
Katastrální úřad pro hlavní město Prahu, Katastrál
Pod sídlištěm 9/1800, 182 14 Praha 8 lviěnll|r* č*s! řl,;:lla " ET*jď,"o- l

U Pcrrkr; l4L], PS; l82Oů
iČc,0O240;l_,,;

ffi': 26,09,2013

číslo jednací:

oo-3l2011-101

Vaše č.j,ize dne: Vyřizuje / linka:

Adrian Predescu l 2048

Dne:

4.9.2013

Oznámení obci o dokončení obnovy katastrá|ního operátu a jeho vyložení k veřejnému
nah!édnutí

Oznamujeme, že bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním
katastrální mapy do digitální podoby v katastrálním území Strašnice,

V období od 18.11.2013 do 29.11.2013 bude obnovený katastrální operát vyložen k veřejnému
nahlédnutí na katastrálním úřadu pro hlavní město Prahu podle § 16 odst, 1zákonaě.344t1992 Sb., o
katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve zněnipozdějších předpisů.

Přílohou k tomuto sděleníjsou informace o vyložení obnoveného katastrálního operátu k veřejnému
nahlédnutí ve znění § 16 odst. 2 katastrálního zákona, určené pro vlastníky nemovitostí á jiné
oprávněné, Žaaame Vás o jejich uveřejnění v obci způsobem v místě obvyklým, a tó po dobu 30 dnů.

Dovolujeme si Vás požádat o zaslání tohoto sdělení (Oznámení o vyložení obnoveného katastrálního
operátu v k.ú. Strašnice k veřejnému nahlédnutí) s údaji o době jeho zveřejnění zpět na náš katastrální
úřad.

VlastníkŮm, kteří nemají v obci trvalý ani přechodný pobyt (sídlo), zašle náš úřad samostatná
oznámení o vyložení obnoveného katastrálního operátu.

lng. Jan Vavroch
vedoucí oddělení obnovy a revize KN ll



ozNAMEN l

Hlavní město Praha a Městské části Prahy oznamují, že bude vyIožen k veřejnému
nahIédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu (dále jen
"obnovený katastrální operát") v katastrálním území Strašnice.

Nov,ý soubor geodetických informací a soubor popisných informací (obnovený katastrální
operát) bude v souladu s ustanovením § 16 odst. 1zákona ě.344lL992 Sb., o katastru nemovitostí
České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyložen k veřejnému nahlédnutí
na Katastrálním úřadu pro hlavní město Prahu (Pod sídlištěm 1800/9, L82 !4 Praha 8-Kobylisy),
v období od 18.11.2013 do 29.11.zOtE, vždy v době pondělí a středa od 8:30 do 15:30 hodin, útený
a čtvrtek od 8:30 do 14:30 hodin a v pátek od 8:30 do 13:00 hodin.

Po celou dobu vyložení se mohou vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění seznamovat s

výsledky obnovy katastrálního operátu. Ve stejné době a ještě ve lhůtě 15 dnů od skončení vyložení
katastrálního operátu mohou proti jeho obsahu podat námitky. Námitky lze podat pouze písemně u
Katastrálního úřadu pro hlavníměsto Prahu v podatelně nebo poštou.

Upozorňujeme, že neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu a námitky, u

nichž nebyla prokázána oprávněnost, nejsou překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného
katastrá lního operátu.

Platnost obnoveného katastrálního operátu a ukončení platnosti dosavadního katastrálního
operátu bude vyhlášena Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu koncem prosince 2013, pokud
nebudou protijeho obsahu ve stanovené lhůtě podány námitky nebo bude o námitkách pravomocně
rozhodnuto. Nebude-li o některých námitkách pravomocně rozhodnuto, je katastrální úřad oprávněn
vyhlásit platnost katastrálního operátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru.
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