ozNÁMENi
o dokonČení ohnovY katastrálního operátu a jeho
vyloženík veňejnému nahtédnutí

ObecníÚřad
-Vt'Šce Podle.usianovení § 45 odst, 2 zákona č, 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí
(katastrální zákon),
a na základě oznánriní qás1llr1glrgj";;;
Královéhradecký kraj, Katastrální
PracoviŠtě JiČÍn(dále jen ,,katastrální úřad") č,j. O0-12l2ori-ň'o?'-oznamu;e,
že v budově obecního
Úřadu VrŠce, místnost zasedací, v období od'1,11 .2a17 á;ii'.l{,áóŮ,vždy
v pracovních dnech,

bude vYloŽen k veřejnému nalrlédnutíkatastrální operát
obnovený novým mapováním na
digitální katastrální maPu (dále jen "obnoven:r tatasirliinilň"'nat"l
v katastrálnínn územíVršce,
část obce nlimo obvod kopú, obce vršce.

Dne 02'1Í,20f7 v dob'ě od 09.00 do 16.00 hod. bude
veřejnému nahlédnutípřítomen
zaměstnanec katastrálního Úřadu, v ostatních dnech bude požadgvané
údaje poskytovat
zaměstnanec obce nebo osoba pověřená obcí (dále jeň'..JňĚitri"oec
obce''}.
v pffpadě, že zaměstnanec obce nebude při nepríiomň".ii-i"*e*tnance
katastrálního úřadu
schoPen PoskYtnout zájerrrci požadované údaje o j*il
;Ú;fuirtví,
bude
po předchozí
možné
telefonické dohodě na ČÍslease s+z cza naňloonoui
oo--"iňlveného katastrálníhó operátu
na katastrálním pracovišti v Jičíně.
Do obnoveného katastrálního.operátu je současně možnéno
dobu jeho vyloženínahlédnout
i na webových stnánkách českého'úřadu;"ril;ři;kšň
, a katastrálního na adrese:

1) obnovou katastrálního.oPerátu nejsou dotčena vlastnická
- '" ani jiná práva k nemovitostem zapsaná
v katastru nemovitostí (§ 43
katastiálního

zákona),

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou tnetodarni,
kterýrni byla zjištěna;jejírnzpřesněním
nejsou dotčeny právní váahy k pozemku
t§ 2 písm. gli;ilii;l;il" zákona],
3) V obnoveném katastr-álním oPerátu je doplněna. dosud platná
katastrální mapa zobrazením hranic

zeměděIských a lesnÍch Pozemku, jejichž hranice

tóieňr'"á*istují a jsou sloučeny do větších
"
PŮdních celkŮ, Pokud to umožňuje ťvátita jel.ch zobraieňi
ř g'r;i;xe* operátu dřívějšípozemkové
eviclence (§ 40 katastrálního
pr;šř'];",.t zpravidla označeny nornými
.2atona;,'piito,n-iň
Parcelními číslY,abY se zabránilo ouptňlté u neoJ8Ú
převodech k záměně
bř řJ;"ii
parcel,

"právních
4) vlastníci moholl během vyloženíobnoveného katastrálního
opelátu a ve lhutě do 15 dnú ode dne,
kdY skonČilo jeho vYloŽenÍ, Podat nárnitky_.proti obsahu

oňnoveneno katastrálního operátu. o
Podaných rrámitkách rozhoclLrje katasťální'úťaots +s Óost.
ř.iJ*iiar";i,;i,.jiffillř*etu oone
mohou vlastníci ohlásit Případnou změnu osobnrcň
uorťJor"z"ňou prukazem totožnosti. Neúčast
vlastníku a jiných oprávněných při vyloženíoÓ"ia]ř"ňř}"ietazr<ou

l

pro vyhlášení platnosti
obnoveného katastrálního operátu.'
5) Katastrální Úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního
operátu dnem 30. 11.2017 Nebrrde_li
Pravomocně rozhodnuto o některých námitkách, L* tut.rtiáňi"uru.t
oprávněn vyhlásit platnost
obnovenóho katastrálního operátu Í tim, iu.tuto or,Ólnoit
u;,iňueiv ratastru, po nabytí právní moci
rozhodnutí o námitkách katasťální rri'áo toto upozorněni*oJŠi,-uni
(§ 46 odst, .l katastrálního
zákona).

6) Dnem vYhláŠeníPlatnosti obnoveného katastrálního operátu
se dosavadní katastrální operát stává
nePlatným a nadále se pouŽÍvá obnovený katastrální
z katastrálního zákona).
"'Úr;ii§;d"lo*t.
Toto oznámení se doruČuje
.veřejnoLr vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 sb.,
správní
řád, ve znění pozclějších-předpisu.

o
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všem vlastníkum, kteří mají v obci trvalý pobyt
nebo sídlo,

těm vlastnÍkŮm, u ktených není katastráln,imru_.rlř9d9
znárn jejich trvalý pobyt nebo sídlo
nemuže katastrálníu,ao ooi."iĚiiloto ozňameňrpoolu -s
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