
ozNÁMENí

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vytoŽeni k veřejnámu nahtédnutí

obecní úřad Rovďné pod|e ustanovení $ 45 odst. 2 zákona ě.256t2o13 Sb. o katastru nemovitosti
(katastrální zákon), a na základě oznámení Katastrá|ního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště
Bystřice nad Pernštejnem (dá|e jen 'katastrá|ní úřad") ě.j. 0'0.202012-745.3 0,0.21120,|2-745-3
oznamuje, Že v budově obecního úřadu Rovečné' v místnostitomu určené, v období ď 29.9.2014 do
10',|0'2014, vŽdy v pracovních dnech,

bude vyloŽen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na
digitalizovanou katastrá|ni mapu (dáIe jen ..obnovený katastrálni operáť.) v katastrálním území
Roveěné a Malé Tresné obce Rovečné.

Ve dnech 29.9.' 1.í0., 6.í0., 8.í0. (pondětky' středy) v čase od 15:00 do í7:00 hod bude
veřejnému nah|édnutí přítomen zaměstnanec katastráIniho úřadu, v ostatních dnech v čase
od 8:00 do í0:00 hod bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba
pověřená obcí (dále jen ,,zaměstnanec obce..). V případě' že zaměstnanec obce nebude
při nepřitomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci poŽadované
údaje o jeho vlastnictví, bude moŽné po předchozi dohodě nahlédnout do obnoveného
katastrálního operátu na katastÉlním pracovlšti.

V|astníci nemovitostí a iiní oprávnění (dá|e ien ''v|astníci'') se upozorňují na Mo skuteěnosti:

1) obnovou katastrá|ního operátu nejsou dotčena v|astnická anijiná práva k nemovitostem zapsaná
v katastru nemovitostí ($ 43 katastrálního zákona).

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kteými by|a zjištěna; jejím zpřesněním
nejsou dotčeny právní ráahy k pozemku [$ 2 písm. g) katastrá|ního zákona].

3) V obnoveném katastrá|ním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic
zemědě|ských a |esních pozemků, jejichŽ hranice v terénu neexistují a jsou s|oučeny do větších
půdních celků, pokud to umoŽňuje kva|ita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové
evidence (s 40 katastrá|ního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými
parcelními čís|y' aby se zabráni|o dup|icitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně
parcel.

4) Vlastníci mohou během vy|oŽení obnoveného katastrá|ního operátu a ve |hůtě do 15 dnů ode dne,
kdy skončilo jeho lyloŽení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. o
podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (S 45 odst. 3 katastrálního zákona). V této době
mohou v|astnícioh|ásit případnou změnu osobních údajů doloŽenou průkazem totoŽnosti. Neúčast
vlastníků a jiných oprávněných při vy|oŽení operátu není překáŽkou pro vyhlášení p|atností
obnoveného katastrá|ního operátu.

5) Katastrá|ní úřad vyhlásí p|atnost obnoveného katastrálního operátu dnem 29. ,|0' 2014 NebudeJi
pravomocně rozhodnuto o někteých námitkách, je katastrá|ní úřad oprávněn lyhlásit p|atnost
obnoveného katastrálního operátu s tím, Že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabýí právní moci
rozhďnutí o námitkách katastrá|ní úřad toto upozornění odstraní ($ 46 odst. 1 katastrálního
zákona).

6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrá|ního operátu se dosavadní katastrá|ní operát stává
neplatným a nadá|e se pouŽívá obnovený katastrá|ní operát (S 46 odst. 2 katastrálního zákona).

Toto oznámení se doruěuje veřejnou vyh|áškou v souladu s ustanovením $ 25 zákona ě. 50012004 sb.'
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

o všem v|astníkům, kteří mají v obci trva|ý pobý nebo sídlo,

. těm vlastníkům, u kteých není katastrá|nímu úřadu znám jejich trva|ý pobyt nebo síd|o
a kteým z uvedených důvodů nemůŽe katastrá|ní úřad doručit toto oznámení podle $ 45
odst. 2 katastrá|ního zákona.

oznámení vyvěšeno dne: 2 6 ,Íl0. 2Íl1{

Za správnost vyhotovení: Kršáková Ludmila.

oznámení sňato dne


