Návrh na opravu chyby v katastrálním operátu

Spisová značka
vyplní katastrální úřad

Návrh na opravu chyby se podává:
Katastrálnímu úřadu pro
Katastrální pracoviště

Navrhuji opravu chyby v katastrálním operátu podle § 36 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
zákon), která byla způsobena zřejmým omylem při vedení katastru nemovitostí * ), zřejmým omylem při obnově
katastrálního operátu *), nepřesností při podrobném měření *), nepřesností při zobrazení předmětu měření v katastrální
mapě *), při výpočtu výměr parcel *), chybným geometrickým a polohovým určením pozemku *), chybným určením
výměry parcely *), chybami v psaní a počítání *).:
Katastrální území:
I.

Chybný údaj

II. Správný údaj
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III. Údaje o navrhovateli
1.
příjmení nebo název

jméno

titul před

č.p. / č.e.*) č.orient.

ulice

PSČ

titul za

RČ / IČ *)

část obce (v Praze název katastrálního území)

městský obvod v Praze

obec

stát (vyplňte pouze v případě cizího státu)

e-mail, telefon

2.
příjmení nebo název

jméno

titul před

č.p. / č.e.*) č.orient.

ulice

PSČ

RČ / IČ *)

část obce (v Praze název katastrálního území)

městský obvod v Praze

obec

stát (vyplňte pouze v případě cizího státu)

titul za

e-mail, telefon

Další osoby, které ohlašují změnu, jsou uvedeny na formuláři „Příloha E – Seznam vlastníků a jiných oprávněných“, který je nedílnou
součástí tohoto ohlášení
ano
ne

IV. Podpisy
V(e)
1.

V.

dne
2.

Přílohy

*)

Nehodící se škrtněte.
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Při vyplňování formuláře postupujte takto:
Obecné pokyny
1.
2.
3.
4.

Vzor vyplněného formuláře najdete na http://www.cuzk.cz/ v sekci „FORMULÁŘE“.
Pole, která nevyplňujete, neproškrtávejte. U polí s možností volby označte správnou variantu křížkem.
Toto poučení je určeno pouze pro Vaši potřebu, před předložením vyplněného formuláře katastrálnímu úřadu je odtrhněte.
Vyplněný formulář s přílohami doručte tomu katastrálnímu pracovišti, v jehož územním obvodu se nemovitost, u které
navrhujete chybné údaje v katastrálním operátu opravit, nachází.

Pokyny k části I. – Chybné údaje
Uveďte údaje, jak jsou v katastru nemovitostí dosud vedeny a které navrhujete opravit.

Pokyny k části II. – Správné údaje
Uveďte správné údaje, kterými navrhujete chybné údaje uvedené v části I. nahradit.

Pokyny k části III. – Údaje o navrhovateli
Údaje o e-mailu nebo telefonu jsou nepovinné, v případě potřeby však usnadní Vaše kontaktování a vyřešení problému.

Pokyny k části IV. – Podpisy
1. U podpisu osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby (organizační složky státu) uveďte její jméno, popř. jména, příjmení
a funkci.
2.

Úřední ověření podpisu na návrhu se nevyžaduje.

Pokyny k části V. – Přílohy
1.

Chybné údaje katastru, které vznikly zřejmým omylem při vedení a obnově katastru, a to geometrické a polohové určení,
číslo parcely, údaj o právu, upozornění, druh pozemku, způsob ochrany nemovitosti, způsob využití nemovitosti, údaj o
budově včetně údaje o její dočasnosti, údaj o jednotce, cenový údaj a údaj pro daňové účely katastrální úřad opraví na základě
původního výsledku zeměměřické činnosti nebo listiny, která byla podkladem pro zápis tohoto údaje do katastru, a v případě
chyby vzniklé zřejmým omylem při obnově katastrálního operátu i na základě výsledků zjišťování hranic.
Znovu tyto listiny není nutné katastrálnímu úřadu předkládat.

2.

Chybné geometrické a polohové určení, které vzniklo nepřesností při podrobném měření a zobrazení předmětu měření v
katastrální mapě, nejde-li o případy podle bodu 1, opraví katastrální úřad na základě
a) výsledku zeměměřických činností, který je využíván pro vyznačení příslušného předmětu polohopisu do katastrální
mapy, a
b) písemného prohlášení vlastníků pozemků, že hranice pozemků nebyla jimi měněna, není sporná ani nebyla
zpochybněna.
Podpisy na písemném prohlášení podle písmene b) musí být úředně ověřeny; to neplatí, pokud ověřovatel, který
ověřil výsledek zeměměřické činnosti podle písmene a), na tomto prohlášení písemně potvrdil, že vlastníci dotčených
pozemků, jejichž totožnost zjistil, před ním prohlášení podepsali.
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