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Oznámení o obnově katastrálního operátu  

 

Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Ostrava (dále jen „katastrální 

úřad“) Vám oznamuje podle § 13 odst. 3 zákona č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České 

republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 54 odst. 1 vyhlášky č. 26/2007 

Sb., kterou se provádí zákon  č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných věcných práv  

k nemovitostem, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České 

republiky (katastrální zákon),  ve znění pozdějších předpisů, (katastrální vyhláška), že katastrální 

operát v katastrálním území Olbramice  mimo částí, na kterých byly provedeny pozemkové 

úpravy, bude obnoven novým mapováním. 

Obnova katastrálního operátu novým mapováním bude zahájena zjišťováním průběhu hranic 

katastrálního území, pozemků a vnějšího obvodu budov přibližně v období od 15.6.2010 do 

15.8.2010. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dní předem. Průběh hranic bude zjišťován podle 

§ 14 katastrálního zákona a § 55  až 58 katastrální vyhlášky. 

         Vyzýváme Vás v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 katastrálního zákona k nezbytné 

součinnosti při obnově katastrálního operátu novým mapováním ve Vaši obci, zejména 

a) k účasti zástupce obce, popřípadě další osoby znalé místních poměrů v komisi pro zjišťování                      

průběhu hranic,   

b) k podání dostupných informací o vlastnících nezbytných pro obnovu katastrálního operátu novým    

mapováním, 

c) k součinnosti při vyhlášení zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním, při zjišťování   

účasti vlastníků a jiných oprávněných na šetření a měření, při vyložení obnoveného operátu 

k veřejnému nahlédnutí, 

d) k poskytnutí prostor pro činnosti spojené s obnovou katastrálního operátu novým mapováním 

v předem dohodnutém termínu. 

 

 

 

 

 

 

 



K tomuto přípisu přikládáme vzor oznámení pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné, 

obsahující informace o jejich právech a povinnostech při obnově katastrálního operátu, které vyplývají 

z příslušných právních předpisů. Žádáme Vás o vyhlášení zahájení obnovy katastrálního operátu  

novým mapováním způsobem ve Vaší obci obvyklým. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      otisk úředního razítka 
 

…………………….………………………. 

Ing. Zuzana Skalbová, v.r. 
vedoucí odboru geodetických informací  

 

 

 

Příloha: Oznámení o obnově novým mapováním 

 

 


