
o dokonèeni obnovy katastrálního operátu a jeho vylof.ení k vefejnému nahlédnuti

Obecnl úr&d Braikov podle ustanovenI § 16 odst. 2 zákona È. 344/1992 Sb. o katastru
nemovitostI teské republiky (katastrálnf zákon). ve zn6n( pozd6jjlch pfedplsù, a na základì
ozn.menl Katastrálnlho úr&du pro Stfedoèeský kraj, Katastrálnlho pracoviitì Kladno (dále jen
nkatastralnl úrad-), C.j. 00-2/2009-203

oznamuje, fe na obecnim úøadì v Braikov6 v za..dacl mi:stnosti obecnlho úfadu

bude ve dnech od 27.10.2009 do 11.11.2009 vylofen kveøejnému nahlédnuti obnovený
kata.trilnl operit pfepracovánlm na digitalizovanou katastrálni mapu (dále jen .obnovený
katastrálnf Operát") v katastrálním územi BraAkov obce BraAkov.

V nrže uvedených dnech bude vefejnému nahlédnutí na obecnm úfad6 v Bf8ikov6 pfftomen
zamìstnanec katastrálnrho úr&du, vostatnlch dnea, bude požadované údaje poskytovat
zam6stnanec obce nebo osoba povjre~ obci (dále jen "zam6stnanec obce").

Dny, kdy bude na obecnfm úradì pòtomen

úterý 27.10.2009
støeda 4.11.2009
støeda 11.11.2009

V plipad6, f8 zam6stnanec obce nebude pò nepNtomnosti zam6stnance katastrálniho úradu
sChopen postytnout zájemci -pobdovan6 (ldaje o jeho vfastnictvf, bude motné nejl~pe po
pøedchozi dohodì nahl~dnout do obnoveného katastrálniho operátu na katastrálnim pracoviiti
v KI.dni po celou dobu vylofeni, tedy ve dnech 27.10.2009-11.11.2009.

Vl8tn1d nemovitosti a iinr oorávn6nl ldjJe ien _vlastnfci8) se uDOZomuil na Mo skut.enoatl:

1) Obnovou kataBtrálnrho operátu nejsou dotèena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem
evidovaná nebo zapsaná v katastru nemovitosti (§ 15 katastrálnfho zákona).

2) V obnoveném katastrálnrm operátu je doplnìna dosud pletM katastrálnl mapa zobrazenlm
hranic zemìdìlských a lesnrch pozemkù, jejichž hranice v terénu neexistuji a jsou slouèeny do
v6tifch pùdnlch celkù, pokud to umožòuje kvalita jejich zobrazeni v grafickém operátu dflvìjir
pozemkové evidence (§ 13 katastrálnfho zákona), pòtom tyto parcely jsou zpravidla oznaèeny
novými parcelnfmi èfsty.

Vlastnfd mohou b6hem vyloženi obnoveného katast~nfho operátu a ve Ihùt6 15 dnù ode dne,
kdy skonèilo jeho vyloženi, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálnfho operátu.
O podaných námitkách rozhoduje katastrálnr úfad (§ 16 odst. 3 katastrálnfho zákona).

V ttto dobi mohou vlastnfci ohlásit pripadnou zm6nu oeobnrch údajù doJo!enou prùkazem
totomosti. NeÙÈ8st vt8stnfkù a jiných oprávn6ných pf! vytoteni operátu nenl pfekáf.kou
pro vyhláAenf platnosti obnoveného katastrálnfho operátu.

3)

OZNÁMENí

katastrálního úøadu:

9 -14.30 hodin
12 -17 hodin
12 -18 hodin

pondilí, støeda 8 -17 hodin
úterý, ètvrtek, pátek 7 -14 hodin



Proti rozhodnuti kstsstrálnlho úr&du o námitkách je mofno podat odvoláni k Zem6m6rickému
katastrálnfmu Inspektorátu v Praze (§ 16 odst. 4 kata8trálnfho zákona).

4)

5} Katastrálnl ùfad vyhlásl platnost obnoveného katastrálnlho operátu dnem 30.11.2009.
Nebude-li pravomocn6 rozhodnuto o nikterých námitkách je katastrálnl ùrad oprávn6n vyhlásit
platnost obnoveného katastrálnlho operátu s tlm, fe tuto okolnost vyznaèr v katastru. Po nabyti
právnr moci rozhodnuti o námitkách katastrálnl útad toto upozorn6nl odstranr (§ 17 odst 1
katastrálnlho zákona).

Dnem vyhlálenf platnosti obnoveného katastrálnfho operátu se dosavadnf katastrálnf operát
stává neplatným a nadále 18 poufIvá obnovený katastrálnf operát (§ 17 odst. 2 kat8strálnrho

6)

zákona).

Toto oznámeni se doruèuje verejnou vyhiáikou v souladu s ustanovenfm § 25 zákona
È. 500/2004 Sb.. správnf rád.

-+ viem Ytastnrkùm, kteft majr v obci trvalý pobyt nebo 8(d~,
- t6m vtastnrkùm, u kterýd'l nenf katastr6tnfmu úradu zn8n jejich trvalý pobyt nebo BIdlo a kterým

z wedených dùvodù nemùž:e kataatrálnr úr&d doruèit toto oznámeni podle § 16 odst. 2
katastrálnfho zákona:

Oznámeni vyvìšeno dne:
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Podpis a razitko:

Oznámenr sòato dne:
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