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  Zpravodaj Obecního úřadu ve Zvánovicích                                                              ročník 2011      číslo 1 
 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi ještě jednou Vám popřát v roce 2011 hodně 

štěstí, zdraví a pohody. Opět Vám přinášíme informace o 

dění v obci.  

Ještě ke stavbě kanalizace a čistírny: je s podivem, že již 

někteří občané vypouštějí do rozestavěné stavby kanaliza-

ce, kdy ještě není celá obec propojena, vodu ze svých 

pozemků. Ze šachet kanalizace se na několika místech 

v obci vyskytl problém vytékající vody. Zatím tedy čisté, 

dešťové nebo z tajícího sněhu. Takováto voda nesmí být 

do kanalizačních řadů vypouštěna ani dnes a především 

ani v budoucnu, až bude celý systém fungovat. Čistírna 

odpadních vod je stavěna jako biologická. To znamená, 

že čistá povrchová voda nesmí být do kanalizačních 

řadů vypouštěna. Pracovníci stavby našli několik víček, 

zaslepujících kanalizační přípojky, odstraněných.  

Oznámení o zpracování digitalizovaných katastrálních 

map a nahlížení do nich přinášíme na samostatné stránce. 

V současné době zatím nejsou tyto mapy na OÚ 

k dispozici.  

Probíhá jednání Středočeského kraje s obcemi o dofi-

nancování nákladů na některé autobusové spoje nebo o 

zrušení některých linek. 

Sbor dobrovolných hasičů, který byl založen před 120 

lety - v roce 1891, připravuje oslavu tohoto výročí na den 

18. června 2011. 

Jaroslav Švarc, starosta obce.  

 

KRÁTKÉ ZPRÁVY  

Dne 23.12 2010, v průběhu konání vánočního setkání u 

kaple, bylo celkem vybráno 640 Kč. 

Peníze byly věnovány pobočce MŠ ve Zvánovicích, 

k využití pro děti, navštěvující tuto školku. 

* 

Koncem roku 2010 byla poctivými nálezkyněmi odevzdá-

na na OÚ ve Zvánovicích určitá finanční částka. Peníze 

byly nalezeny na katastrálním území obce Zvánovice. 

Ten, kdo peníze ztratil, se o ně může přihlásit u pana sta-

rosty Švarce. Musí však věrohodným způsobem prokázat, 

že peníze opravdu ztratil on (výše částky, hodnota banko-

vek, barva a vzhled peněženky a podobně). 

* 

Na OÚ jsou v současné době vybírány poplatky za likvi-

daci odpadu a poplatky za psy. Popelnice označené loň-

skou samolepkou budou vyváženy do konce měsíce února. 

Do tohoto termínu by všichni poplatníci s trvalým poby-

tem v obci měli uhradit poplatek za likvidaci odpadu na 

rok 2011. Pro majitele rekreačních objektů je termín do 

28.5.2011. 

V únoru bude na OÚ vystaven k veřejnému nahlédnutí 

obnovený katastrální operát – termíny viz Oznámení o 

dokončení obnovy katastrálního operátu. V současné době 

zatím není tento operát na OÚ k dispozici. 

Uzavírání smluv na pronájem hrobových míst, resp. jejich 

prodlužování a vybírání poplatků bude probíhat po 

1.4.2011. V souvislosti s tím budou na některou dubnovou 

sobotu vyhlášené mimořádné úřední hodiny. Sledujte 

prosím informace na úřední desce. 
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OZNÁMENÍ 

o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí 

Obecní úřad Zvánovice podle ustanovení § 16 odst. 2 zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky 

(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, a na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Kata-

strální pracoviště Praha-východ (dále jen „katastrální úřad“) č.j. OO-20/2009-209 oznamuje, že v budově Obecního 

úřadu ve Zvánovicích v úředních hodinách v pondělí a středu od 17:30 do 19:30 hod, v úterý od 8:00 do 12:00 hod 

a od 13:00 do 16:00 hod a na Katastrálním Pracovišti Praha-východ v kanceláři č. 254 v druhém patře (tel. 

284043054),v období od 14.2.2011 do 25.2.2011, vždy v pracovních dnech v pondělí a středu od 8:00 do 17:00hod., v 

úterý a čtvrtek od 8:00 do 15:00 hod  

bude vyložen k veřejnému nahlédnutí katastrální operát obnovený přepracováním na digitalizovanou kata-

strální mapu (dále jen "obnovený katastrální operát") v katastrálním území Zvánovice obce Zvánovice.  

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen "vlastníci") se upozorňují na tyto skutečnosti:  

1) Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem zapsaná v katastru ne-

movitostí (§ 15 katastrálního zákona).  

2) Výměra parcely je evidována s přesností danou metodami, kterými byla zjištěna; jejím zpřesněním nejsou do-

tčeny právní vztahy k pozemku [§ 27 písm. g) katastrálního zákona].  

3) V obnoveném katastrálním operátu je doplněna dosud platná katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských 

a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších  

4) půdních celků, pokud to umožňuje kvalita jejich zobrazení v grafickém operátu dřívější pozemkové evidence (§ 

13 katastrálního zákona), přitom tyto parcely jsou zpravidla označeny novými parcelními čísly, aby se zabránilo 

duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel.  

5) Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrálního operátu a ve lhůtě do 15 dnů ode dne, kdy skončilo 

jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu. O podaných námitkách rozhoduje 

katastrální úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona). V této době mohou vlastníci ohlásit případnou změnu osob-

ních údajů doloženou průkazem totožnosti. Neúčast vlastníků a jiných oprávněných při vyložení operátu není 

překážkou pro vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu.  

6) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 14. 3. 2011 Nebude-li pravomocně 

rozhodnuto o některých námitkách, je katastrální úřad oprávněn vyhlásit platnost obnoveného katastrálního ope-

rátu s tím, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad to-

to upozornění odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).  

7) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a 

nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).  

 

Toto oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve 

znění pozdějších předpisů.  

 všem vlastníkům, kteří mají v obci trvalý pobyt nebo sídlo,  

 těm vlastníkům, u kterých není katastrálnímu úřadu znám jejich trvalý pobyt nebo sídlo a kterým z uvedených důvo-

dů nemůže katastrální úřad doručit toto oznámení podle § 16 odst. 2 katastrálního zákona.  
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KATASTR NEMOVITOSTÍ - ZÁKLADNÍ POJMY 

Katastr nemovitostí je podle zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) soubor 
údajů o nemovitostech v České republice zahrnující jejich soupis a popis a jejich geometrické a polohové určení. Součás-

tí katastru je evidence vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem.  

Katastrální operát  

 veškerá mapová a písemná dokumentace katastru nemovitostí  

 souborné označení pro dokumentační materiály potřebné pro vedení a obnovu katastru nemovitostí ČR (soubor 

geodetických informací katastru nemovitostí, soubor popisných informací katastru nemovitostí, souhrnné pře-

hledy o půdním fondu z katastru nemovitostí, dokumentace výsledků šetření a měření pro vedení a obnovu sou-

boru geodetických informací, sbírka listin)  

SPI – soubor popisných informací - část katastrálního operátu, která zahrnuje údaje o katastrálním území, o parcelách, 

o stavbách, o bytech a nebytových prostorech, o vlastnících a jiných oprávněných, o právních vztazích a dalších stanove-

ných právech a skutečnostech  

SGI – soubor geodetických informací - část katastrálního operátu, která zahrnuje katastrální mapu a ve stanovených 
katastrálních územích i její číselné vyjádření  

DKM - digitální katastrální mapa - je spojitá a bezešvá mapa v souřadnicovém systému S-JTSK, vzniklá převážně 

obnovou operátu novým mapováním, případně přepracováním dosavadních map KN v měřítku 1:1000 a 1:2000, má 

vyšší kvalitu, danou daleko vyšší přesností (kvalitou) bodů  

KM-D - katastrální mapa digitalizovaná - vznikla přepracováním analogové mapy v souřadnicovém systému Guster-

berském nebo Svatoštěpánském do digitální formy nebo digitální forma katastrální mapy vyhotovená podle dřívějších 

předpisů, má nižší přesnost bodů 

KMD – katastrální mapa digitalizovaná – je vytvářena podle nového Návodu pro obnovu katastrálního operátu a pře-
vod číselného vyjádření analogové mapy do digitální podoby. Probíhá zaměření identických bodů v JTSK, transformace 

rastrů na identické body a zaměření skutečného stavu a vyrovnání katastrálních hranic. Vzniká od roku 2009 do roku 

2015 nad mapami v měřítku 1:2880.  

Zjednodušená evidence parcel - obsahuje zemědělské a lesní pozemky, jejichž hranice v terénu neexistují (nejsou zna-
telné) a byly sloučeny do větších půdních celků. Do doby jejich zobrazení v katastrální mapě se evidují zjednodušeným 

způsobem s využitím grafické i písemné dokumentace dřívějších pozemkových evidencí: bývalého pozemkového katast-

ru, pozemkových knih a navazujících operátů přídělového a scelovacího řízení, popř. evidence nemovitostí. Údaje zjed-

nodušené evidence parcel jsou součástí katastru nemovitostí. Zjednodušená evidence parcel zaniká obnovou katastrálního 

operátu novým mapováním nebo obnovou provedenou na podkladě pozemkových úprav.  

 (Ing. Bohuslav Kuba, Týdeník Veřejná správa).  

To znamená, že v katastrální mapě jsou parcely, které nejsou zapsány na listu vlastnictví. Hranice parcel se dohledávají v 
mapách pozemkového katastru a vlastníci v písemné dokumentaci dřívějších pozemkových evidencí na příslušném kata-

strálním pracovišti. Popisné informace lze také najít v aplikacích Nahlížení do KN a Dálkový přístup do KN. Popisné 

informace nejsou provázané s mapou, takže vyhledanou parcelu ve zjednodušené evidenci nelze zobrazit v mapě. 

Pozemkový katastr - je geometrické zobrazení, soupis a popis všech pozemků v bývalé Československé republice, vy-
hotovené podle zákona č. 177/1927 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon) a vládního nařízení č. 

64/1930; sloužil jako podklad pro vyměřování veřejných daní, pro zakládání, obnovování nebo doplňování veřejných 

knih a jejich map, pro zabezpečení držby, pro převody nemovitostí; vedl se od roku 1931 do roku 1956, ale v letech 1938 

- 1956 již jeho vedení nebylo zcela spolehlivé.  

 Převzato z http://gis.kr-zlinsky.cz  , autor článku Irena Křeková 

 

http://gis.kr-zlinsky.cz/
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ZPRÁVA O ČINNOSTI MO  RYBÁŘSKÉHO SVAZU VE ZVÁNOVICÍCH  

Vážení občané, 

naše MO rybářského svazu v roce 2010 učinila několik 

zásadních změn ve své organizaci. V březnu proběhly 

volby nového výboru a byli zvoleni tito členové:  

Předseda: Josef Zámyslický 

Hospodář: Václav Povýšil 

Jednatel: Viktor Štejn 

Pokladní: Pavel Svoboda 

Účetní: Zdeněk Hotový 

Zástupce hospodáře: Jiří Bubeník 

Místopředseda a brigádní referent: Václav Horych 

Do kontrolní komise byli zvoleni: 

 Miroslav Bubeník 

Zdeněk Veselý 

 Pavel Procházka 

V únoru se konal velmi vydařený rybářský ples s bohatou 

tombolou. Dále se naší organizaci podařilo koupit rybník a 

bývalé koupaliště za hotelem Legner. Brigádní činností 

jsme tyto objekty zrekonstruovali, tak aby mohly našim 

členům sloužit k výkonu rybářského práva. V srpnu byl 

opět uskutečněn dětský rybářský tábor na Slapech. Děti si 

ho skutečně užily a nachytaly hodně krásných ryb. Do 

kroužku v současnosti dochází 13 dětí.  

V říjnu dva naši členové složili náročné zkoušky rybářské 

stráže, a to Tomáš Povýšil a Luboš Poskočil. 

Do roku 2011 přejeme všem našim členům a občanům 

Zvánovic hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.  

Václav Horych 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

 

Významná životní výročí oslavili a oslaví tito spoluobčané: 

Leden 

65 let 

Světla Šindelářová 
Václav Klika 

60 let 

Karel Bubeník 

 

Únor 

83 let 

Oldřich Felbr 

81 let 

Růžena Matysová 

75 let 
Hana Horáková 

65 let 

Jana Jandíková 

Jaroslav Kubíček 

60 let 

František Poskočil 

 

Všem srdečně blahopřejeme. 

 

 

 

 

 

 

KDYŽDDD  

 

Mlýnské kameny Zvánovické: Vydává OÚ Zvánovice pro svoji potřebu 

Redakční rada: Jaroslav Švarc, Václav Horych, Stanislava Pácová, Věra Herková 
Příspěvky, náměty, připomínky můžete zasílat na e-mail: Zvanovice@gmail.com , písemně nebo osobně na OÚ Zvánovice,  

Růžové nám. 158, 251 65 Ondřejov, e-mail: ObecZvanovice@tiscali.cz , http://obeczvanovice.cz 

 

V uplynulých dnech nás navždy  

opustili: 

 

Jindřiška Turínová 

Josef Jordán 

 

Věnujte jim prosím tichou vzpomínku. 

 

Když se v minulém roce dožil náš kamarád, soused a také pantatí-

nek 80 let, přišlo za ním mnoho gratulantů. Vyjádřili mu tím, že si 

ho váží a mají ho rádi. Svou upřímnou a přátelskou povahou a po-

ctivou prací si získal nejen mezi Baráčníky, kde působil 45 roků, ale 

i u všech co ho znali, obdiv a úctu.  

Bohužel, naše přání, aby ještě dlouho zůstal mezi námi, pomáhal a 

radil, se už nesplní. Dlouhá a zákeřná nemoc, se kterou statečně 

bojoval, byla silnější. 

Drahý Pepo, za všechno, co jsi pro své blízké a pro nás všechny 

udělal, Ti moc děkujeme a nikdy nezapomeneme.  

Václav Horych 

mailto:Zvanovice@gmail.com

