OZNÁMENí
o dokoncení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k verejnému nahlédnutí
Obecní úrad Brod nad Dyjí. podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona c. 344/1992 Sb. o katastru
nemovitostí Ceské republiky (katastrální zákon), ve znení pozdejších predpisu, a na základe oznámení
Katastrálního úradu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracovište Mikulov (dále jen "katastrální úrad")
c.j. 00-2/2012-736
oznamuje, že Brod nad Dyjí, místnost "obradní sín", v období od 12.11.2012 do
23.11.2012, vždy v pracovních dnech od 8.00 do 14.00 hod.,
bude vyložen k verejnému
nahlédnutí katastrální operát obnovený prepracováním
na
digitalizovanou katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrálni operát") v katastrálním území
Brod nad Dyjí obce Brod nad Dyjí
Ve dnech 12.11., 14.11., 19.11.,21.11.2012, od 8.00 hod. do17.00 hod. bude verejnému nahlédnutí
prítomen zamestnanec
katastrálního
úradu, v ostatních dnech bude požadované údaje
poskytovat zamestnanec obce nebo osoba poverená obcí (dále jen "zamestnanec obce"). V
prípade, že zamestnanec obce nebude pri neprítomnosti zamestnance katastrálního úradu
schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho vlastnictví, bude možné po predchozí
dohode nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním pracovišti.
Vlastníci nemovitostí a iiní oprávnení (dále ien "vlastníci") se upozornuií na tyto skutecnosti:
1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotcena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem
v katastru nemovitostí (§ 15 katastrálního zákona).

zapsaná

2) Výmera parcely je evidována s presností danou metodami, kterými byla zjištena; jejím zpresnením
nejsou dotceny právní vztahy k pozemku [§ 27 písmo g) katastrálního zákona].
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplnena dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic
zemedelských a lesních pozemku, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou slouceny do vetších
pudních celku, pokud to umožnuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu drívejší pozemkové
evidence (§ 13 katastrálního zákona), pritom tyto parcely jsou zpravidla oznaceny novými
parcelními císly, aby se zabránilo duplicite a nedošlo pri majetkoprávních prevodech k zámene
parcel.
4) Vlastníci mohou behem vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhute do 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). V této dobe
mohou vlastníci ohlásit prípadnou zmenu osobních údaju doloženou prukazem totožnosti. Neúcast
vlastníku a jiných oprávnených pri vyložení operátu není prekážkou pro vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu.
5) Katastrální úrad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 12. 12. 2012 Nebude-Ii
pravomocne rozhodnuto o nekterých námitkách, je katastrální úrad oprávnen vyhlásit platnost
obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznací v katastru. Po nabytí právní moci
rozhodnutí o námitkách katastrální úrad toto upozornení odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního
zákona).
6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává
neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).
Toto oznámení se dorucuje verejnou vyhláškou v souladu s ustanovením
správní rád, ve znení pozdejších predpisu .

§ 25 zákona

c. 500/2004 Sb.,

•

všem vlastníkum, kterí mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,

•

tem vlastníkum, u kterých není katastrálnímu úradu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo
a kterým z uvedených duvodu nemuže katastrální úrad dorucit toto oznámení podle § 16
odst. 2 katastrálního zákona.
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