Český úřad zeměměřický a katastrální
Příloha k č.j. ČÚZK-08960/2017-22
Dodatek č. 1
ze dne 27. července 2017 č.j. ČÚZK-08960/2017-22,
kterým se mění
Návod pro správu katastru nemovitostí
ze dne 10. února 2016 č.j. ČÚZK-03030/2016-22
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Český úřad zeměměřický a katastrální vydává podle § 3 odst. 1 písm. d) zákona
č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů,
tento dodatek č. 1:
Čl. 1
1.

V celém textu Návodu se opravují chyby v psaní. Tyto opravy se dále neuvádějí.

2.

V Seznamu příloh se doplňuje nová příloha „[12] Porovnání parcel dřívější pozemkové
evidence s parcelami katastru nemovitostí“.

3.

V bodu 2.1.3.1 se za větu třetí vkládá věta „Je-li v parcele zobrazen obvod budovy nebo
obvody více budov, je parcelní číslo umístěno vždy uvnitř obvodu budovy hlavní.“.

4.

V bodu 2.1.3.2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a parcelním číslem“.

5.

V bodu 4.3.2.1 písmeno d) zní „stavbu, která je součástí liniové stavby (např. stavby
pozemních komunikací, stavby dráhy, stavby vedení pro přenos a distribuci elektřin,
stavby pro rozvod tepelné energie, stavby plynovodů, produktovodů a ropovodů, stavby
vedení elektronických komunikací, stavby vodovodů a kanalizací, vzletové a přistávací
dráhy a pohybové plochy letišť, ochranné hráze, odvodňovací a závlahové systémy,
plavebního a derivačního kanálu) nebo jiného předmětu, který ze své povahy pravidelně
zasahuje více pozemků,“, za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní „stavbu
vodního díla, které je liniovou stavbou, nebo které ze své povahy pravidelně zasahuje
více pozemků.“.

6.

V bodu 4.5 písmenu c) se za slovo „stavby)“ vkládají slova „ , včetně údajů o budově,
která je součástí této nemovitosti“.

7.

V bodu 4.6 úvodní části ustanovení se za slova „podle §“ vkládají slova „4 odst. 2 a 3
KatZ a §, za písmeno g) vkládá nové písmeno h) které zní „údaj o akademickém titulu,
vědecké hodnosti a označení akademického pracovníka vysoké školy titulem docent
nebo profesor, požádá-li OFO o jeho zápis.“.

8.

V bodu 5.2.2.1.1 písmenu c) se slova „a projednání s vlastníkem“ zrušují, v písmenu d)
se na konci písmene tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se slovo „nebo“ a vkládá
písmeno e), které zní „výsledků pozemkových úprav.“.

9.

V bodu 5.2.2.1.3 se na konci textu bodu doplňují slova „nebo v rámci obnovy
katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových úprav“.

10. V bodu 5.2.2.1.4 druhé větě se za slova „pozemků se“ vkládají slova „při zápisu změny
druhu pozemku nebo způsobu využití pozemku“.
11. V bodu 5.2.2.2.4 se slova „nebo oprávněného z odvozeného práva“ zrušují.
12. V bodu 5.2.2.2.6 písmenu b) se slova „nebo oprávněného z odvozeného práva“ zrušují.
13. Bod 5.2.2.2.7 se zrušuje.

14. V bodu 5.2.2.3.3 úvodní části ustanovení se za první slovo „pozemek“ vkládají slova
„s výjimkou změny druhu pozemku u nezastavěné části zastavěného stavebního
pozemku“, v písmenu c) se slova „odst. 2“ zrušují.
15. V bodu 5.2.2.3.7 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno e),
které zní „z ovocného sadu na ornou půdu, vinici, chmelnici, zahradu nebo na trvalý
travní porost“, v závěrečném textu bodu se slova „nebo jiného oprávněného“ zrušují.
16. V bodu 5.2.2.3.8 se slova „nebo jiného oprávněného“ zrušují.
17. V bodu 5.2.2.3.9 se věta první zrušuje, ve větě nově prvé se se slova „zamokřená
plocha,“ zrušují, za slova „neplodná půda“ se vkládají slova „ , mez, stráň“ a na konec
bodu se doplňuje věta „Změna způsobu využití pozemku umělá vodní nádrž na rybník se
zapíše na základě ohlášení vlastníka pozemku, jehož přílohou bude sdělení (potvrzení)
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, že se jedná o rybník náležející
do zemědělského půdního fondu.“.
18. Za bod 5.2.2.3.11 se vkládá nový bod 5.2.2.3.12, který zní „Způsob využití pozemku
plantáž dřevin nebo jeho změna se zapíše do katastru na základě ohlášení vlastníka,
jehož přílohou je prohlášení vlastníka podle § 30 odst. 4 KatV, že způsob využití
pozemku plantáž dřevin nebo jeho změna byl oznámen orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu nebo Státnímu zemědělskému a intervenčnímu fondu při podání žádosti
o dotace podle příslušného předpisu Evropské unie a že je v souladu s tímto způsobem
jeho využití užíván.“ a nový bod 5.2.2.3.13, který zní „Změna zemědělského pozemku
na druh pozemku vodní plocha nebo ostatní plocha se způsobem využití zamokřená
plocha se zapíše do katastru na základě ohlášení vlastníka, jehož přílohou je souhlas
orgánu ochrany zemědělského půdního fondu s trvalým odnětím pozemku
ze zemědělského půdního fondu.“.
19. V bodu 5.2.2.4.2 se slova „příslušejícího k budově (nádvoří) na zastavěnou plochu a
nádvoří“ se nahrazují slovy „v nezastavěné části zastavěného stavebního pozemku
na jiný druh pozemku“.
20. Bod 5.2.2.4.3 se zrušuje.
21. V bodu 5.2.2.5.3 se slova „hřbitov, urnový háj“ nahrazují slovem „pohřebiště“.
22. V bodu 5.2.3.1 písmenu a) se za první slovo „fondu“ vkládají slova „o trvalém nebo
dočasném odnětí pozemku ze zemědělského půdního fondu“ a na konci textu písmene
b) se doplňují slova „o trvalém nebo dočasném odnětí pozemků plnění funkcí lesa“,
v písmenu g) se za slova „(§ 16 HorZ)“ vkládají slova „a chráněné území pro zvláštní
zásahy do zemské kůry (§ 34 HorZ)“ a za třetí slovo „území“ se vkládají slova „a
chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry“.
23. V bodu 5.2.3.3 se slova „podkladem vedle“ nahrazují slovem „obsahem“, za slova
„5.2.3.2 i“ se vkládají slova „odkaz na číslo“ a slova „buď přílohou listiny, nebo je v listině
pouze odkaz na příslušný ZPMZ“ se nahrazují slovem „založen“.
24. Za bod 5.2.3.3 se vkládá nový bod 5.2.3.4, který zní „Způsob ochrany zemědělský půdní
fond-dočasně odňato se zapíše k dotčenému zemědělskému pozemku na základě
ohlášení vlastníka, jehož přílohou je souhlas (rozhodnutí) orgánu ochrany zemědělského
půdního fondu s tím, že se u dotčeného pozemku ponechá i dosavadní způsob ochrany
zemědělský půdní fond. Obdobně se postupuje při zápisu způsobu ochrany pozemek
určený k plnění funkcí lesa-dočasně odňato, tzn, že se současně u dotčeného pozemku
ponechá dosavadní způsob ochrany pozemek určený k plnění funkcí lesa.“.
25. Na konci bodu 5.2.5.7 se doplňuje věta „Údaj o neměřickém záznamu, kterým je
vymezen rozsah věcného břemene k části pozemku, se doplní do popisu JPV [obdobně
podle § 16 odst. 1 písm. b) KatV].“.
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26. V bodu 5.3.1.3 písmenu c) se slova „inženýrské sítě“ nahrazují slovy „liniové stavby“ a
na konci bodu se tečka nahrazuje čárkou a doplňují písmena e) a f), která znějí
„prohlášení vlastníka obdobně podle § 30 odst. 4 KatV obsahující údaj o tom, že jde
o stavbu vodního díla, která je liniovou stavbou, nebo která ze své povahy pravidelně
zasahuje více pozemků,“ a „prohlášení vlastníka obdobně podle § 30 odst. 4 KatV
obsahující údaj o tom, že stavba je stavbou dráhy.“.
27. V bodu 5.3.1.5.5 v úvodní části ustanovení se slova „Způsob využití budovy“ nahrazují
slovy „Typ stavby budova“, za slovo „jednotkami“ se vkládají slova „(bod 5.3.3)“ a slova
„na základě“ se nahrazují slovy „při vkladu vlastnického práva k rozestavěným
jednotkám, kdy přílohou návrhu na vklad je vedle příslušné vkladové listiny o vymezení
jednotek v nemovitosti i“, v písmenu a) se slovo „stavebního“ nahrazuje slovem
„stavební“, v písmenu b) se slovo „smlouvy“ nahrazuje slovem „smlouva“, v písmenu d)
se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „souhlas“, v písmenu f) slovo „vydaného“
nahrazuje slovem „vydané“, v písmenu g) se slovo „vydaného“ nahrazuje slovem
„vydané“, v písmenu h) se slovo „souhlasu“ nahrazuje slovem „souhlas“ a na konec
bodu se doplňuje text „a prohlášení vlastníka podle § 30 odst. 4 KatV a § 1163 obč. zák.
o tom, že dům je v takovém stupni rozestavěnosti, že je již navenek uzavřen
obvodovými stěnami a střešní konstrukcí a byty a nebytové prostory, které jsou součástí
jednotek, jsou uzavřeny obvodovými stěnami“.
28. V bodu 5.3.2 se na konci textu písmene d) čárka nahrazuje tečkou a písmeno e) se
zrušuje.
29. V bodu 5.3.3.2 se za slova „smlouva o výstavbě“ vkládají slova „ , dohoda o zrušení a
vypořádání spoluvlastnictví, smlouva manželů o vypořádání společného jmění“.
30. V bodu 5.3.9.2 čtvrté větě se za slovo „Pokud“ vkládají slova „se zápis provádí na
základě ohlášení vlastníka a“ a poslední věta odstavce se zrušuje.
31. V bodu 5.3.9.4 se se za slova „Při zápisu“ vkládá slovo „první“.
32. V bodu 5.3.10 písmenu b) se slova „odborné organizace“ nahrazuji slovem „orgán“,
slovo „která“ se nahrazuje slovem „který“ a v písmenu e) se slova „dobývacích prostor
nebo“ zrušují.
33. V bodu 5.4.7.1 písmenu b) se slova čárka za slovem „zřízeno“ zrušuje, text písmene b)
„smlouvou vlastníka práva stavby a vlastníka pozemku o zrušení práva stavby“ se
označuje jako písmeno ba), na konec textu písmene ba) se vkládá slovo „nebo“,
za písmeno ba) se vkládá nové písmeno bb), které zní „jednostranným právním
jednáním o zrušení práva stavby v případě, že vlastníkem pozemku i vlastníkem práva
stavby se stala po zřeknutí se práva stavby vlastníkem práva stavby nebo na základě
převodu práva stavby vlastníku pozemku nebo převodu pozemku vlastníku práva stavby
jedna osoba.“, v poslední větě písmene b) se slovo „vázne-li“ nahrazuje slovem „Vázneli“, za druhé slovo „stavby“ se vkládají slova „podle písmene b). Tato věta tvoří
samostatný závěrečný odstavec textu bodu.
34. V bodu 5.5.1.1.3 se slova „§ 6“ nahrazuje slovy „§ 8“.
35. Bod 5.5.1.3.1.6 zní: „List vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví v části C obsahuje
zápisy věcného břemene (např. služebnosti vedení, chůze, užívání střechy nebo
obvodové zdi k umístění reklamy nebo veřejného osvětlení nebo reálného břemene,
např. odčerpávání spodní vody, dodávání tepla a teplé vody ve prospěch jiné
nemovitosti) zřízeného pouze k nemovitosti, která je v bytovém spoluvlastnictví nebo je
společnou částí a v části B1 oprávnění pro nemovitost, která je v bytovém
spoluvlastnictví nebo je společnou částí, pokud je realizace práv spojena výhradně
s užitnou hodnotou této nemovitosti. V části D list vlastnictví pro bytové spoluvlastnictví
obsahuje pouze zápisy JPV „Vlastnictví jednotek“ (kód 55) podle bodu 5.5.1.3.1.5
a upozornění „Vznik společenství vlastníků prokázán“ (kód 192), „Doložení vzniku
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společenství vlastníků do dne“ (kód 223), „Společenství vlastníků založeno podle § 1200
obč.zák.“ (kód 235) „Povinnost prokázat vznik společenství vlastníků nejpozději“ a dále
informaci o založení úplného znění prohlášení vlastníka domu do sbírky listin „Úplné
znění prohlášení o vymezení jednotek ve sbírce listin“ (kód 224). Část E listu vlastnictví
pro bytové spoluvlastnictví neobsahuje žádné údaje o listinách.“.
36. V bodu 5.5.1.3.1.8 se slova „Jiná věcná práva, omezení a“ nahrazují slovy „Údaje
o věcných právech k věci cizí, oprávnění z věcných práv,“, za slovo „poznámky“ se
vkládají slova „ , upozornění a další údaje“, slova „podle bodu 5.5.1.3.1.7“ se zrušují,
slovo „a“ za slovem „omezení“ se nahrazuje čárkou, za slovo „poznámky“ se vkládají
slova „a upozornění, s výjimkou práv podle § 23a odst. 3 KatV“ a slovo „které“ se
nahrazuje slovem „která“.
37. V bodu 5.5.1.3.2.3 se slova „jediného domu“ nahrazují slovy „jediné věci“.
38. V bodu 5.5.1.3.2.4 v první větě se slovo „domu“ nahrazuje v obou případech slovem
„věci“.
39. Bod 5.5.1.3.2.5 zní „Pro údaje v částech B1, C a D listu vlastnictví pro bytové
spoluvlastnictví platí obdobně ustanovení bodu 5.5.1.3.1.6.“.
40. V bodu 5.5.1.3.4 se slova „§ 23“ nahrazují slovy „§ 23a“.
41. V bodu 5.5.1.3.4.3 se věta poslední zrušuje.
42. V bodu 5.5.1.3.4.4 se slova „Jiná věcná práva, omezení a“ nahrazují slovy „Údaje
o věcných právech k věci cizí, oprávnění z věcných práv,“, za slovo „poznámky“ se
vkládají slova „ , upozornění a další údaje“ a na konec textu poslední věty se doplňují
slova „s výjimkou práv podle § 23a odst. 3 KatV“.
43. Za bod 5.5.1.4.3 se vkládá nový bod 5.5.1.4.4, který zní „V případě, že je nemovitost,
která je v bytovém spoluvlastnictví nebo je společnou částí, zatížena věcným břemenem
nebo je v její prospěch zřízeno oprávnění z věcného břemene a realizace těchto práv je
spojena výhradně s užitnou hodnotou této nemovitosti, ponechá se jejich zápis
při zrušení bytového spoluvlastnictví beze změny.“.
Dosavadní bod 5.5.1.4.4 se označuje jako bod 5.5.1.4.5.
44. V bodu 5.5.1.4.5 se slovo „5.5.1.4.3“ nahrazuje slovem „5.5.1.4.4“.
45. V bodu 5.5.2.1.1.3 se v první větě za slovo „podle“ vkládá slovo „určeného“, slova
„využití jednotky“ se nahrazují slovy „užívání bytu nebo nebytového prostoru“ a na konec
první věty se vkládají slova „a doloženého kolaudačním souhlasem, oznámením
o záměru započít s užíváním jednotky se souhlasem stavebního úřadu, kolaudačním
rozhodnutím apod“, ve druhé větě se slovo „vkladem“ nahrazuje slovy „jako změna
jiného údaje“.
46. V bodu 5.5.2.1.3.1 se na konci písmene c) tečka nahrazuje slovem „a“ a doplňuje se
písmeno d), které zní „v případě, že výstavbou dotčené jednotky v domě jsou zatíženy, i
předchozí souhlas oprávněné osoby z věcného práva (§ 1169 odst. 1 ObčZ).“.
47. V bodu 5.5.3.1.1.1 písmeno e) se za první slovo „SJM“ vkládají slova „nebo o změně
rozsahu“ a za slovo „vypořádání“ se vkládají slova „nebo o zúžení“.
48. V bodu 5.5.3.1.3.2 se slova „podíl. spoluvl. (§ 1164 odst. 2 ObčZ)“ (kód 101-231) nebo
„Rozsudek soudu o zrušení a vypořádání podíl. spoluvl. (§ 1164 odst. 2 ObčZ)“ “
nahrazují slovy „spoluvlastnictví se vznikem jednotek“ (kód 101-745) nebo „Rozsudek
soudu o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví (kód 123-117)“.
49. V bodu 5.5.3.1.4.2 se za druhé slova „SJM“ vkládají slova „se vznikem jednotek“, slova
„odst. 2“ se zrušují, první slovo „232“ se nahrazuje slovem „746“ a druhé slovo „232“ se
nahrazuje slovem „125“.
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50. Bod 5.5.3.3.3 se zrušuje.
51. Bod 5.6.6 s nadpisem „Akademické tituly“ zní „Akademické tituly, vědecké hodnosti a
označení akademického pracovníka vysoké školy titulem docent nebo profesor se
v katastru evidují na základě ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného. Za ohlášení
se považuje, i pokud tato osoba uvede titul v návrhu na vklad jako navrhovatel. Udělení
akademického titulu, vědecké hodnosti a označení akademického pracovníka vysoké
školy titulem docent nebo profesor se nedokládá. Výmaz se provede na základě
ohlášení vlastníka nebo jiného oprávněného.“.
52. V bodu Bod 6.2.2.5.6.2 se slova „dříve než společně se zápisem vypořádání SJM;
výjimkou je situace, kdy je výsledek dědického řízení závazný i pro pozůstalého
manžela“ se nahrazují slovy „do katastru, pokud z odůvodnění rozhodnutí o dědictví
vyplývá, že v rámci řízení byl vznik podílového spoluvlastnictví bývalých manželů zjištěn
a potvrzen s náležitostmi podle § 66 odst. 2 písm. c) – f) KatV“.
53. V bodu 6.2.2.7.1 se slova „2, 9 nebo 11“ nahrazují slovy „25 (pro OFO) nebo 26
(pro OPO)“.
54. Na konci bodu 6.2.2.8 se doplňuje věta „Majetek zahrnutý do podfondu se do katastru
nemovitostí zapíše na základě potvrzení akciové společnosti s proměnným základním
kapitálem o zahrnutí části jmění společnosti do podfondu (kód listiny 844).“.
55. V bodu 6.2.2.13 se ve větě druhé za slovo „právo“ vkládají slova „ani jiné věcné právo“ a
ve větě třetí za slovo „právo“ vkládají slova „nebo jiné věcné právo“, slova „ponechá se
vlastnické právo zapsáno v katastru s tím, že se k rozhodnutí v navázaném řízení připojí
i usnesení o odložení vykonatelnosti rozhodnutí (viz bod 8.1.3)“ se nahrazují slovy „bude
původní zápis vlastnického nebo jiného věcného práva obnoven [§ 67 odst. 6 písm. b)]“.
56. Za bod 6.3.2.5.3 se vkládá nový bod 6.3.2.5.4, který zní „Současně s výmazem
zástavního práva, na které je podzástavní právo navázáno, se bez návrhu vymaže i toto
podzástavní právo a všechna práva, poznámky, informace a další údaje zapsané
k předmětnému podzástavnímu právu. Oprávněnému z podzástavního práva, které bylo
v důsledku výmazu zástavního práva vymazáno z katastru, se oznámí, že podzástavní
právo bylo z katastru vymazáno v důsledku výmazu zástavního práva.“.
57. V bodu 6.3.2.6.1.4 se slova „ke všem jednotkám v nemovitosti a současně i“ nahrazují
slovem „pouze“ a poslední věta odstavce se zrušuje.
58. Bod 6.3.2.6.1.5 se zrušuje.
59. V bodu 6.3.2.10.5 se na konci textu bodu doplňují slova „ , o kterém zvláštní právní
předpis stanoví, že se zapisuje do katastru nemovitostí“.
60. V bodu 6.3.2.10.6 se slovo „a“ nahrazuje čárkou a na konci textu bodu se vkládají slova
„a předkupního práva podle§ 61 odst. 1 OchrPřKr“.
61. V bodu 6.3.2.12.2 se čárka zruší a za slova „(kód 187)“ se vkládají slova „nebo JPV
„Výhrada práva zpětné koupě zcizitelná“ (kód 263)“.
62. V bodu 6.3.2.12.3 se v poslední větě slova „ , nebo skutečnost, že výhrada práva zpětné
koupě byla ujednána jako zcizitelná, pokud bylo takto ujednáno“ zrušují.
63. V bodu 6.3.2.20.8.1 se všechna slova „rejstříku“ nahrazují slovem „Rejstříku“ a za druhé
slovo „zástav“ se vkládají slova „ , nebo na základě výpisu z Rejstříku zástav, který
obsahuje údaje podle § 66 odst. 2 písm. b) až d) KatV“.
64. Na konci bodu 6.3.2.20.8.2 se doplňuje věta „Přibyla-li k již zastavenému závodu další
nemovitost, eviduje se u ní jako údaj o pořadí zástavního práva vzniklého zastavením
závodu doba vzniku vlastnického práva k této nemovitosti.“.
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65. V bodu 6.3.3.1 písmenu m) se „slova ve věcech trestních“ zrušují, v písmenu y) se slova
„(kód 204)“ nahrazují slovy „(kód 203)“, v písmenu z) se slova „(kód 205)“ nahrazují
slovy „(kód 204)“, doplňuje se písmeno mm), které zní „Vzdání se předkupního práva
spoluvlastníka (280),“, doplňuje se písmeno nn), které zní „Podán návrh na zřízení
exekutorského zástavního práva (kód 252),“ a doplňuje se písmeno oo), které zní
„Odklad oddělení ze spoluvlastnictví (kód 205).“.
66. V bodu 6.3.3.2 úvodní části ustanovení se za slova „vazbou k“ vkládají slova „ „K nem“ a
s vazbou k“, slova „(zprostředkovaná vazba „K nem.“)“ se zrušují a v odstavci na konci
textu bodu se slova „ , poznámky o závazku nezajistit zástavním právem ve výhodnějším
pořadí nový dluh a poznámky o závazku neumožnit zápis nového zástavního práva
namísto starého“ zrušují.
67. V bodu 6.3.3.3 písmenu e) se slova „ve věcech trestních“ zrušují, za písmeno e) se
doplňuje písmeno f), které zní „Zahájení insolvenčního řízení (čl. 29 nařízení EU
č.2015/848) (kód 281)“ a v závěru textu bodu se slovo „Pro“ nahrazuje slovem „k“.
68. V bodu 6.3.3.6.4.2 poslední větě bodu se slovo „první“ nahrazuje slovem „druhé“.
69. V bodu 6.3.4.1 se doplňuje písmeno u), které zní „Zajištění pohledávky (kód 260),“,
písmeno v) které zní „Podané dovolání ve věci, o které se zapisuje poznámka spornosti
(kód 270),“, písmeno w) které zní „Podané dovolání ve věci podle § 23 odst. 1 písm. o)
KatZ (kód 271),“, písmeno x), které zní „Podaná úst. stížnost ve věci, o které se
zapisuje poznámka spornosti (kód 272),“, písmeno y) které zní „Podaná ústavní stížnost
ve věci podle § 23 odst.1 písm.o) KatZ (kód 273),“, písmeno z), které zní „Podaná
žaloba proti rozhodnutí o opravě chyby (kód 274),“, písmeno aa), které zní „Podaná
žaloba proti rozhodnutí o námitce proti obnovenému katastrálnímu operátu (kód 275),“,
písmeno bb), které zní „Podaná kasační stížnost ve věci opravy chyby (kód 276),“,
písmeno cc), které zní „Podaná kasační stížnost ve věci námitky proti obnovenému
katastrálnímu operátu (kód 277),“ a písmeno dd), které zní „Pozemek se nachází
v dobývacím prostoru (kód 278),“.
70. V bodu 6.3.4.2 se doplňuje písmeno d), které zní „Spojení exekucí ke společnému řízení
(kód 259),“.
71. V bodu 6.3.4.3 písmenu a) se slova „kód 258“ nahrazují slovy „kód 248“ a v písmenu c)
se slovo „Manželé“ nahrazuje slovy „MCP: manželé“.
72. Za bod 6.3.4.6 se doplňuje nový bod 6.3.4.7 s nadpisem „Zápis některých upozornění“.
73. Doplňuje se bod 6.3.4.7.1, který zní „Upozornění, že stavba, která je na pozemku téhož
vlastníka (např. budovy - stavby a technická zařízení provozně související s liniovými
stavbami, budovy, které jsou stavbou dráhy, stavba hráze k ochraně nemovitostí před
zaplavením při povodni) není součástí pozemku, ale je samostatná stavba (kód 249) se
zapíše současně se zápisem stavby jako samostatné věci. Upozornění se nezapisuje
v případě, kdy na pozemku nebo stavbě váznou práva, která brání spojení stavby
s pozemkem.“.
74. Doplňuje se bod 6.3.4.7.2, který zní „Upozornění na podané dovolání nebo žalobu nebo
na podanou kasační stížnost se zapíše do katastru na základě ohlášení oprávněného,
jehož přílohou je kopie podaného dovolání nebo žaloby nebo kasační stížnosti potvrzené
podatelnou příslušného soudu. Upozornění se vymaže na základě rozhodnutí
příslušného soudu o odmítnutí nebo zamítnutí žaloby nebo na základě rozhodnutí
o zastavení řízení. Upozornění se vymaže bez návrhu v případě, kdy dojde k zápisu
změny údajů v katastru v důsledku úspěšného dovolání, žaloby nebo kasační stížnosti.“.
75. Doplňuje se bod 6.3.4.7.3, který zní „Upozornění na stanovený dobývací prostor se
zapíše na základě rozhodnutí příslušného obvodního báňského úřadu o stanovení nebo
změně dobývacího prostoru, které tento orgán s potřebnými podklady (např. seznam
dobývacím prostorem dotčených nemovitostí označených údaji podle katastru) zašle
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příslušnému katastrálnímu úřadu. Upozornění se zruší na základě rozhodnutí
příslušného obvodního báňského úřadu o zrušení dobývacího prostoru.“.
76. Doplňuje se bod 6.3.4.7.4, který zní „Upozornění na spornou hranici mezi pozemky (kód
162) se zapíše pouze na základě výsledků zjišťování změn hranic pozemků v případě,
kdy mezi vlastníky sousedních pozemků dojde před komisí pro zjišťování hranic
k rozporu o průběhu vlastnické hranice.“.
77. V bodu 6.4.1.2 se slova „peněžním ústavem (Česká spořitelna, a.s.)“ nahrazují slovy
„oprávněným, resp. jeho právním nástupcem (Česká spořitelna, a.s., ÚZSVM)“, slova
„Českou spořitelnou, a.s.“ se nahrazují slovem „oprávněným“ a slova „České spořitelny,
a.s.,“ se nahrazují slovem „oprávněného“.
78. V bodu 6.4.3.1 se slovo „Poznámka“ nahrazuje slovem „Upozornění“ a slova „poznámka
vyznačena“ se nahrazuje slovy „upozornění vyznačeno“.
79. V bodu 6.4.3.2 se slovo „Poznámka“ nahrazuje slovem „Upozornění“ a slovo
„poznámka“ se nahrazuje slovem „upozornění“.
80. V bodu 8.2.6 s nadpisem „Přiřazování listin při obnovení původního stavu“ se za slova
„vlastnických práv“ vkládají slova „práv nebo jiných věcných práv“, za slova „veřejné
moci“ se vkládají slova „ , nebo odložení právní moci nebo vykonatelnosti rozhodnutí,
které bylo podkladem zápisu“, a za slovo „vlastnického“ se vkládají slova „nebo jiného
věcného“.
81. Bod 8.2.9.7 se zrušuje.
82. V bodu 9.2.3 na konci textu odstavce se slova „obsahu dokumentu“ nahrazují slovem
„dokument“.
83. V bodu 11.1.2 písmenu b) se slova „projevu vůle“ nahrazují slovy „pravosti podpisu“ a
slova „v zástavní smlouvě“ se nahrazují slovy „při zřízení zástavního práva a
souvisejících oprávnění sjednaných ve prospěch zástavního věřitele na téže listině“.
84. V bodu 11.1.3 na konci textu odstavce se slova „v zástavní smlouvě se nezkoumá“
nahrazují slovy „při zřízení zástavního práva a souvisejících oprávnění sjednaných ve
prospěch zástavního věřitele na téže listině katastrální úřad nezkoumá“.
85. Za bod 12.1.1 se vkládá nový bod 12.1.2, který zní „Cílem revize je zajištění co
největšího souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem, a to ověřením
skutečného stavu přímo v terénu. Cílem revize není řešení nesouladů, které je možné
odstranit jiným způsobem, např. převzetím ze ZR.“.
86. Za bod 12.1.2 se vkládá nový bod 12.1.3, který zní „Zjištěné změny se vyznačí červeně
v kopii katastrální mapy a zaznamenají se v příloze protokolu o výsledku revize. Každá
zjištěná změna se zaznamenává v samostatné příloze [4] s výjimkou situací, kdy tyto
změny spolu bezprostředně souvisí, například sloučení parcel v důsledku změny druhu
pozemku.“.
Dosavadní body 12.1.2 až 12.1.4 se označují jako body 12.1.4 až 12.1.6.
87. Body 12.1.4 až 12.1.6 se zrušují.
88. Bod 12.3 se zrušuje.
Dosavadní bod 12.4 se označuje jako bod 12.3.
89. V bodu 12.3.2.1 se věta poslední bodu zrušuje.
90. V bodu 12.3.2.2 se za větu druhou vkládají věty třetí a čtvrtá, které zní „Z důvodu
zjištění, zda navrhované sloučení není v rozporu s územním nebo regulačním plánem,
se předá návrh na sloučení úřadu územního plánování k vyjádření. V případě vyjádření
úřadu územního plánování, že navrhované sloučení není v rozporu s územním plánem
nebo s regulačním plánem, nebo v případě, že se úřad územního plánování ve lhůtě 30
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dnů nevyjádří, provede katastrální úřad sloučení parcel. Souhlas stavebního úřadu se
sloučením parcel se v těchto případech nevyžaduje.“, za pátou větu se vkládá věta
šestá, která zní „Údaje o neměřickém náčrtu se v takovém případě doplní do popisu
příslušného JPV.“ a věta sedmá se zrušuje.
91. V bodu 12.3.2.3 se na konci textu odstavce slova „(bod 12.1.2 nebo 12.1.3). Není-li ke
změně údajů o pozemku nutno doložit listinu (bod 5.2), postupuje se podle bodu 12.1.2,
v opačném případě se postupuje podle bodu 12.1.3“ zrušují.
92. V bodu 12.3.2.4 se za slova „v katastru („ vkládá slovo „např.“.
93. V bodu 12.3.3 s nadpisem „Mapové značky“ se slova „Z katastrální mapy“ nahrazují
slovy „V katastrální mapě“.
94. V bodu 12.3.4.2 se poslední věta zrušuje.
95. V bodu 12.3.5.2 se slova „nebo správního deliktu“ a slova „či správním deliktu“ zrušují.
96. V bodu 12.3.6 jeho nadpis zní „Údaje o budovách“ a slova „Seznam budov s čísly
popisnými a budov s čísly evidenčními“ se nahrazují slovy „Údaje o budovách“.
97. V bodu 12.3.8 jeho nadpis zní „Zhušťovací body, podrobné polohové a výškové bodové
pole“ a slova „PPBP [podle § 43 odst. 5, písm. h) KatV]“ se zrušují.
98. Za bod 12.3.9.3 se vkládá nový bod 12.4, který zní:
12.4 Způsob provádění revize
Revize musí být prováděna tak, aby zjištěné nesoulady, k jejichž odstranění není
třeba předkládat výsledky zeměměřických činností, nebo listiny, anebo takové
listiny je možné nahradit ve spolupráci s dalšími orgány veřejné moci, které jsou
podle katastrálního zákona povinny potvrdit, že zjištěné údaje týkající se jejich
působnosti odpovídají skutečnosti, byly odstraňovány z moci úřední.
12.4.1

Činnosti před zahájením revize

12.4.1.1

Ve spolupráci s krajským úřadem se v rámci územní působnosti
katastrálního úřadu informují obce a další zainteresované úřady či subjekty
(např. správa a údržba silnic) o dlouhodobém záměru Úřadu v oblasti revizí
katastru, způsobu provádění revize a předpokládané potřebě součinnosti.
V rámci spolupráce by mělo dojít i k dohodě na způsobu předávání
informace o plánu revizí na každý rok směrem k obcím a případně
v nezbytném předstihu zasílání tohoto plánu.

12.4.1.2

Před zahájením revize v konkrétní lokalitě se kontaktují příslušné orgány
veřejné moci, upřesní se s nimi harmonogram prací a dohodnou se detailní
postupy v rámci požadované součinnosti, o čemž se pořídí zápis.

12.4.1.3

Revize údajů katastru se provádí v katastrálním území nebo v jeho části,
které stanoví katastrální úřad. Oznámení o konání revize se obci,
stavebnímu úřadu, úřadu územního plánování a orgánu ochrany
zemědělského půdního fondu, na jejichž území bude revize probíhat, zašle
minimálně dva měsíce předem. Obec se požádá o vyhlášení doby konání
revize způsobem v místě obvyklým.

12.4.2
12.4.2.1

Přípravné činnosti
Podklady pro revizi jsou zejména:
a)
b)

soupis parcel,
seznam vlastníků a jiných oprávněných,
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
12.4.2.2
12.4.3

seznam budov včetně interních reklamací z porovnání údajů ISKN
a RÚIAN,
katastrální mapa,
dokumentace místního a pomístního názvosloví,
protokol „ZDŘ“,
geodetické údaje o bodech bodových polí,
ortofoto.

S využitím ortofota a pochůzkou v terénu se zjistí nesoulady, které se
zaznamenají do přílohy protokolu o výsledku revize podle 12.1.3.
Projednání zjištěných změn

12.4.3.1

Na základě zjištění podle 12.4.2.2 se v případě potřeby projednají způsoby
odstranění nesouladů se stavebním úřadem a dalšími orgány veřejné moci.

12.4.3.2

Po projednání s orgány veřejné moci se zjištěné změny projednají
s vlastníky. Pokud se vlastníky, u kterých je možné předpokládat, že se
zdržují na adrese v revidovaném katastrálním území, nepovede zastihnout
na této adrese, osloví se výzvou k projednání vloženou do poštovní schránky
nebo předanou jiným vhodným způsobem. Pokud vlastník na výzvu
nereaguje, vyzve se k projednání písemnou pozvánkou. Místo konání tohoto
projednání se zváží s přihlédnutím ke konkrétním okolnostem, a to tak, aby
byli vlastníci co nejméně zatěžováni. Vlastník v příloze [4] potvrdí svým
podpisem, že byl seznámen se zjištěnou změnou.

12.4.4

Výsledek revize
Výsledkem revize jsou přílohy protokolu o výsledku revize [4], ve kterých
jsou zapsány jednotlivé nesoulady. Přílohy protokolu o revizi mohou
obsahovat nesoulady:
a)
b)

doložené příslušnou listinou, včetně geometrického plánu, nebo
takové, kdy listina není pro zápis třeba,
nedoložené příslušnou listinou.

V případě nesouladu podle bodu a) slouží příloha protokolu o výsledku
revize [4] jako podklad pro zápis změny do dosavadního katastrálního
operátu.
99. V bodu 12.5.1 se slovo „9“ nahrazují slovem „6“ a poslední věta odstavce se zrušuje.
100. V bodu 12.5.2 se za slovo „revize“ vkládají slova „podle 12.4.4 a), listina „Protokol
o „Protokol o výsledku revize katastru-příloha protokolu (§ 43 kat.vyhl.)“ (kód 116-848),“,
slovo „předají“ se nahrazuje slovem „předávají“, za slovo „operátu“ se vkládají slova
„postupně, a to bezodkladně po projednání s vlastníkem nebo po doložení příslušných
listin,“ a slova „při ukončení revize údajů“ se nahrazují slovy “však před ukončením
revize katastru“.
101.

Za bod 12.5.2 se vkládá nový bod 12.5.3, který zní:

12.5.1
12.5.3.1

Nesoulady nedoložené listinou do ukončení revize
Zjištěné nesoulady, které nebyly ve stanovené lhůtě doloženy příslušnými
listinami, se zapisují do řízení „ZDŘ“, které se navazuje na řízení „RO“, a
které se zpravidla zakládá jedno pro konkrétní list vlastnictví. V řízení „ZDŘ“
se zaznamenávají nemovitosti, kterých se nesoulad týká, popis nesouladu,
dohodnuté způsoby odstranění nesouladů a účastníci, jichž se konkrétní
nesoulad týká.
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12.5.3.2

Pro
účely zveřejnění informace
o
neodstraněném
nesouladu
na internetových stránkách Úřadu se využije funkčnost ISKN pro vytváření
JPV. Navázáním na řízení „ZDŘ“ se založí řízení „Z“ s typem předmětu
řízení „Nesoulad“ (kód 96). Pro jednotlivé typy nesouladů v rámci listu
vlastnictví se vytvoří JPV „Nesoulad druhu pozemku se skutečným stavem“
(kód 265), „Nesoulad způsobu využití pozemku se skutečným stavem“ (kód
266), „Nesoulad způsobu využití stavby se skutečným stavem“ (kód 267),
„Nesoulad zobrazení obvodu budovy se skutečným stavem“ (kód 268), nebo
„nesoulad se skutečným stavem – nezapsaná stavba“ (kód 279).
Pro případy, kdy není možné vystihnout nesoulad uvedenými texty, je možné
použít JPV „Nesoulad se skutečným stavem“ (kód 269) a popis nesouladu
doplnit do popisu JPV. JPV se vytváří s vazbou „K nem.“. Tyto JPV se
nezobrazují na výpisech z listu vlastnictví.

12.5.3.3

Pokud jsou poté předloženy příslušné doklady k odstranění nesouladu,
naváže se na řízení „ZDŘ“ řízení „V“ nebo „Z“, popřípadě „OR“, podle
povahy dokladů, které odstraňují nesoulad. V rámci odstranění nesouladu se
provede i výmaz JPV vytvořeného podle bodu 12.5.3.2. Po odstranění všech
nesouladů evidovaných v rámci řízení „ZDŘ“ se řízení „ZDŘ“ ukončí.

12.5.3.4

Při zjištěném nesouladu je možné prověřit, zda se vlastník tím, že včas
neohlásil změnu údajů katastru podle § 37 odst. 1 písm. d) KatZ, a nedoložil
všechny podklady pro jejich zápis ani poté, kdy byl vyzván k odstranění
nesouladů, nedopustil již přestupku, v takovém případě se o této skutečnosti
učiní zápis do protokolu „ZDŘ“. Jsou-li dány zákonné důvody, zahájí se
řízení o přestupku (§ 57 odst. 2 KatZ). Založí se řízení „P“, které se naváže
na řízení „ZDŘ“ (v němž byla osoba vyzvána k odstranění nesouladů).

Dosavadní bod 12.5.3 se označuje jako bod 12.5.4.
102. V bodu 12.5.4 se nadpis odstavce „Výsledky revize“ nahrazuje nadpisem „Výsledný
elaborát“, v úvodu ustanovení odstavce se slova „Výsledky revize jsou“ nahrazují slovy
„Výsledný elaborát obsahuje“, vkládá se nové písmeno a), které zní „oznámení
o zahájení revize“, dosavadní písmena a) až g) se označují jako písmena b) až h),
v písmenu b) se slovo „přílohou“ nahrazuje slovem „přílohami“, v písmenu g) se slovo
„PBPP“ nahrazuje slovy „bodech bodových polí“, v písmenu h) se slova „o PBPP“
zrušují, doplňuje se písmeno i), které zní „oznámení o ukončení revize“. V posledním
neoznačeném odstavci bodu se slova „Výsledky revize“ nahrazují slovy „Výsledný
elaborát“ a za slovo „dokumentaci se vkládají slova „ , sbírce listin“.
103. Za bod 12.5.4 se vkládá nový bod 12.5.5, který včetně nadpisu zní:
„12.5.5 Ukončení revize
Revize katastru se považuje za ukončenou v okamžiku doložení všech zjištěných
nesouladů nebo v okamžiku založení všech řízení „ZDŘ“ podle bodu 12.5.3.
Ukončení revize se vyznačí ukončením protokolu „RO“.
104. V bodu 14.3.2.1 se věta druhá zrušuje.
105. V bodu 14.3.3.1 se ve větě třetí za slovo „plánu“ vkládají slova „spolu s protokolem
o ověření elektronického podpisu“.
106. Bod 14.3.3.2 se zrušuje.
107. V bodu 14.4.1.2 se za slova „pozemku, se“ vkládají slova „na vytyčených lomových
bodech s kódem kvality 3 až 5 označených hraničními znaky vyznačí“, následující
slovo „vyznačí“ se zrušuje a slova „na vytyčených lomových bodech označených
hraničními znaky“ se zrušují.
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108. V bodu 14.5.1.2 písmenu f) se za slovo „polohopisu“ vkládají slova „(např. budovy,
která je hlavní stavbou na pozemku, viz bod 3.1.2.2)“.
109. V bodu 14.5.2.1 se na konci odstavce doplňuje věta „Bránila-li by sloučení parcel
skutečnost, že k jedné z parcel je evidována služebnost v rozsahu celé této parcely,
obsahuje neměřický záznam pro sloučení parcel rovněž vymezení rozsahu této
služebnosti k části pozemku.“.
110. Za bod 15.1.11.4 se vkládá nový bod 15.1.11.5, který zní „V katastrálních územích
nebo v jejich částech, ve kterých je zcela odstraněno evidování pozemků
zjednodušeným způsobem, lze v odůvodněných případech, pokud jsou údaje
požadovány v rámci součinnosti stanovené právním předpisem, poskytnout orientační
porovnání popisných informací o parcelách dřívějších pozemkových evidencí se
stavem parcel katastru nebo porovnání popisných informací o parcelách katastru
s posledním dochovaným stavem dřívějších pozemkových evidencí. Ukázka porovnání
parcel je v příloze [12].
111. V bod 16.2.4 se slova „téhož katastrálního úřadu“ zrušují“, slovo „kterému“ se
nahrazuje slovem „které“, slova „byl návrh doručen a které“ se zrušují, za slovo „vede“
se vkládají slova „podle čl. 4 a 5 JŘ“ a poslední věta bodu se zrušuje.
112. Bod 16.2.5 se zrušuje.
113. V bodu 16.3.6 se slovo „obdobě“ nahrazuje slovem „obdobně“.
114. V příloze č. 3 ve vysvětlivkách se u písmene „K“ písmene b) se slovo „ , nebo“ zrušuje,
u písmene „O“ se slovo „ , nebo“ zrušuje, části „Podklady pro zápis změny způsobu
využití pozemku do katastru nemovitostí“ u kódu 11 se ve sloupci „Podklady pro zápis
změny“ za slovo „P“ doplňují slova „nebo „W případně spolu s J při současné změně
zemědělského pozemku na druh pozemku vodní plocha nebo ostatní plocha“, u kódu
12 se za slova „pouze H“ doplňují slova „nebo W“, u kódu 13 se za slova „zbytku zdiva“
doplňují slova „ , nebo W“, u kódu 21 se ve sloupci „Název“ nahrazuji slova „hřbitov,
urnový háj“ slovem „pohřebiště“, ve sloupci „Zkráceně“ se slova „hřbitov-urn. háj“
zrušují, ve sloupci „Význam“ se slova „Hřbitov, urnový háj.“ nahrazují slovem
„Pohřebiště veřejné a neveřejné“, kód 24 se zrušuje, doplňuje se kód 30, u kterého se
do sloupce „Název“ doplňují slova „mez, stráň“, do sloupce „Význam“ se doplňují slova
„Mez, stráň, úvoz, příkop“, do sloupce „Kód druhu p.“ se doplňují slova „2 až 11 a 14“ a
do sloupce se doplňují slova „Podklady pro zápis změny“ se doplňují slova „P nebo
W“. Ve vysvětlivkách k části „Podklady pro zápis změny způsobu využití pozemku do
katastru nemovitostí“ se u písmene „V“ doplňují slova „v případě, že údaje o způsobu
využití pozemku dobývací prostor jsou v katastru dosud evidovány podle vyhlášky
č. 357/2013 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti vyhlášky č. 87/2017
Sb.; na základě uvedeného rozhodnutí se zruší údaj o způsobu využití pozemku
dobývací prostor a v případě, že se jedná o změnu dobývacího prostoru a dobývací
prostor stále trvá, zapíše se stanovení dobývacího prostoru již formou upozornění
podle § 21 odst. 1 písm. k) KatV)“.
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115. Příloha č. 4 zní:
Příloha č. [4]: PŘÍLOHA PROTOKOLU O VÝSLEDKU REVIZE
Příloha protokolu o výsledku revize údajů katastru nemovitostí č. 2

strana 1/2

List vlastnictví č. 120
Vlastník (jiný oprávněný):
Pořadí

Jméno a příjmení (název)
Místo trvalého pobytu (sídlo)

Identifikátor
(datum narození,
IČO)

Podíl

1.

Jan Novák, Nad lesním divadlem 115/14, Braník, 14000 Praha 4 650456/1234

1/3

2.

Jan Novák, Nad lesním divadlem 115/14, Braník, 14000 Praha 4 390521/2345

1/3

3.

ABC s r.o., č. p. 1, 33033 Úlice

1/3

25596641

Zjištěné změny údajů katastru nemovitostí podle § 43 odst. 8 vyhlášky č. 357/2013 Sb.
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Při revizi katastru v katastrálním území Úlice obce Úlice byl zjištěn nesoulad údajů katastru se
skutečným stavem:
pozemková parcela 613/3 (druh pozemku zahrada) je současně užívána jako jeden celek společně
s pozemkovou parcelou 613/4 s evidovaným druhem pozemku zahrada, parcely budou sloučeny
do pozemkové parcely 613/4.
Vyjádření nebo potvrzení orgánů veřejné moci ke zjištěným nesouladům
Navržené sloučení parcel není v rozporu s územním plánem.
Razítko:

Dne: 24. 2. 2017

Podpis:
Záznamy katastrálního úřadu ke zjištěným nesouladům
Změna pro zápis do katastru nemovitostí nevyžaduje doložení listinou.
Změna byla doložena listinou, potřebnou pro zápis změny do katastru nemovitostí:
………………………………………………………………………………………………………………………… .
Vlastník byl vyzván k doložení listiny potřebné pro zápis změny do katastru nemovitostí v termínu do:
……………….
Upozornění !
V případě, že vlastník ve stanovené lhůtě listinu katastrálnímu úřadu nepředloží, bude změna zapsána
do záznamu pro další řízení. Informace o neodstraněném nesouladu bude zveřejněna na internetových
stránkách Úřadu.
*Změna bude zapsána v katastru nemovitostí.
(* Nehodíci se škrtněte)

Vlastník (jiný oprávněný) byl seznámen s obsahem této přílohy protokolu o výsledku revize
údajů katastru nemovitostí.
Pořadí Jméno a příjmení (název)

Průkaz totožnosti

Podpis

Dne

1.

Jan Novák

OP 123456789

8. 3. 2017

2.

Jan Novák

Plná moc pro Jana Nováka
r.č. 650456/1234.

8. 3. 2017

3.

ABC s r.o.

OP 987654321
Jaroslav Malý

9. 3. 2017

Dne:9. 3. 2017

…………………………………………
podpis oprávněné úřední osoby, popř. osoby,
která byla pověřena sepsáním protokolu
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Příloha protokolu o výsledku revize údajů katastru nemovitostí č. 2
Další záznamy katastrálního úřadu ke zjištěným nesouladům

Neměřický záznam pro sloučení parcel č. 686.
Dne:13. 3. 2017
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Příloha protokolu o výsledku revize údajů katastru nemovitostí č. 3

strana 1/1

List vlastnictví č. 213
Vlastník (jiný oprávněný):
Pořadí Jméno a příjmení (název)
Místo trvalého pobytu (sídlo)

1.

Identifikátor
(datum narození,
IČO)

Štika Ladislav, Komenského 142, 27351 Svárov

Podíl

830406/4444

Zjištěné změny údajů katastru nemovitostí podle § 43 odst. 8 vyhlášky č. 357/2013 Sb.
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
Při revizi katastru v katastrálním území Úlice obce Úlice byl zjištěn nesoulad údajů katastru se
skutečným stavem:
pozemková parcela 420/2, druh pozemku orná půda byl v terénu změněn na trvalý travní porost.
Vyjádření nebo potvrzení orgánů veřejné moci ke zjištěným nesouladům
Údaje o výsledku revize odpovídají skutečnosti.
Razítko:

Dne: 24. 2. 2017

Podpis:
Záznamy katastrálního úřadu ke zjištěným nesouladům
Změna pro zápis do katastru nemovitostí nevyžaduje doložení listinou.
Změna byla doložena listinou, potřebnou pro zápis změny do katastru nemovitostí:
………………………………………………………………………………………………………………………… .
Vlastník byl vyzván k doložení listiny potřebné pro zápis změny do katastru nemovitostí v termínu do:
……………….
Upozornění !
V případě, že vlastník ve stanovené lhůtě listinu katastrálnímu úřadu nepředloží, bude změna zapsána
do záznamu pro další řízení. Informace o neodstraněném nesouladu bude zveřejněna na internetových
stránkách Úřadu.
*Změna bude zapsána v katastru nemovitostí.
(* Nehodíci se škrtněte)

Vlastník (jiný oprávněný) byl seznámen s obsahem této přílohy protokolu o výsledku revize
údajů katastru nemovitostí.
Pořadí Jméno a příjmení (název)

1.

Štika Ladislav

Průkaz totožnosti

OP 345698741

Dne:13. 3. 2017

Podpis

Dne

13. 3. 2017

………………………………………
podpis oprávněné úřední osoby, popř.
osoby, která byla pověřena sepsáním
protokolu

Další záznamy katastrálního úřadu ke zjištěným nesouladům

Vlastník sdělil, že se jedná o dočasné zatravnění pozemku, dosud evidovaný druh pozemku
nebude v katastru nemovitostí změněn.
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116. V příloze č. 5 vzoru 1 se výkaz dosavadního a nového stavu údajů katastru nahrazuje
novým:

117. V příloze č. 5 vzoru 5 se grafické znázornění nahrazuje novým:

Čl. 2
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118. Doplňuje se příloha č. 12, která zní:
Příloha č. [12]:
POROVNÁNÍ PARCEL
S PARCELAMI KATASTRU NEMOVITOSTÍ

DŘÍVĚJŠÍ

POZEMKOVÉ

EVIDENCE

POROVNÁNÍ PARCEL
dřívější pozemkové evidence s parcelami katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Středočeský kraj
Katastrální pracoviště Příbram
Okres Příbram
Obec Suchdol
Dřívější pozemkovou evidencí je pozemkový katastr
ÚDAJE DŘÍVĚJŠÍ
POZEMKOVÉ EVIDENCE

ÚDAJE KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Katastrální území Liha
Knihovní
vložka *)

Katastrální území Liha

Parcelní číslo

Parcelní číslo

101

č. 243

Poznámka

příděl *)

18

č. 244
18

102

č. 243
č. 244

18

103

č. 243
č. 244
č. 245
č. 246

*) nehodící se škrtne
Vyhotovil dne: Kalich 26. 07. 2017
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Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 15. srpna 2017.

Ing. Karel Štencel
místopředseda
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