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Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice (dále jen „katastrální úřad“) Vám
oznamuje, že v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude v katastrálním území Pohránov obce Srch
provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále jen „revize“).
Revize potrvá v období od 28. 4. 2018 přibližně do konce roku 2019. Při revizi budou zjišťovány změny
a ověřován dosavadní stav předmětů katastru nemovitostí, jak to vyplývá z ustanovení § 43 vyhlášky č.
357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).
V souladu s § 38 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona se na Vás obracíme s žádostí o poskytnutí
nezbytné součinnosti katastrálnímu úřadu v následujícím rozsahu:
V příloze k tomuto průvodnímu dopisu přikládáme oznámení pro vlastníky nemovitostí a jiné oprávněné
vymezující jejich povinnosti a součinnost při revizi údajů katastru, které vyplývají z právních předpisů.
Žádáme Vás o uveřejnění tohoto oznámení způsobem obvyklým ve Vaší obci po dobu nejméně 30 dní.
Dále Vás žádáme, abyste při revizi zajistili za obecní úřad spolupráci osoby znalé místních poměrů,
která bude oprávněna podávat katastrálnímu úřadu potřebné informace týkající se vlastníků
nemovitostí a informace týkající se nemovitostí ve vlastnictví obce. Dále Vás žádáme, abyste v případě
potřeby poskytli zaměstnanci katastrálního úřadu potřebnou místnost, jak bude ještě později
upřesněno.
V případě nejasností či dotazů kontaktujte
-na emailovou adresu petr.jara@cuzk.cz nebo
-telefonicky na č. 466 023 136 (p. Jára)
Těšíme se na další spolupráci

Bc. Ing. Jiří Horák, v. r.
ředitel KP
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