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179.

Vyhláška ministerstva financí 
ze dne 24. října 1928, 

jíž se stanoví náhrady za úřední jednání vý

konných katastrálních úřadů za příčinou pro
vedení zápisu nastalých změn v katastrálních 

operátech.

§ I-

Podle ustanovení § 94, odst. 3., zákona ze 
dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o po
zemkovém katastru a jeho vedení (katastrál
ního zákona), stanoví ministerstvo financí 
náhrady za úřední jednání výkonných kata
strálních úřadů za příčinou provedení zápisu 
nastalých změn v katastrálních operátech 
takto:

Sazba I.

Náhrady za provedení zápisů 
změn, k nimž nebylo třeba ani 
místního šetření ani měření.

Náhrada za provedení zápisu:

a) změny jména držitelova nebo
spoludržitelova činí za každý pozem- 
nostní arch........................................... 5 Kč;

b) změny držby při převodu veškeré
držby, jež jest zapsána v jednom po- 
zemnostním archu, činí................... 5 Kč;

c) změny držby při převodu jednotlivých 
pozemků nebo jejich částí, přešlých jedním 
aktem převáděcím na nového držitele, činí 
podle úhrnného katastrálního výtěžku

až vřetni: <lo 50 Kř katastrálního výtěžku 5 Kř,
id 50 Kř V 17 o o 11 11 10

t— O o i) 17 „ 150 „ 17 11 15

„ 150 „ 77 „ 200 „ 11 11 20
„ 200 „ » 17 „ 250 „ 11 11 25

„ 250 „ 17 17 „ 300 „ 11 11 30 „ ,

„ 300 „ 17 17 „ 350 „ 11 11 35 „ ,

„ 350,, 77 77 „ 400 „ 11 11 40
400 „ 17 77 „ 450,, 11 11 45 „

„ 450 „ 17 11 „ 500 „ 11 11 50 „ ,

„ 500 „ 17 11 „ 600 „ 11 11 60 „
„ 600 „ 17 11 „ 700 „ 11 11 70 „ ,

„ 700 „ 17 11 „ 800 „ 11 11 80 „

„ 800 „ 77 11

Oo

11 li 90

„ 900 „ 17 11 „1000 „ 11 11 100

„1000 „ 17 11 „1500 „ 11 11 150 „

a tak dále za každých dalších 500 Kč kata-
strálního výtěžku o 50 Kc více, při čemž
zbytek menší než 500 Kč považuje se za ce
lých 500 Kč;

d) změny držby při převodu prováděném 
na podkladě geometrického (polohopisného) 
plánu činí dvojnásobek částky vypočtené po
dle bodu c) této sazby.

Sazba II.

Náhrady za provedení zápisů 
změn, k nimž bylo třeba pro- 

vésti místní šetření.

Náhrada za provedení zápisu změny držby 
nebo změny výtěžkového předmětu nebo 
změny vzdělávání nebo místní změny ja
kostní třídy stanoví se podle úhrnného kata
strálního výtěžku změněných pozemku dvoj
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násobkem částek vypočtených podle bodu c) 
sazby I.

Sazba III.
Náhrady za provedení zápisů 
změn, k nimž bylo třeba p ro
ve s t i místní šetření a měření.

I1) Za provedení zápisu změny předmětu 
měření činí náhrada:

a) jde-li pouze o změnu uvnitř držby, podle 
výměry změněné plochy

až včetně do 10 arů , . 5 Kč,
od 10 arů „ „ „ 1 hektaru 10 Kč,
„ 1 hektaru „ „ „ 2 „ 20 Kč
a tak dále za každý další jeden hektar výměry 
o 10 Kč více, při čemž zbytek menší než jeden 
hektar považuje se za celý hektar;

W jde-li zároveň o změnu držby, dvoj- 
-•násobek částky vypočtené podle bodu a) této 

sazby;
c) jde-li o zaměření nových, uplavených 

nebo změněných cest, silnic, vodních toků, od-

vodňovacích struh nebo železničních nebo 
jiných drah, desateronásobek částky vypo
čtené podle bodu a) této sazby.

(2) Bylo-Ii třeba provést! měření měřickým 
úhloměrným strojem, zvýší se náhrady vypo
čtené podle prvého odstavce této sazby o 10 Kč 
za každou celou nebo započatou hodinu mě
ření strojem.

(3) Omezníkoval-li měřičský úředník na ná
klad stran nové držebnostní hranice podle 
ustanovení § 68 katastrálního zákona, zvýší 
se náhrada, vypočtená podle prvého odstavce 
této sazby, o 20%.

§ 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 

1928, nevztahuje se však na zápisy provedené 
v pozemkovém katastru po tomto dni, jež na
byly platnosti již koncem roku 1927.

Dr. Engliš v. r.

^f.''itní tUk:':rrin v Praze.


