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Oznamení o doi<ončení obnovy katastrálního operátu a ,eho vyložení I( veřejnému nahlédnutí 

.Katastráln í úřad pro Zlínský_ kraj r<atast~~lní pracoviště Val<tšské Meziříčí dále en .katastrální úřad") 
Jam oznamuje, ze v budove Obecního uradu ve Valašske Bystř1c1, v místnosti zasedací v období od 
30. 10.2013 do '3.11.2013, vždy v úředních dnech (po „ od 8 do 16 hod a ostatní~h pracovních 
dnech (út, čt pá) od 8 do 12 hod 
podle § 16 odst. 1 zákona č. 344.'92 Sb., o katastru nemov ;ostí české republi- y katastrální zákon) 
ve nění pozdějších předpisu, ' 

b~de _vyložen k veřej n~mu nahlédnut katastrální operát obnovený přepracováním na 
d191tahzov!!nou kc!tastrálni mapu (dále jen "obnovený katastrální operá•") v katastrálním území 
VALAŠSKA BYSTRICE obce Valašská Bystříce. 

V u edních dnech (po, st) od 8 do 16 hod. bude veřeJ 1emu nahlédr ,..it p ;amen zaměstnanec 
katastrálního úřadu , v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat zaměstnanec obce 
nebo osoba pověřená obcí (dale Jen .zaměstnanec obce" . případě, že zaměs:nanec obce nebude 
při nepřítomnosti zaměstnance katastrálního úřadu schopen poskytnout zájemci požadované údaJe 
o nemovitostech, které vlastní nebo ke kterým je v jeho pr> ěch zapsán né :ěcné právo (zástavní 
právo věcné břemeno, věcné právo předkupní) , bude mož é ·1ahlédnout do obnoveného katastrálního 
operátu na katastrálním pracovišti ve Valašském Meziříč : a o v ostatních pracovních dnech (út, čt) 
od 8 do 15 hod. a v pátek od 8 do 13 hod 

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále 1en "vlastníci") se upozorňují na , .o sl utečnosti: 

1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnick: · ani jiná práva K nemovitostem zapsaná 
v katastru nemovitostí (§ 15 katastrálního zákona). 

2) Výměra parcely Je evidována s přesností danou metoda· kterými byl, z• ištěna jejím zpřesněním 
riejsou dotčeny právní vztahy k pozemku [§ 27 písm. g) katastralního zákona]. 

3) V obnoveném katastrálním operátu Je doplněna dosud platná katastráln mapa zobrazením hranic 
zemědělskych a lesních pozemků, jejichž hranice v teré1 u neexistují a jsou sloučeny do větších 
pudních celků , pokud to umožňuje kvalita Jejich zobrazeni v grafickém operatu dřívější pozemk~vé 
evidence (§ 13 katastrálního zákona) přitom tyto pa·cely JSOU zcrav1dla označeny novym 
parcelními č,sly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo př majetkoprávnich převodech k záměně 
parcel. 

4) Vlastn c1 mohou během _vyl?žení obno~eného kat~stráln ho operátu ~ 'hůtě d~ 1.5 dnů ode dne, 
Kdy skončilo jeho vylezeni, podat nam1tky proti obsahu obnoveneho katastralniho operátu. O 
podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákon~). V .této ?obě 
mohou vlastn ci ohlásit případnou změnu osobních údaJu doloženou pruKazem totoz~ost1. ~euč!3st 
vlastníku a J ných oprávněných při vyložení obnoveného katastrálního ope. atL neni na prekázku 
vyhlášeni platnosti obnoveného katastrálního operátu. 
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5) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnern 29 1. 2013 Nebude-li 
pravomocně rozhodnuto o některých nam1tkách, je katastráln úřad oprávriěn vyhlásit platnost 
obnoveného katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katas:ru. Po nabytí právní moci 
rozhodnuti o námitkách <atastrální úřad toto upozorněni odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního 
zákona). 

6) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává 
neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát(§ 17 odst 2 katastrálního zákona). 

Ing Hana Lavická, v. r. 
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