OZNÁMENÍ
o zahájení obnovy katastrálního operátu novým mapováním
Obec Mikulovice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona
nemovitostí (katastrální zákon),
v y h l a š u j e

. 256/2013 Sb., o katastru

na základ oznámení Katastrálního ú adu pro Olomoucký kraj pracovišt technického odboru (dále jen
„katastrální ú ad“) .j. KÚ-316/2019-860-3001, že v katastrálním území Mikulovice u Jeseníka obce
Mikulovice bude dne 1.4.2019 zahájeno zjiš ování pr b hu hranic pozemk a vn jšího obvodu
budov pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním.
Vlastníci nemovitostí budou ke zjiš ování pr b hu hranic písemn zváni nejmén týden p edem.
Podle § 37 katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí krom jiného povinni:
a) zú astnit se na výzvu katastrálního ú adu jednání nebo na toto jednání vyslat svého
zástupce,
b) ozna it ve stanovené lh t do 1.4.2019 trvalým zp sobem a na vlastní náklad nesporné
hranice svých pozemk , krom hranic pozemk , které jsou slou eny do v tších celk
(§ 37 odst. 2 katastrálního zákona), a hranic druh pozemk mezi sousedními pozemky
téhož vlastníka nebo jiného oprávn ného,
c) ohlásit katastrálnímu ú adu zm ny údaj katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30
dn od jejich vzniku a p edložit listinu (podle pot eby s geometrickým plánem), která zm nu
dokládá.
P ípadná nep ítomnost pozvaného vlastníka a jiného oprávn ného ani jejich zástupce p i zjiš ování
pr b hu hranic není na p ekážku využití výsledk zjiš ování k vyhotovení nových soubor
geodetických a popisných informací katastrálního operátu (§ 42 odst. 6 katastrálního zákona).
Za nep ítomnost bez náležité omluvy nebo závažného d vodu m že být uložena pokuta za porušení
po ádku na úseku katastru.
Zp sob ozna ení hranic pozemk musí být v souladu s ustanovením § 91 vyhlášky . 357/2013 Sb., o
katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Pokud vlastník hranice svých pozemk neozna í, m že
katastrální ú ad rozhodnout, že hranice ozna í na náklad vlastníka (§ 37 odst. 2 katastrálního zákona)
a vlastníku uloží pokutu za porušení po ádku na úseku katastru. Neozna ují se hranice zem d lských
a lesních pozemk , které jsou slou eny do v tších p dních celk [§ 37 odst. 2 katastrálního zákona].
Vlastníci takových pozemk se vyzývají, aby v zájmu správného dopln ní hranic do katastru
nemovitostí p edem vyhledali zachované úseky hranic pozemk , pop . zachované hrani ní znaky,
a p i zjiš ování pr b hu hranic na n upozornili komisi.
Zam stnanci katastrálního ú adu a jejich pomocní pracovníci (dále jen „oprávn né osoby“) jsou podle
§ 7 odst. 1 zákona . 200/1994 Sb., o zem m ictví a o zm n a dopln ní n kterých zákon
souvisejících s jeho zavedením, ve zn ní pozd jších p edpis , oprávn ni po oznámení vstupovat a
vjížd t v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlastníka
nebo oprávn ného uživatele. Oprávn ní ke vstupu na nemovitost prokazují služebním pr kazem.
Vlastník nebo provozovatel za ízení, které m že ohrozit život nebo zdraví, je povinen pou it
oprávn né osoby p ed vstupem do tohoto za ízení o bezpe nosti a ochran zdraví p i práci.
Oprávn né osoby jsou povinny šet it práva a majetek vlastníka a oprávn ného uživatele nemovitosti
a po ukon ení zem m ické innosti uvést nemovitost do p vodního stavu; p itom jsou povinny dbát,
aby co nejmén rušily hospoda ení a užívání nemovitosti. Mohou také, po p edchozím upozorn ní,
v nezbytném rozsahu provád t na vlastní náklad nutné úpravy terénu, okleš ovat a odstra ovat
porosty p ekážející zem m ickým innostem v etn využívání zna ek bodových polí.
Podle § 8 odst. 4 zákona o zem m ictví je vlastník nemovitosti nebo oprávn ný uživatel povinen
strp t umíst ní m ických zna ek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto zna ky mohlo poškodit,
u init nepouživatelnými nebo zni it. Kdo poškodí, zni í nebo neoprávn n p emístí m ickou zna ku,
dopustí se podle § 17a zem m ického zákona porušení po ádku na úseku zem m ictví a m že být
za to pokutován.
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