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Katastrální úřad pro Královéhradecký Kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové
Collinova 481, 502 00 Hradec Králové

Obec Petrovice
Petrovice č.p. 104
503 55 Petrovice

Sp.zn.:
OO-11/2012-602

Vaše č. j.:

Ze dne:

Vyřizuje:
Lenka Korábečná,
tel.495801633

Dne:

5.5.2014

Věc: Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu přepracováním a zahájení řízení
o námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu
Dne 5.5.2014 byla dokončena obnova katastrálního operátu katastrálního území Petrovice u
Nového Bydžova.
V období od 18.6.2014 do 1.7.2014 bude obnovený katastrální operát vyložen k veřejnému
nahlédnutí na Obecním úřadě v Petrovicích podle § 45 odst. 1 zákona 256/2013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon).
Přílohou k tomuto oznámení jsou informace o námitkovém řízení ve znění § 45 odst. 3
katastrálního zákona, určené pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné. Žádáme Vás o jejich
uveřejnění v obci způsobem v místě obvyklým.
Vlastníkům, kteří nemají v obci trvalý ani přechodný pobyt (sídlo), zašle náš úřad samostatná
oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu.

S pozdravem

…………………….……………………….
Mgr. Martina Hercegová v.r.
ředitelka – KP Hradec Králové
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OZNÁMENÍ
Obec Petrovice oznamuje, že bude zahájeno řízení o námitkách proti obnovenému
katastrálnímu operátu přepracováním v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.

Nový soubor geodetických informací a soubor popisných informací (obnovený katastrální
operát) bude v souladu s ustanovením § 45 odst. 1 zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), vyložen k veřejnému nahlédnutí Na Obecním úřadě v Petrovicích v období
od 18.6.2014 do 1.7. 2014. Na Katastrálním úřadě pro Královéhradecký kraj, Katastrálním
pracovišti Hradec Králové (katastrální úřad) bude obnovený katastrální operát k nahlédnutí
v pondělí dne 30.6.2014 (8:00-11:00 hod. a 12:00-14:00 hod.) a v úterý dne 1.7.2014 (8:00-11:00
hod. a 12:00-14:00 hod.)
Po celou dobu vyložení se mohou vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat s výsledky
obnovy katastrálního operátu. Během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě 15 dnů
ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, mohou vlastníci a jiní oprávnění podat námitky proti obsahu
obnoveného katastrálního operátu. Námitky lze podat písemně, a to katastrálnímu úřadu, poštou
nebo osobně v podatelně katastrálního úřadu.
Upozorňujeme, že v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 katastrálního zákona katastrální úřad vyhlásí
platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu
obnoveného operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže o
některých námitkách nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost
obnoveného katastrálního operátu za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí
právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto vyznačení odstraní.
Platnost obnoveného katastrálního operátu a ukončení platnosti dosavadního katastrálního operátu
bude vyhlášena katastrálním úřadem ke dni 17.7.2014.

Za správnost vyhotovení: Kohoutová Lucie.

