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ozNÁMENí
o dokončení obnow katastrálního operátu a ieho w|ožení k veřeinému nah|édnutí

Městys Dešenice , podle ustanovení 945 odst. 2 zákona č. 256/2013 sb. o katastru nemovitostí
(katastrá|ní zákon) a na zák|adě oznámení Katastrálního úřadu pro P|zeňský kraj, Katastrá|ního pracoviště Klatovy
(dá|e jen ,,katastrální úřad,,) č.j. oo.50/2oL4.4o4 oznamuje, že

dne 25.1o.2015 v době od 9 do 12 hodin a od 13 do 16 hodin' bude v zasedací místnosti úřadu Městvse
Dešenice w|ožen k veřeinému nah|édnutí katastrá|ní operát obnovenÝ ořepracováním na katastrální maou
dieitaIizovanou (dále jen ,,obnovený katastrální operát,,) v katastrálním území Divišov|ce u Děpoltic. s možností
uplatnění námitek proti jeho obsahu. Vv|ožení operátu budou přítomni zaměstnanci katastrá|ního úřadu.

V da|ších dnech, a to až do 9.11.2015, bude obnovený katastrá|ní operát vy|ožen kveřejnému nah|édnutí
na úřadě Městyse Dešenice, kde bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce nebo osoba pověřená
obcí (dále jen ,,zaměstnanec obce.,). V případě, že zaměstnanec obce nebude při nepřítomnosti zaměstnance
katastrá|ního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaje o jeho v|astnictví, bude možné po předchozí
dohodě nah|édnout do obnoveného katastrálního operátu na katastrá|ním pracovišti v K|atovech
u Renaty Johánkové (te|. 376 350 258, e-mail: renata.johankova@cuzk.cz). Do obnoveného katastrá|ního operátu
je současně možné po dobu jeho vy|ožení nah|édnout i na weborných stránkách českého úřadu zeměměřičského a
katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzkczlVvberKatastrlnfo.asnx.

Vlastníci nemovitostí a i iní oprávnění (dá]e ien ',vlastníci ' .) se upozorňuií na tWo skutečnosti:
1) obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena v|astnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru

nemovitostí
z| Výměra parce|y je evidována s přesností danou metodami, ktenými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou

dotčeny právní vztahy k pozemku (5 z písm. g) katastrá|ního zákona).
3) V obnoveném katastrá|ním operátu je dop|něna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic

zemědě|ských a |esních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních ceIků,
pokud to umožňuje kva|ita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (5 ao
katastrá|ního zákona), přitom tyto parce|y jsou zpravid|a označeny nouými parce|ními čís|y, aby se zabránilo
dup|icitě a nedoš|o při majetkoprávních převodech k záměně parcel.

4) V|astníci mohou během vyložení obnoveného katastrá|ního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne,
kdy skonči|o jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrá|ního operátu. o podaných
námitkách rozhoduje katastrá|ní úřad (5 45 katastrá|ního zákona). V této době mohou v|astníci oh|ásit
případnou změnu osobních údajů do|oženou průkazem totožnosti. Neúčast v|astníků a jiných oprávněných
při vy|ožení operátu není překážkou pro vyhlášení p|atnosti obnoveného katastrá|ního operátu.

5) Katastrá|ní úřad whlásí p|atnost obnoveného katastráIního operátu neidříve dnem 25.11.2015. Nebude-li
pravomocně rozhodnuto o něktených námítkách, je katastrá|ní úřad oprávněn vyh|ásit p|atnost obnoveného
katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí
o námitkách katastrální úřad toto vyznačení odstraní (5 46 odst. 2 katastrá|ního zákona).

6) Dnem vyh|ášení p|atnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává
neplatným a nadá|e se používá obnovený katastrá|níoperát (5 46 katastrá|ního zákona).

Dále upozorňujeme v|astníky na jejich oovinnost nah|ásit změnv u nemovitostí u přís|ušného fínančního úřadu.

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyh|áškou v sou|adu s ustanovením 5 zs zákona č. iloo/zoo4Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů.

. všem vlastníkům, kteří mají v obci trva|ý pobyt nebo síd|o,

o těm v|astníkům, u ktených není katastrá|nímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo síd|o a kteým
z uvedených důvodů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle 5 45 odst. 2 katastrá|ního zákona.
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