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Věc: Oznámení o obnově katastrálního operátu novým mapováním

Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod (dále jen „katastrální úřad“)
oznamuje podle § 47 odst. 1 vyhlášky č. 357/2013 Sb., (katastrální vyhláška), že katastrální operát
na části katastrálního území Čachotín obce Čachotín (- na části, kde neproběhne komplexní
pozemková úprava) bude obnoven novým mapováním.

Katastrální úřad tuto informaci zasílá obci, na jejímž území je katastrální operát obnovován,
sousední obci, Státnímu pozemkovému úřadu, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
a vlastníkům s rozsáhlým nemovitým majetkem, který vlastní v daném území.

Obnova katastrálního operátu novým mapováním bude zahájena zjišťováním průběhu hranic
katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov přibližně v období od 01.04.2021 
do 31.12.2021. Přesný termín bude oznámen obci nejméně 30 dní předem. Průběh hranic bude
zjišťován podle § 42 č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), a § 48 katastrální
vyhlášky.

Vyzýváme Vás v souladu s ustanovením:
- § 37 katastrálního zákona (- povinnosti vlastníků a jiných oprávněných), pokud jde o nemovitosti
v katastrálním území Čachotín a ve Vašem vlastnictví, abyste
  a) ohlásili našemu úřadu vzniklé změny údajů katastru a k nim předložili listiny, které změnu
dokládají, popř. geometrický plán, a to v zákonem stanovené lhůtě, tj. do 30 dnů od vzniku změny,
  b) označili nejpozději do 01.04.2021 nesporné hranice svých pozemků způsobem stanoveným v § 

50 katastrální vyhlášky; pokud tak neučiníte, je katastrální úřad oprávněn podle § 37 odst. 2
katastrálního zákona rozhodnout, že hranice budou označeny na Váš náklad.
 

Katastrální úřad v rozsahu své působnosti Vám bude nápomocen při plnění Vašich zákonem
stanovených povinností. Současně Vás upozorňuje, že nesplnění povinností uložených Vám
ustanovením § 37 katastrálního zákona je přestupkem podle § 57 katastrálního zákona s možností
uplatnění sankce podle § 57 odst. 3 téhož zákona.

Bc. Renata Kolářová, v. r.
vedoucí oddělení aktualizace KN I

Příloha: Informace o obnově novým mapováním



Rozdělovník:

1 x Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava
1 x Obec Čachotín, č.p. 77, 58301 Čachotín
1 x Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3
1 x Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 
Praha 2
1 x Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, Na Písku 1346, 58001 
Havlíčkův Brod

Za správnost vyhotovení: Bártíková Jana.
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