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V�c: Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu p�epracováním souboru 
        geodetických informací do digitální podoby 

         Katastrální ú�ad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracovišt� Rychnov nad Kn�žnou (dále jen „katastrální ú�ad“), 
oznamuje podle § 40 odst. 3 zákona �. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí �eské republiky (katastrální zákon), ve zn�ní 
pozd�jších p�edpis�, a podle § 55 vyhlášky �. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), že na �ásti
katastrálního území Byzhradec bude obnoven katastrální operát p�epracováním do digitálního vyjád�ení (dále jen 
„obnova katastrálního operátu“).

           V souladu s § 38 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona se na Vás obracíme s žádostí 
o poskytnutí nezbytné sou�innosti našemu katastrálnímu ú�adu v tomto rozsahu : 

1. V p�íloze k tomuto pr�vodnímu dopisu zasíláme oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu a oznámení o 
vyhlášení �áste�né revize katastru, která obsahují nezbytné informace pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávn�né. 
Žádáme Vás, abyste oznámení uve�ejnili zp�sobem v míst� obvyklým, a to po dobu 30 dn�. 

2. Nedílnou sou�ástí obnovy katastrálního operátu je jeho vyložení k ve�ejnému nahlédnutí s námitkovým �ízením, 
p�i kterém vlastníci nemovitostí mohou vznést námitky v��i zm�nám údaj� katastru nemovitostí. K zajišt�ní této 
zákonné povinnosti je pot�ebné v termínu, který Vám pozd�ji oznámíme, abyste našemu katastrálnímu ú�adu 
poskytli vhodné prostory a podmínky pro uvedené �innosti v míst� uvedeného katastrálního území nebo na 
Vašem ú�adu. 

3. Obnovu katastrálního operátu provází revize seznamu budov s �ísly popisnými a s �ísly eviden�ními. V dané v�ci 
se katastrální ú�ad na Vás obrací s žádostí podle § 38 odst. 1 písm. c) katastrálního zákona o sou�innost p�i 
porovnání seznamu, obsahujících stav podle katastru nemovitostí, a to 

a) se stavem, který je sou�ástí Vaší evidence, jedná-li se o evidenci budov s �ísly popisnými a   
eviden�ními,                

Porovnaný seznam a vyv�šená oznámení o zahájení a o revizi zašlete zp�t na Katastrální pracovišt� Rychnov nad 
Kn�žnou. 

D�kujeme Vám za poskytnutou sou�innost. 

                                                                                                                
                                                                                                                                            Ing. Jitka Dubská, v.r. 

                                                                                                                               vedoucí odd�lení dokumentace KN 

P�íloha: 
1) Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu p�epracováním do digitálního vyjád�ení 
2) Oznámení o zahájení �áste�né revize 
3) Podklady pro porovnání seznamu budov s �ísly popisnými a �ísly eviden�ními  

tel.: 494389111 fax: 494532633 e-mail: kp.rychnovnk@cuzk.cz                            



O Z N Á M E N Í
o obnov� katastrálního operátu p�epracováním souboru geodetických informací do digitální podoby

Obec Byzhradec podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona �. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon),

v y h l a š u j e

na základ� oznámení Katastrálního ú�adu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracovišt� Rychnov 
nad Kn�žnou (dále jen “katastrální ú�ad“), �.j. OO-8/2014-607, že v katastrálním území Byzhradec - na 
�ásti, která nebyla zahrnuta do pozemkové úpravy, obce Byzhradec bude zahájena obnova 
katastrálního operátu p�epracováním souboru geodetických informací do digitální podoby (dále jen 
„obnova katastrálního operátu“).

Obnova katastrálního operátu se provádí postupn� na celém území �eské republiky a je vyvolána 
pot�ebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (po�íta�ové) podob�. 

Obnovou katastrálního operátu nejsou dot�ena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem. 

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávn�ní (dále jen „vlastníci“) se upozor�ují na tato ustanovení 
katastrálního zákona:

1) Sou�ástí obnovy katastrálního operátu není zjiš�ování pr�b�hu hranic pozemk� v terénu 
(§ 42 katastrálního zákona).

2) P�i obnov� katastrálního operátu se
a) dopl�uje katastrální mapa zobrazením hranic pozemk�, jejichž hranice v terénu neexistují 

a jsou slou�eny do v�tších p�dních celk�, a to podle zobrazení v mapách bývalého 
pozemkového katastru (§ 40 odst. 4 katastrálního zákona); p�itom se tyto parcely zpravidla 
ozna�ují novými parcelními �ísly, aby se zabránilo duplicit� a nedošlo p�i majetkoprávních 
p�evodech k zám�n� parcel,

b) v souboru popisných informací p�i shodném kódu zp�sobu ur�ení vým�ry ponechají dosavadní 
vým�ry v p�ípad�, že nebyl zjišt�n rozdíl mezi dosud evidovanou vým�rou a vým�rou ur�enou 
z grafického po�íta�ového souboru p�ekra�ující mezní odchylku stanovenou v bodu 14.9 
p�ílohy vyhlášky �. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), v ostatních 
p�ípadech se zavedou vým�ry ur�ené ze sou�adnic lomových bod� v obnoveném katastrálním 
operátu; vým�ra parcely nepat�í mezi závazné údaje katastru (§ 51 katastrálního zákona).

3) Katastrální ú�ad vyloží na dobu nejmén� 10 pracovních dn� nový obnovený katastrální operát 
v obci k ve�ejnému nahlédnutí (§ 45 odst. 1 katastrálního zákona).

4) Obec na ú�ední desce, pop�ípad� též zp�sobem v míst� obvyklým oznámí termín a dobu vyložení 
obnoveného katastrálního operátu nejmén� 30 dn� p�ed jeho vyložením. Sou�asn� oznámí, že 
obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem, který ur�í katastrální ú�ad. Vlastník�m 
a jiným oprávn�ným, kte�í nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální ú�ad oznámení 
o t�chto skute�nostech nejmén� 30 dn� p�ed vyložením obnoveného katastrálního operátu 
(§ 45 odst. 2 katastrálního zákona).

5) Vlastníci a jiní oprávn�ní mohou b�hem vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lh�t� 15 
dn� ode dne, kdy skon�ilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního 
operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální ú�ad (§ 45 odst. 3 katastrálního zákona).

6) Proti rozhodnutí katastrálního ú�adu o námitkách je možno podat odvolání k Zem�m��ickému a 
katastrálnímu inspektorátu v Pardubicích (§ 88 odst. 1 zákona �. 500/2004 Sb., správní �ád, ve 
zn�ní pozd�jších p�edpis�, ve spojení s § 4 písm. d) zákona �. 359/1992 Sb., o zem�m��ických a 
katastrálních orgánech, ve zn�ní pozd�jších p�edpis�).

7) Katastrální ú�ad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lh�t�
nebyly proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocn�
rozhodnuto. Jestliže o n�kterých námitkách nebylo dosud pravomocn� rozhodnuto, m�že 
katastrální ú�ad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu pouze za p�edpokladu, že tuto 
okolnost vyzna�í v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální ú�ad toto 
upozorn�ní odstraní (§ 46 odst. 1 katastrálního zákona).

8) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát 
stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 46 odst. 2 katastrálního 
zákona).

Podpis a razítko : 

Oznámení vyv�šeno dne: Oznámení s�ato dne: 



O Z N Á M E N Í

o vyhlášení �áste�né revize katastru nemovitostí

Obec Byzhradec podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona �. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon),

o z n a m u j e

na základ� sd�lení Katastrálního ú�adu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracovišt� Rychnov 
nad Kn�žnou (dále jen „katastrální ú�ad“), �.j. OO-8/2014-607, že v katastrálním území Byzhradec - na 
�ásti, která nebyla zahrnuta do pozemkové úpravy, obce Byzhradec bude dne 02.05.2014 zahájena 

�áste�ná revize katastru nemovitostí

a potrvá p�ibližn� do 31.10.2014.

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávn�ní se upozor�ují na jejich 
povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost

a) zú�astnit se na výzvu katastrálního ú�adu jednání,
b) ohlásit katastrálnímu ú�adu zm�ny údaj� katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 

dn� ode dne jejich vzniku a p�edložit listinu, která zm�nu dokládá, nejedná-li se o listiny, 
které p�edkládají p�íslušné orgány ve�ejné moci p�ímo k zápisu do katastru,

c) na výzvu p�edložit ve stanovené lh�t� p�íslušné listiny pro zápis do katastru.

Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údaj� katastru písemn� zváni jen ve zvláš�
od�vodn�ných p�ípadech. Vlastníci nemovitostí se upozor�ují, aby p�i revizi splnili své výše uvedené 
povinnosti, pokud se tak již d�íve nestalo. 

Zam�stnanci katastrálního ú�adu a jejich pomocní pracovníci (dále jen“oprávn�né osoby“) jsou podle 
§ 7 odst. 1 zákona �. 200/1994 Sb., o zem�m��ictví a o zm�n� a dopln�ní n�kterých zákon�
souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zem�m��ictví“), ve zn�ní pozd�jších p�edpis�, 
oprávn�ni po oznámení vstupovat a vjížd�t v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou 
vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávn�ného uživatele. Oprávn�ní ke vstupu na 
nemovitost prokazují služebním pr�kazem. Vlastník nebo provozovatel za�ízení, které m�že ohrozit 
život nebo zdraví, je povinen pou�it oprávn�né osoby p�ed vstupem do tohoto za�ízení o bezpe�nosti 
a ochran� zdraví p�i práci.

Oprávn�né osoby jsou povinny šet�it práva a majetek vlastníka a oprávn�ného uživatele nemovitosti a 
po ukon�ení zem�m��ické �innosti uvést nemovitost do p�vodního stavu; p�itom jsou povinny dbát, 
aby co nejmén� rušily hospoda�ení a užívání nemovitosti. Mohou také, po p�edchozím upozorn�ní, v 
nezbytném rozsahu provád�t na vlastní náklad nutné úpravy terénu, okleš�ovat a odstra�ovat porosty 
p�ekážející zem�m��ickým �innostem v�etn� využívání zna�ek bodových polí.

Podle § 8 odst. 4 zákona o zem�m��ictví je vlastník nemovitosti nebo oprávn�ný uživatel povinen 
strp�t umíst�ní m��ických zna�ek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto zna�ky mohlo poškodit, 
u�init nepouživatelnými nebo zni�it. Kdo poškodí, zni�í nebo neoprávn�n� p�emístí m��ickou zna�ku, 
dopustí se porušení po�ádku na úseku zem�m��ictví a m�že za to být pokutován.

Podpis a razítko : 

Oznámení vyv�šeno dne: Oznámení s�ato dne: 



  


  



 




















































  


  

 

 

















































Za správnost vyhotovení: Dubská Jitka.
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