ozNÁmenÍ
o vyh|{|on|

ělct*nÓ twtsr krtrrtru ncmovltortí

QoecJrre1nbg pod|c urtrrrovcnl

$Í1 odot. 1

nemovitostí CeckÓ npub|iky (katraht|nlzákon),

w

pÍrm.a) zákona ě,.u4t1gg2Sb.. okatastru

zněnl poztlějšÍch přcdpisů,

oznlmuJc
na základé oznámení Kataafil|nlho Úřadu pro JihočeckÍ
!EJ. lGtastÉ|nÍhopracoviŠtě Strakonice č.j.

oo{l2011,

Žc v katrrbáhÍm úzoml Ktr|nler, obcc Krcjnicc budc odc ona t
's.zot 1 zahájena

člrtcčnárrvlzc ketrrtru nemovltoltÍ.
Vllltn|c| ncmov|tortÍ v tomto ketlrtrl|nÍm fuoml l J|nÍ oprávnění se upozorňují na jeJich
povlnnort|, vyp|ývelícl z urtrnovcn| t í0 odrt í kltrrtrá|ního zákona, zeJméňa
a) zúčrltn|tge nr výzvu krtrrtrátnlho úřrdu JcdntnÍ ncbo na toto Jednánl vyslat gvého
zástupce,
b} oh!árit katertrálnimu úřrdu změny údrJůkrtrrtru ýkrJícÍrc JeJlch nemovitosti, a to do 30
!1ů.od-e 9ry iellc! vzn-lk9 l přodložlt lirt|nu, ktcrá změnu ooilaoe, neJednáJl ce o listiny,
' kterÓ pňrdkládrjÍ přbtučnó rtátnÍ orgány přímo k zápiru do kltrrtru nemovltogt1,
c} ne vyaánÍ přcdlož|t vc rtrnovcnÓ lhútl přírlu|nÓ tlrtlny pro záp|r do katartru.
JednánÍ se zaměstnanci katiactrá|nÍho úňadu bude v době revize moŽné v budově Katastrá|nÍho
pracovištéve Strakoniclch (kanca|ář č. 31), vŽdy v pondělÍ aŽ čtvrtek od 8 do 14 hodin' nebo na
telefonnÍch č|slech 383 313 183.
JednotlivÍ vlastnÍci ncmovitost| budou k revizi údajůkatastru pÍsemně zváni jen ve zvláŠt'
odůvodněných přÍpadech. Vlastníci ngmolitostÍ sc upozoňujl, aby při revizi sp|ni|i sve ůyse uvedené
povinnosti, pokud se tak jiŽ dříve nesta|o"
Zaměstnanci katastrá|n'Ího úřadu a jejich pomocní pracovnlci (dále jen.opÉvněné osoby..) jsou
$7 odst. 1 zákonač.200/1994Sb., ozeměměřictvÍ aozměně adop|něnÍ některých iátioncr
souvisejÍclch s jeho zavedcnÍm (dá|e jen
o zeměměřic1ví"), ve znénÍpozdéjŠÍchpředpisů
opÉvněni po oznámenl vstupovat a vjlŽdět 'zákon
v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou
vstoupit se souh|asem jejÍho v|astnÍka nebo oprávněného uŽivatele" oprávněnÍ ke vstupu na
nemovitost prokazujÍ sluŽebnlm prŮkazem. V|astnÍk nebo provozovatel za||zen|, které můŽe ohrozit
Život nebo zdravl, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto za||zenl o bezpečnosti
a ochraně zdravÍ při práci.
pod|e

opÉvněnéosoby jrcu povinny šetfit práva a majetek vlastnÍka a oprávněného uŽivatele nemovitosti
a po ukončenl zcměměřické Óinnogti uvÓct nemovitost do původn|ho stiavu; přitom jsou povinny dbát,
aby co nejméně ruŠi|yhospodařenÍ a uŽÍvánÍ nemovitosti. Mohou také, po předchozÍm upozórněnÍ,
v nezbytném rozsahu provádět na v|astn| náklad nutné úpravy terénu, ok|ešťovat a odstraňovat
porosty překáŽejÍcÍzeměměřickým Činnostem včetně vyuŽlvánlznaček bodových po|Í

Pod|e $ 8 odst. 4 zákona o zeméméřictv|Je v|astnÍk nemovitosti nebo oprávněný uŽivatel povinen
strpét umístěnl méřických znečgk na nemovitoctie zdrŽet ge vilcho, co by tyto značky moh|o poŠkodit,
uČinit nepouŽivate|nými nebo zničit Kdo poškodÍ'zničl nebo neoprávněně přemlstÍ měřickou značku,
dopustl se porušenl pořádku na úseku zcměměřictv| a můŽe být za to pokutován.
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