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Vec: Oznámení o zahájení rízení o námitkách

Oznamujeme, že bude zahájeno rízení o námitkách k obnovenému katastrálnímu
prepracování katastrální mapy do digitální podoby v katastrálním území Troja.

operátu

-

Katastrální úrad pro hl. m. Prahu, Katastrální pracovište Praha, provádí obnovu katastrálního operátu
prepracováním souboru geodetických informací (katastrální mapy) do digitální podoby podle § 13
odst. 1 písmo b) a § 15 zák. c. 344/1992 Sb. v platném znení ("katastrální zákon") a podle § 63 vyhl. C.
26/2007 Sb. [dríve vyhl. c. 190/1996 Sb .•- § 57] ("katastrální vyhláška"). Obnova katastrálního operátu
prepracováním znamená prevod katastrální mapy z grafické formy (podoby) do formy grafického
pocítacového souboru (§ 15 katastrálního zákona) - tzv. "digitalizace katastrálních map", která
se provádí na základe dlouhodobého úkolu vlády CR pro celou Ceskou republiku. V této souvislosti
se též provádí cástecná revize katastru nemovitostí (prísl. právní ustanovení - viz shora), za úcelem
odstranení event. chyb a nesrovnalostí v kat. operátu, vC. oprav výmer. V žádném prípade však
nejsou a nemohou být dotcena vlastnická ci jiná práva k nemovitostem. Soucasne se do katastru
doplnují zemedelské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují a které jsou dosud vedeny
ve zjednodušené evidenci, vc. doplnení údaju o parcele ve smyslu právních predpisu.

Podle § 16 odst. 1 a 2 katastrálního zákona, obnovený katastrální operát (t.j. nový soubor
geodetických a popisných informací) podle predchozího odstavce musí být vyložen po dobu nejméne
10 pracovních dnu v obci, v níž se obnova katastrálního operátu provádí, k verejnému nahlédnutí.
Obec oznámí zpusobem v míste (obci) obvyklým termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního
operátu min. 30 dnu pred jeho vyložením. Vlastníkum a jiným oprávneným osobám s pobytem
ci sídlem mimo obec katastrální úrad tuto skutecnost oznámí, a to ve stejné lhute. Nový soubor
geodetických a 'popisných informací ("obnovený katastrální operát") bude vyložen k verejnému
nahlédnutí na Katastrálním úradu pro hl. m. Prahu v dobe od 31.8.2009 do 11.9.2009, a to pondelí
a streda od 8:30 do 16:30 hodin, úterý a ctvrtek od 8:30 do 14:30 hodin a v pátek od 8:30 do 13:00
hodin.

Vlastníci a jiní oprávnení mohou behem vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhute 15 dnu
ode dne, kdy skoncilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního
operátu-prepracované katastrální mape do digitální podoby, katastrální úrad rozhodne (§ 16 odst. 3
katastrálního zákon). Námitky lze podat pouze písemne, a to u katastrálního úradu (osobním
dorucením do podatelny nebo poštou). Jedná se však o právo uvedených osob, nikoli o povinnost.
Proti rozhodnutí katastrálního úradu o techto námitkách lze podat odvolání k místne príslušnému
zememerickému a katastrálnímu inspektorátu (§ 16 odst. 4 katastrálního zákona).
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Podle § 17 katastrálního zákona pak katastrální úrad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního
operátu, pricemž dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu pozbývá platnosti
katastrální operát dosavadní. Upozornujeme, že neúcast vlastníku a jiných oprávnených na rízení
o námitkách a námitky, u nichž nebyla prokázána oprávnenost, nejsou prekážkou pro vyhlášení
platnosti obnoveného katastrálního operátu. Platnost obnoveného katastrálního operátu a ukoncení
platnosti dosavadního katastrálního operátu bude vyhlášena katastrálním úradem na konci zárí 2009,
pokud nebudou proti jeho obsahu ve stanovené lhute podány námitky nebo bude o námitkách
pravomocne rozhodnuto. Nebude-Ii o nekterých námitkách pravomocne rozhodnuto, je katastrální
úrad oprávnen vyhlásit platnost katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznací v katastru.

Informace k obsahu výše uvedeného dopisu budou podávány telefonicky pouze v dobe od 17.8.2009
do 21.8.2009 na tel. C. 284042040, a to v úredních hodinách (viz shora).
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