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KatastráIní úřad pro Středočeslcý kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav
lel.,, 326722771 , ,

Lukášova 55, 293 01 Mladá Boleslav
e-mail: kp,mboleslav@cuzk.cz,lD dat. schránky: 24dievx

oBEcNi ÚŘeo vLKAvA
obec vlkava
,i
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Boleslavská 147
Vlkava
294 43 Čachovice u Mladé Boleslavě

číslo;ednací:

Vaše č.j./ze dne:

oo-2l2019-2o7

l

Vyřizu.je / linka:

Dne:

Rýdlová Vladimíra 326 709 509/

Oznámení o dokoněení obnovy katastrálního'operatu

a jeho

25.09.2o2o

vyložení k veřejnému nahlédnutí

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav (dále jen ,,katastrální
úřad"), Vám oznamuje, že v budově Obecního úřadu Všejany, Hlavní 120, Všejany, 294 43 Čachovice
u tvtláoe Boleslavě , Ý období od 30.10.2020 do 12.11 .2020, vždy v pracovních dnech pondělí a středa
od 14.00 hod do 16.00 hod a útený, čtvrtek, pátek od 08.00 hod do'10.00 hod., podle § 45 odst. 1
zákona é.25612013 Sb,, o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

bude vyIožen k veřejnému nahlédnutíkatastrální operát obnovený noqým mapováním na
digitálni katastrální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním územíVŠejany
(mimo část dotčenou pozemkovou úpravou) obce Všejany.
09.11 .2020 od 14.00 hod. do 16,00 hod. bude veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec
katastrálního úřadu, v ostatních dnech buCe požadovanéúdaje poskytovat zaměstnanec obce
nebo osoba pověřená obcí (dále jen ,,zaměstnanec obce"). V případě, že zaměstnanec obce |qPlqe
při nepřítomnosti zaměstnance k-atastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci poŽadované Údaje
o nemovitostech, které vlastní nebo ke kterým je v jeho prospěch zapsáno jiné věcné právo, bude
možnépo předchozí dohodě nahlédnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrálním
pracovišii. Do obnoveného katastrálního operátu je současně možnépo dobu jeho vyloženínahlédnout
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V|astníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:

1) obnovou katastrá|ního operátu nejsou dotčena vlastnická anijiná práva k nemovitostem zapsaná'

v katastru nemovitostí (§ 43 katastrálního zákona),
2) Výměra parcely.je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna;jejím zpřesněním
nélsou dotčena práva k pozemku (§ 2 písm. g) katastrálního zákona),
3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobra?enÍm hranic
jsou sloučeny_..d9 větších pŮdních celkŮ, Pokud to
pozemků,.jejichž
-t<vátita hranice v terénu ňeexistují a
jejich zobrazení v grafickém operátu dřívějšípozemkové evidence (§ 40
Lmožňuje

'

katastráiního záxóná), přitom tyto pařcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly,

aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.
4) Vlastníci mohou během vyloženíobnoveného katastrálního operátu a ve lhŮtě do 15 dnŮ ode dne,
kdy skončilo jeho vyložehí,podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O
poáaných namitxacrr-rozhoduje katastrální úřad (§ 45 odst 3 katástrálního zákona). V této době
inohoú vlastníci ohlásit případnou změnu osobních údajůdoloženou průkazem totožnosti. NeúČast
vlastníkůa jiných opráúnénýchpři vyložení obnoveného katastrálního operátu není na překáŽku
vyhlášen í platnosti obnoveného katastrálního operátu.

'

5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 30.'11.2020. Nebude-li
pravomocně rozhódnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit Platnost

bbnoveného katastrálního operátu's tim, Ze tuto okólnost vyznačív katastru. Po nabytí Právní moci
'1 katastrálního
rozhodnutí o námitkách kátastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 46 odst.
zákona).

dosavadní katastrální oPerát stává
_se
používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst, 2 katastrálního zákona).

6) Dnem vyhlášení platnosťi obnoveného katastrálního operátu
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