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Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických 
informací do digitální podoby + oznámení o zahájení revize KN - k. ú. Nová Ves nad Popelkou

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Semily (dále jen “katastrální úřad“), 
oznamuje podle § 40 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),a 
podle § 55 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), že v katastrálním
území Nová Ves nad Popelkou obce Nová Ves nad Popelkou je na části (mimo vyhlášené pozemkové 
úpravy) obnovován katastrální operát přepracováním do digitální podoby (dále jen “'obnova 
katastrálního operátu“).

V souladu s § 38 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí 
nezbytné součinnosti katastrálnímu úřadu v tomto rozsahu:

1. V příloze k tomuto dopisu zasíláme vzor oznámení o probíhající obnově katastrálního operátu 
přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby, které obsahuje nezbytné 
informace pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné. 
Žádáme Vás, abyste oznámení uveřejnili způsobem v místě obvyklým (úřední deska), a to 
po dobu 30 dnů.

2. Nedílnou součástí obnovy katastrálního operátu je jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí, při kterém 
vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění mohou vznést námitky vůči změnám údajů katastru nemovitostí 
a to v budově Vašeho úřadu v termínu, který Vám později oznámíme. Souběžně s tímto bude obnovený 
operát vyložen i na katastrálním pracovišti v Semilech (“KP Semily“).

3. S obnovou katastrálního operátu probíhá, v souladu s ustanovením § 35 katastrálního zákona, i 
částečná revize katastru nemovitostí (dále jen „revize“). Revize zde probíhá v rámci řízení 
RO-3/2021-608 a v současné době probíhá dle plánu digitalizace katastrálních map. Při revizi jsou 
zjišťovány změny a ověřován dosavadní stav předmětů katastru podle ustanovení § 55 odst. 2 písm. a) 
katastrální vyhlášky. V příloze k tomuto dopisu přikládáme oznámení pro vlastníky nemovitostí a jiné 
oprávněné vymezující jejich povinnosti a součinnost při revizi údajů katastru, které vyplývají z právních 
předpisů. 
Žádáme Vás o uveřejnění tohoto oznámení způsobem obvyklým ve Vaší obci (úřední deska).

4. V případě potřeby Vás při revizi budeme kontaktovat s dotazy ohledně informací týkajících 
se vlastníků nemovitostí a informací týkajících se nemovitostí ve vlastnictví obce. Vzhledem k tomu, 
že obnova je na části k. ú. a podstatné věci byly vyřešeny v rámci komplexní pozemkové úpravy, danou 
součinnost nepředpokládáme - mimo následující součinnosti v bodu 5).

5. Obnovu katastrálního operátu provází revize seznamu budov s čísly popisnými (č.p.) a s čísly 
evidenčními (č.e.) a seznamu místního a pomístního názvosloví (jmen). 

V dané věci se na Vás katastrální úřad obrací s žádostí podle § 38 odst. 1 písm. c) katastrálního 
zákona o součinnost při porovnání seznamu, obsahujícího stav podle katastru nemovitostí, a to 



se stavem, který je součástí Vaší evidence, jedná-li se o evidenci budov s (a bez) čísly popisnými 
a evidenčními.
Zároveň Vás žádáme o jeho případné doplnění a zaslání zpět na naše KP Semily.

Názvosloví bylo řešeno v rámci pozemkových úprav. Budeme tak pravděpodobně pouze žádat 
o potvrzení již existujících jmen a názvů - toto bude řešeno samostatně v další etapě obeslání 
(pravděpodobně začátkem února 2022).

Zpět na katastrální úřad prosíme, zašlete:

- oznámení o obnově operátu - sejmuté z úřední desky
- oznámení o částečné revizi katastru - sejmuté z úřední desky
- seznamy budov s č.p./č.e. a seznam budov bez č.p./č.e.

Děkujeme Vám za poskytnutou součinnost.

................................................................................
Lubomír Šnajdr
oddělení digitalizace map

Příloha:

oznámení o obnově operátu
oznámení o částečné revizi katastru
seznam budov s č.p./č.e.
seznam budov bez č.p./č.e.
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