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§7 - Základní ustanovení

Nejsou-li podpisy na soukromé listině úředně ověřeny, musí ten, kdo zápis navrhuje, prokázat
jejich pravost. Nebude-li pravost podpisů prokázána ve lhůtě 30 dnů od podání návrhu na
zápis, katastrální úřad řízení o povolení vkladu zastaví nebo vrátí listinu předloženou k zápisu
záznamem či poznámkou tomu, kdo listinu předložil.

§9 - Základní ustanovení

Dojde-li katastrálnímu úřadu návrh nebo jiná listina pro zápis práv do katastru, vyznačí u
dotčených nemovitostí nejpozději následující pracovní den, že práva jsou dotčena změnou.

§18 - Vklad

Proti rozhodnutí o zamítnutí vkladu není přípustný žádný opravný prostředek, přezkumné řízení
ani obnova řízení; přípustná je žaloba podle ustanovení občanského soudního řádu o řízení ve
věcech, o nichž bylo rozhodnuto jiným orgánem, která musí být podána ve lhůtě 30 dnů ode
dne doručení rozhodnutí.

§33 - Lhůty pro zápis do katastru

Katastrální úřad provede

vklad na základě pravomocného rozhodnutí o povolení vkladu bez zbytečného odkladu od
povolení vkladu,

záznam do 30 dnů od doručení rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo jiné listiny potvrzující
nebo osvědčující práva,

poznámku do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k vyznačení poznámky v katastru;
poznámku katastrální úřad vymaže do 30 dnů od doručení listiny, na základě které důvody
pro její vyznačení pominuly,

zápis jiného údaje do 30 dnů od doručení listiny způsobilé k vyznačení zápisu v katastru.
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§36 - Oprava chyby v katastrálním operátu

Opravu na základě návrhu podle odstavce 1 provede katastrální úřad do 30 dnů, ve zvlášť
odůvodněných případech do 60 dnů, ode dne doručení návrhu.

Sdělí-li do 30 dnů od doručení oznámení vlastník nebo jiný oprávněný katastrálnímu úřadu, že
s provedenou opravou nebo s tím, že se nejedná o chybu, nesouhlasí, vydá katastrální úřad
rozhodnutí ve věci.

§37 - Povinnosti vlastníků a jiných oprávněných

Vlastníci a jiní oprávnění jsou povinni

na výzvu katastrálního úřadu označit ve stanovené lhůtě, ne však kratší než 30 dnů, trvalým
způsobem a na vlastní náklad nesporné hranice svých pozemků,

na výzvu katastrálního úřadu doplnit chybějící údaje a odstranit chyby v jimi vyhotovených
listinách, které předkládají k zápisu do katastru, a to do 30 dnů ode dne, kdy jim byla doručena
výzva,

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; tuto povinnost vlastníci a jiní
oprávnění nemají u změn katastru vyplývajících z listin, které jsou příslušné orgány veřejné
moci povinny zasílat katastrálnímu úřadu přímo k zápisu do katastru,

na výzvu katastrálního úřadu předložit ve stanovené lhůtě, ne však kratší než 30 dnů,
příslušné listiny pro zápis do katastru.

§39 - Povinnosti orgánů veřejné moci

Orgány veřejné moci

zasílají katastrálnímu úřadu svá rozhodnutí týkající se nemovitostí vydaná podle jiného právního
předpisu, který zároveň stanoví orgánu veřejné moci povinnost zaslat rozhodnutí, souhlas nebo
oznámení nebo jiný úkon k zápisu do katastru katastrálnímu úřadu, a to do 30 dnů ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí nebo do 30 dnů ode dne jejich vydání; listiny, na základě
kterých se provádí vklad do katastru, orgány veřejné moci s výjimkou soudů a soudních
exekutorů katastrálnímu úřadu nezasílají,
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§45 - Obnova katastrálního operátu

Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový soubor geodetických
informací a soubor popisných informací (dále jen "obnovený katastrální operát") v obci, ve které
se obnovuje katastrální operát, k veřejnému nahlédnutí.

Obec na úřední desce, popřípadě též způsobem v místě obvyklým, oznámí termín a dobu
vyložení obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Současně
oznámí, že obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem, který určí katastrální úřad.
Vlastníkům a jiným oprávněným, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální
úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného
katastrálního operátu.

Vlastníci a jiní oprávnění mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě
15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného
katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad.

§57 - Správní delikty

Přestupek nelze projednat, jestliže uplynuly 3 roky od jeho spáchání.

§59 - Správní delikty

Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil
řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne,
kdy byl spáchán.

Pokuta je splatná do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla uložena, a je
příjmem státního rozpočtu České republiky.
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