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Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice (dále jen „katastrální úřad) Vám 
oznamuje, že v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude v katastrálním území Černiv obce Černiv 
provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“). 
Revize potrvá v období od 13.11.2017 přibližně do 28.2.2018. Při revizi budou zjišťovány změny 
a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, jak to vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky 
č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
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 následujícím rozsahu:
V příloze k tomuto průvodnímu 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.
Dále Vás žádáme, abyste při revizi zajistili za obecní úřad spolupráci osoby znalé místních poměrů, 
která bude oprávněna podávat katastrálnímu úřadu potřebné informace týkající se vlastníků 
nemovitostí a informace týkající se nemovitostí ve vlastnictví obce. Dále abyste pro účely revize 
poskytli zaměstnanci katastrálního úřadu potřebnou místnost Vašeho úřadu .
Předmětem revize je mj. také seznam budov s čísly popisnými a budov s čísly evidenčními. Katastrální 
úřad Vás žádá o součinnost při porovnání tohoto seznamu obsahujícího stav podle katastru 
nemovitostí se stavem, který je součástí Vaší evidence.

Podklady k porovnání seznamu Vám budou dodány po jeho vyhotovení.

Děkujeme Vám za poskytnutou součinnost.

Ing. Věra Břečková, v. r.
ředitelka

Příloha:
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí



O Z N Á M E N Í
o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Obec Černiv podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon),

o z n a m u j e

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice (dále 
jen „katastrální úřad“) č.j. RO-24/2017-506, že v katastrálním území Černiv obce Černiv bude dne 
13.11.2017 zahájena

revize katastru nemovitostí

a potrvá přibližně do 28.2.2018.

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich 
povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého 
zástupce,

b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to 
do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-li 
se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,

c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné buď přímo u pracovníka
provádějící revizi (Ivan Matějka), nebo v budově Katastrálního pracoviště Litoměřice, Žitenická
1218/3, 412 01 Litoměřice - vždy v úředních hodinách, nebo na telefonním čísle 412 575 300.

Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť 
odůvodněných případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své výše uvedené 
povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo. 

Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen“oprávněné osoby“) jsou podle 
§ 7 odst. 1 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví“), ve znění pozdějších předpisů, 
oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou 
vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu 
na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit 
život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti 
a ochraně zdraví při práci. 

Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti 
a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát, 
aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, 
v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty 
překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání značek bodových polí.

Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen strpět 
umístění měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit 
nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí 
se porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může za to být pokutován.

Podpis a razítko:

Oznámení vyvěšeno dne: Oznámení sňato dne:



Cílem revize je prověření souladu údajů 
katastru se skutečným stavem v terénu a v 
případě nalezení nesouladu jeho odstranění. 

CO JE REVIZE KATASTRU A PROČ SE PROVÁDÍ? 

 

 

Přesnost údajů katastru nemovitostí je základním 
předpokladem pro spolehlivě fungující realitní trh a 

veřejnou správu. Ačkoliv je v zájmu samotných 
vlastníků, aby byly údaje katastru spolehlivé a 
v souladu se skutečným stavem, není vždy vlastníky 
splněna ohlašovací povinnost, tj. není oznámena 
změna údajů katastru nemovitostí a nejsou 

předloženy příslušné listiny k jejich zápisu do katastru. 

Údaje katastru nemovitostí tak nemusí plně odpovídat 
skutečnosti. Jedním z nástrojů, jak docílit toho, aby 

údaje katastru co nejvíce vypovídaly o skutečném 

stavu v terénu, je pravidelné provádění revize 
katastru. Zásady pro provádění revize údajů katastru 
jsou stanoveny v § 35 zákona č. 256/2013 Sb., 
katastrální zákon, v platném znění a § 43 vyhlášky č. 
357/2013 Sb., katastrální vyhláška, v platném znění.  
 

KDY SE REVIZE PROVÁDÍ A JAK SE O NÍ DOZVÍTE? 

Revizi údajů katastru nemovitostí vyhlašuje příslušný 
katastrální úřad podle potřeby. Vyhlášení revize 
katastru oznamuje katastrální úřad nejpozději 2 
měsíce před jejím zahájením obci, na jejímž území 
bude revize katastru prováděna. Informaci o zahájení 
revize zveřejňuje příslušná obec způsobem v místě 
obvyklým.  Informace o zahájení revize je rovněž 
umístěna na úřední desce příslušného katastrálního 
úřadu. 

CO JE PŘEDMĚTEM REVIZE 

Předmětem revize katastru jsou zejména hranice 

pozemků, obvody budov a vodních děl, druh 

pozemku, způsob využití pozemku, typ stavby a 

způsob využití stavby. Podle potřeby se dále revidují i 
hranice katastrálního území, další prvky polohopisu, 
místní názvy a pomístní jména a další. 

Rozsah, ve kterém bude revize prováděna, určuje ve 

vyhlášení revize katastrální úřad. 

Revize katastru naopak nenahrazuje obnovu katastru 

novým mapováním, neprobíhá zjišťování průběhu 
hranic a jejich následné zaměření. 

 

JE NUTNÁ PŘÍTOMNOST VLASTNÍKA? 

Revize se provádí za součinnosti obce, orgánů veřejné 
moci a podle potřeby i jednotlivých vlastníků a jiných 
oprávněných. Ačkoliv přítomnost vlastníka při revizi 
není v mnoha případech nezbytně nutná, je často 
žádoucí a pro vlastníka výhodná, jelikož při osobním 
jednání s katastrálním úřadem může uvedené 
nesoulady a způsob jejich odstranění konkrétně 
projednat a informovat se o možnostech nápravy. 

Rovněž je třeba součinnosti vlastníka, pokud je 

nezbytné ke zjištění skutečného stavu zajistit vstup 
zaměstnance katastrálního úřadu pověřeného 
prováděním revize na předmětný pozemek.  

Pokud nedošlo na nemovitostech ve Vašem vlastnictví 
k žádným nesouladům mezi evidovaným stavem 
v katastru a skutečným stavem, revizi katastru ve vaší 
obci nemusíte ani zaznamenat. 

JAK SE REVIZE PROVÁDÍ 

Zástupci katastrálního úřadu provádějí pochůzku 
v terénu a revidují skutečný stav se stavem v katastru. 

Zjistí-li katastrální úřad změnu či nesoulad v údajích 
katastru, zaznamená tuto skutečnost do přílohy 
protokolu o výsledku revize katastru.  

 

 

 

 

 

 

 

U změny vyžadující doložení příslušnou listinou, jako 

je např. nová stavba, která je obsahem katastru, se 

projedná způsob odstranění zjištěného nesouladu v 
údajích katastru. Pokud vlastník není revizi přítomen, 
vyzve katastrální úřad vlastníka písemně k předložení 
příslušných listin dokladujících změnu.  

Některé změny, např. vybrané změny druhu pozemku 
či odstranění stavby, lze zapsat do katastru na základě 
výsledků revize a nevyžadují doložení příslušných 
listin. Takové změny zapíše na základě výsledků revize 

katastrální úřad z moci úřední.  



Změny údajů o druhu pozemků jsou okolnostmi 
rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. 
Vlastník nemovitostí je tedy povinen za 
nemovitosti, u nichž došlo ke změnám těchto 
rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí 
daňové přiznání na rok následující po roce, 
v němž tyto změny nastaly. 

POVINNOST PODAT PŘIZNÁNÍ 
K DANI Z NEMOVITOSTÍ 

V důsledku revize může dojít ke změně okolností 
rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. 
Takovou okolností je např. údaj o druhu pozemku. 

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona č. 338/1992 

Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších 
předpisů, je povinen tak učinit do 31. ledna 
příslušného roku. Pokud tak v zákonem stanoveném 
termínu neučiní, může mu vzniknout podle 

ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, 
ve znění pozdějších předpisů, povinnost zaplatit 

pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní 
prodlení).  

POVINNOSTI VLASTNÍKŮ 

DLE KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

Povinnosti vlastníků jsou dány § 37 katastrálního 
zákona. U revize katastru jsou to zejména povinnosti: 

 zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání 
 ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru 

týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode 
dne jejich vzniku, a předložit listinu, která změnu 
dokládá 

 na výzvu katastrálního úřadu předložit ve 
stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do 
katastru 

 

 

 

 

Pokud vlastník neplní povinnosti dle § 37 
katastrálního zákona, může svým jednáním (a to i 
pasivním) naplnit skutkovou podstatu správního 
deliktu dle § 57 katastrálního zákona. 

 

 

 

 

  

 

 

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ 
web: http://cuzk.cz/  

Pokud jste obdrželi tento informační leták, s největší 
pravděpodobností ve vaší obci dochází k přípravným 
pracím na revizi katastru nemovitostí. 

KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO ÚSTECKÝ KRAJ 

Katastrální pracoviště Litoměřice 

Žitenická 1218/3 

412 01 Litoměřice 

e-mail: kp.litomerice@cuzk.cz   

 

REVIZE  

KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

http://cuzk.cz/
mailto:kp.litomerice@cuzk.cz


Za správnost vyhotovení: Pavlová Jarmila.


