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

Město Ústí nad Orlicí 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 Pardubický kraj, 
Katastrálního pracoviště Ústí nad Orlicí (dále jen „katastrální úřad“) č.j. 
RO-1/2020-611, že v katastrálním území Knapovec obce Ústí nad Orlicí 
bude zahájena

revize katastru nemovitostí,

která potrvá od 6.3.2020 přibližně do 31.12.2020.

Během revize katastru nemovitostí budou zaměstnanci katastrálního 
úřadu revidovat soulad údajů katastru se skutečným stavem v terénu. 
Účast vlastníků a jiných oprávněných není při revizi katastru nezbytná. 
V případě zjištěného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru 
a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem 
katastrálního úřadu.

V této souvislosti upozor ňujeme vlastníky nemovitostí na jejich 
povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 k atastrálního 
zákona, zejména povinnost

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

b) ohlásit katastrálnímu ú řadu změny údaj ů katastru týkající 
se jejich nemovitostí, a to do 30 dn ů ode dne jejich vzniku 
a předložit listinu, která zm ěnu dokládá, nejedná-li se o listiny, 
které p ředkládají p říslušné státní orgány p římo k zápisu 
do katastru nemovitostí,

c) na vyzvání p ředložit ve stanovené lh ůtě příslušné listiny 
pro zápis do katastru.

Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávněný na výzvu katastrálního úřadu 
potřebnou součinnost a zjištěný nesoulad se nepodaří odstranit 
do ukončení revize, bude informace o tomto nesouladu zveřejněna 
na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického 
a katastrálního prostřednictvím aplikace Nahlížení do katastru 
nemovitostí.

Podpis a razítko:

Oznámení vyvěšeno dne: Oznámení sňato dne:



POVINNOST PODAT P�IZNÁNÍ 
K DANI Z NEMOVITOSTÍ 

V dùsledku revize mù�e dojít ke zmìnì okolností 
rozhodných pro vymìøení danì z nemovitostí. 
Takovou okolností je napø. údaj o druhu pozemku. 

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani 

z nemovitostí, je vlastník povinen podat úplné nebo 
dílèí daòové pøiznání do 31. ledna pøíslu�ného roku. 
Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neuèiní, 
vznikne mu podle ustanovení § 250 daòového øádu 

povinnost zaplatit pokutu (závislou na vý�i 
vymìøované danì a poètu dní prodlení, v�dy v�ak ve 
vý�i minimálnì 500 Kè). Není-li daò vèas zaplacena, je 
poplatník povinen uhradit také úrok z prodlení podle 
§ 252 tého� zákona. 

POVINNOSTI VLASTNÍK! 

PODLE KATASTRÁLNÍHO ZÁKONA 

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

ü zúèastnit se na výzvu katastrálního úøadu jednání 
ü ohlásit katastrálnímu úøadu zmìny údajù katastru 

týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnù ode 

dne jejich vzniku, a pøedlo�it listinu, která zmìnu 
dokládá 

ü na výzvu katastrálního úøadu pøedlo�it ve 
stanovené lhùtì pøíslu�né listiny pro zápis do 
katastru 

 

 

 

 

Pokud vlastník neplní povinnosti dle § 37 katastrálního 
zákona, mù�e svým jednáním (a to i pasivním) naplnit 
skutkovou podstatu pøestupku dle § 57 katastrálního 
zákona. 

 

Èeský úøad zemìmìøický a katastrální 

ústøední správní úøad zemìmìøictví a katastru nemovitostí 

Èeské republiky 

Katastr nemovitostí je podle katastrálního zákona

zdrojem informací, které slou�í vedle ochrany práv 
k nemovitostem i k celé øadì dal�ích úèelù. Z tìchto
dùvodù je nezbytné, aby údaje katastru co nejvíce 
odpovídaly skuteènému stavu v terénu, a proto je 

vlastníkùm ulo�ena povinnost ohla�ovat zmìny údajù 
katastru týkající se jejich nemovitostí.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O této své povinnosti nìkteøí vlastníci nevìdí. V øadì 
pøípadù navíc k neohlá�ení zmìny mohlo dojít za 
pøedchozích vlastníkù. S cílem nápravy tohoto stavu 
provádí katastrální úøad revizi katastru. 

Pokud jste do schránky obdr�eli tento informaèní 
leták, s nejvìt�í pravdìpodobností byla ve Va�í obci 
zahájena revize katastru nemovitostí. 

 

Zmìny údajù o druhu pozemkù jsou okolnostmi 
rozhodnými pro vymìøení danì z nemovitostí. 
Vlastník nemovitostí je tedy povinen za 
nemovitosti, u nich� do�lo ke zmìnám tìchto 
rozhodných okolností, podat úplné nebo dílèí 
daòové pøiznání na rok následující po roce, ve 

kterém tyto zmìny nastaly. 

 

REVIZE  

KATASTRU NEMOVITOSTÍ 

Informace o nedoøe�ených nesouladech se 
zveøejòují na internetových stránkách ÈÚZK 
(www.cuzk.cz) prostøednictvím aplikace 
Nahlí�ení do katastru nemovitostí. 



 

JAKÝ JE CÍL REVIZE? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katastrální úøad v souladu s ustanovením § 35 

katastrálního zákona reviduje za souèinnosti obcí, 
popøípadì té� orgánù veøejné moci (zejména 
stavebních úøadù, orgánù ochrany zemìdìlského 
pùdního fondu, orgánù státní správy lesù) a za úèasti 
pøizvaných vlastníkù obsah katastru se skuteèným 
stavem. Èinnosti katastrálního úøadu pøi revizi jsou 
upraveny v § 43 katastrální vyhlá�ky. 

JAK SE O REVIZI DOZVÍTE? 

Revizi údajù katastru nemovitostí oznamuje pøíslu�ný 
katastrální úøad nejpozdìji 2 mìsíce pøed jejím 
zahájením obci, na jejím� území bude revize katastru 
provádìna. Informaci o zahájení revize zveøejòuje 
pøíslu�ná obec zpùsobem v místì obvyklým. 

O probíhající revizi se také mù�ete dozvìdìt z letáèku 
vhozeného do Va�í schránky pøi pochùzce pracovníkù 
katastrálního úøadu v terénu. 

CO JE P!EDM"TEM REVIZE? 

Pøedmìtem revize katastru jsou zejména zápisy 
staveb, druhù pozemkù a zpùsobù vyu�ití pozemkù 

a  typù staveb a zpùsobù vyu�ití staveb. Dále se 
reviduje prùbìh hranic pozemkù a oprávnìnost 
evidence sousedících parcel stejného vlastníka. 

JE NUTNÁ P!ÍTOMNOST VLASTNÍKA? 

Neúèast vlastníka není na pøeká�ku provedení revize. 
Obecnì je ale v zájmu vlastníka se v pøípadì pøizvání 
revize úèastnit, proto�e taková úèast napomù�e 
k   lep�ímu vysvìtlení a k rychlej�ímu vyøe�ení 
zji�tìných nesouladù. Vlastník tím mù�e pøedejít celé 
øadì komplikací souvisejících s nedodr�ením 
daòových, stavebních, katastrálních a dal�ích 
pøedpisù. 

Pokud nejsou zji�tìny u nemovitostí ve Va�em 
vlastnictví �ádné nesoulady, revizi katastru ve Va�í 
obci nemusíte ani zaznamenat. 

JAK SE REVIZE PROVÁDÍ? 

Zástupci katastrálního úøadu nejprve porovnáním 
katastrální mapy s ortofotomapou a následnou 
pochùzkou v terénu zji��ují skuteèný stav, který 
porovnávají se stavem evidovaným. Následnì 

projednávají s dal�ími orgány veøejné moci (obcemi, 
stavebními úøady, orgány ochrany zemìdìlského 
pùdního fondu, atd.) mo�né zpùsoby odstranìní 
zji�tìných nesouladù, a to z dùvodu minimálního 

zatì�ování vlastníka pøi získávání potøebných listin.  

 

 

 

 

 

 

 

Poté se zástupci katastrálního úøadu sna�í vlastníky 
s bydli�tìm v místì konání revize osobnì seznámit se 

zji�tìnými nesoulady a projednat s nimi zpùsoby jejich 

odstranìní. V pøípadì, �e se vlastníky zastihnout 
nepodaøí, je zpravidla do jejich domovní schránky 
vlo�ena pozvánka na projednání nesouladu s návrhem 
místa a èasu projednání. V pøípadì potøeby je mo�né 
na uvedených kontaktech domluvit s pracovníky 
katastrálního úøadu jiný termín a místo projednání.  

Pokud vlastník není pøítomen projednání, a ani si 

nedomluví jiný termín, nebo se jedná o vlastníka 
s pobytem mimo území s probíhající revizí, vyzve ho 
katastrální úøad k projednání písemnou pozvánkou 
zaslanou na adresu trvalého pobytu.  

JAK SE ZJI�T"NÉ ZM"NY PROMÍTNOU 

DO KATASTRU? 

Zmìny nevy�adující dolo�ení listiny, jako jsou napø. 
vybrané zmìny druhu pozemku èi odstranìní zápisu 
neexistující stavby, se do katastru zapí�í z moci úøední, 
pøípadnì na základì potvrzení orgánu veøejné moci. 
U  zmìn vy�adujících dolo�ení listiny, jako je napø. 
zápis nové stavby, vyzve katastrální úøad vlastníka 

k pøedlo�ení tìchto listin. 

Cílem revize je dosa�ení co nejvìt�ího souladu 
skuteèného stavu se stavem evidovaným 
v katastru nemovitostí. 

 

Za správnost vyhotovení: Felgr Aleš.


