrální rnapa zobrazením hranic
zemědělských a lesních pozemkú, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou s|oučeny do Větších
půdních celkú, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení V g6fickém operátu dříVější pozemkové
evidence (§ 40 katastrálního ákona), přitom tJ,,to palcely jsou zpravidla označeny novými
palcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkopíáVních převodech k záměně
palce],

4) Vlástníci mohou během W,iožení obnoveného kalasíálního opeíátu a Ve lhůtě do 15 dnú ode dne,
kdy skončilo jeho Wožení, podal námitky proti obsahu obnoveného kata§trálního operálu, o
podaných námitkách rozhoduje kataslrální úřad (§ 45 odst. 3 kaiastrálního ákona), V této době
mohou Vlastnícioh|ásit přlpadnou změnu osobních údajťr doloženou prúkazem totožnosli, Neúčast
Vlastníků a jiných opráVněných při Vyložení opeíátu neni překážkou pro Vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního opelálu.

5) Katast.álni úřad rlfilásí platnost obnoveného katashálniho operátu dnem 8, 11, 2022 Nebude,li
píavomocně rczhodnuto o něktenich námitkách, je katastrální úřad opráVněn lyhlásit p|atnost
obnoveného katasaálního operátu s tím, že tuto okolnost \ryznačí v katasiru, Po nabytí práVní mocl
rozhodnutí o námilkách katastrální úřad toto upozornění odstrani (§ 46 odst, 1 katastrálního
zákona).

6) Dnem Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrálníoperát stáVá
neplatným a nadále se použíVá obnovený katastráln í operát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona),

Toto oznámení se doručuje veřejnou Vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 ákona č, 500/2004 sb,,
spravnířád, Ve znění pozdějších předpisů,

. Všem Vlaslníkúm, kteří rnajíV obci trvalý pobyt nebo sídlo,

odst. 2 katastrálního zákona

těm Vlastníkúm, ! kter,ých není kataslrálnímu úřadu znám jejich trvalý pob),,t nebo sídlo
a ktenim z uvedených důVodů nemůže kalastrá]ní úřad doruěit toto oznámení podle § 45
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