
OZNAMENI
o obnově katastráIního operátu přepracováním souboru geodetických informací

do digitální podoby

obec Makov pod|e ustanouení $,11 odst. 1 písm. a) zákona č.344|1992sb. o katastru nemovitostí
České repub|iky (katastrá|nízákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje

na zák|adě oznámení Katastrá|ního Úřadu pro Jihomoravský kraj, Kátastrá|ního pracoviŠtě Boskovice (dá|e jen
..katastrální úřad..) č.j. oo-1 312013-731|1, Že v katastrá|ním území Makov, obce Makov bude zahájena obnova
katastrá|ního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitá|ní podoby (dá|e jen ,,obnova
katastrá|ního operátu..).

obnova katastrá|ního operátu se provádí postupně na ce|ém Území České repub|iky a je vyvolána
potřebou vést katastrá|ní mapu i písemné údaje katastru némovitostív digitá|ní (počítačové) podobě.

obnovou katastrá|ního operátu nejsou dotčena v|astnická anijiná práva k nemovitostem.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dá|e jen ,,v|astníci..) se upozorňují na tato ustanovení katastrá|ního
zákona:.
1) Součástí obnovy katastrá|ního operátu nenízjiŠt'ování průběhu hranic pozemků vterénu ($ 14 katastrálního

zákona).
2) Při obnově katastrálního operátu

a) se dop|ňuje katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a |esních pozemků' jejichŽ hranice
v terénu neexistují a jsou s|oučeny do větších půdních ce|ků, a to pod|e zobrazení v mapách býva|ého
pozemkového katastru ($ 'l3 katastrá|ního zákona); přitom se tyto parce|y zpravidla označují novými
parce|ními čísly, aby se zabráni|o dup|icitě a nedoš|o při majetkoprávních převodech k záměně parce|,

b) jsou ponechány dosavadní výměry parce| v případě, Že při shodném kÓdu způsobu určení výměry
nejsou překročeny mezníodchy|ky podle bodu ,14.9 pří|ohy ke katastrá|ní vyh|áŠce, a v ostatních
případech jsou zavedeny výměry určené z grafického počítačového souboru digita|izované katastrá|ní
mapy, výměra parce|y nepatří mezizávazné údaje katastru ($ 20 katastrá|ního zákona).

3)Katastrální Úřad vy|oŽí na dobu nejméně 10 pracovních dnŮ nový obnovený katastrá|ní operát vobci
k veřejnému nah|édnutí ($ 16 odst. 1 katastrá|ního zákona).

4) Katastrá|ní úřad a obec Makov způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vy|oŽení obnoveného
katastrá|ního operátu nejméně 30 dnů před jeho vy|oŽením. Současně oznámí, Že obnovený katastrá|ní
operát nabude platnosti dnem, ktený urČí katastrá|ní úřad. V|astníkům, kteří nemají v obci trva|ý pobý nebo
síd|o' zaŠ|e katastrá|ní Úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyloŽením obnoveného
katastrá|ního operátu na jejich adresu zapsanou v katastru nemovitostí ($ 16 odst. 2 katastrá|ního zákona).

5)V|astníci mohou během vy|oŽeníobnoveného katastrá|ního operátu a ve lhůtě 'í5 dnů ode dne, kdy skonČi|o
jeho vy|oŽení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrá|ního operátu. o podaných námitkách
rozhoduje katastrá|níÚřad ($ 16 odst. 3 katastrá|ního zákona).

6) Proti rozhodnutí katastrá|ního úřadu o námitkách je moŽno podat odvo|ání k Zeměměřickému
a katastrá|nímu inspektorátu v Brně ($ 16 odst.4 katastrá|ního zákona).

7) Katastrální úřad vyh|ásí p|atnost obnoveného katastrá|ního operátu, pokud ve stanovené |hůtě neby|y proti
obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo by|o o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jest|iŽe
o některyich námitkách nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, můŽe katastrá|ní Úřad vyh|ásit platnost
obnoveného katastrá|ního operátu pouze za předpok|adu, Že tuto oko|nost vyznaČí v katastru. Po nabýí
právní moci rozhodnutí o námitkách katastrá|ní úřad toto upozornění odstraní ($,17 odst. 1 katastrálního
zákona).

8) Dnem vyh|ášení p|atnosti obnoveného katastrá|ního operátu se dosavadní katastrá|ní operát stává
nep|atným a nadá|e se pouŽívá obnovený katastrá|ní operát ($ í7 odst. 2 katastrálního zákona).
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