
Digitalizace katastrální mapy 

Vážení občané města Karolinky. Městskému úřadu Karolinka bylo doručeno OZNÁMENÍ o 
dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí. (Vyvěšeno na 
úřední desce Městského úřadu Karolinka.) Katastrální úřad Vsetín v něm oznamuje, že v budově 
Městského úřadu Karolinka, ve velké zasedací místnosti, v období od 23.10.2017 do 3.11.2017, vždy 
v pracovních dnech pondělí a středa od 8:00 do 16:30 hod., úterý a čtvrtek od 7:15 do 14:45 hod. a 
pátek od 7:15 do 13:15 hod., bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený 

přepracováním na digitalizovanou katastrální mapu v katastrálním území Karolinka. Katastrální 
úřad zdůrazňuje, že v průběhu zmíněného období, ale jen ve dnech pondělí a středa, bude 

veřejnému nahlédnutí přítomen zaměstnanec katastrálního úřadu. V ostatních dnech budou 
požadované údaje poskytovány poučeným zaměstnancem obce. Do obnovovaného katastrálního 

operátu je součastně možné v daném období nahlédnou i na webových stránkách Českého úřadu 
zeměměřického a katastrálního na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx. 
Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 21.11.2017.  

Účelem obnovy katastrálního operátu přepracováním je tzv. digitalizace katastrální mapy. Jde 
o přepracování stávající analogové (na plastové folii) katastrální mapy v měřítku 1:2880 a součastně 
papírové mapy zjednodušené evidence pozemkového katastru v měřítku 1:2880 a vznikne tak jediná 
grafická mapa, to je katastrální mapa digitalizovaná. Tvorba digitalizace katastrální mapy využívá 
uložené zeměměřické dokumentace v evidenci katastru nemovitostí, a probíhá tak bez zjišťování, 
vytyčování a zaměřování průběhu hranic pozemků v terénu.  

Při digitalizací katastrální mapy může dojít na jednotlivých listech vlastnictví ke změnám 
parcelního čísla, doplnění druhu pozemku a způsobu využití pozemku, a také ke změně ve výměře 
parcely za předpokladu překročení stanovené mezní odchylky. Tyto nastalé změny vyvolávají 
zákonnou povinnost vlastníka pozemku podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po 
roce, v němž tyto změny nastaly. Nejen z těchto zákonných důvodů Vás občany města Karolinky 
prosíme, abyste tomuto OZNÁMENÍ věnoval patřičnou pozornost. 

 
Robert Valchář 

Oddělení dokumentace katastru nemovitostí 
 


