Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava
Fibichova 6/4666, 586 01 Jihlava
tel.: 567109111, fax: 567109151, e-mail: kp.jihlava@cuzk.cz, ID dat. schránky: 9emiexr

Obec Záborná
Záborná 49
588 13 Polná

Číslo jednací:
RO – 1/2017-707

Vaše č.j./ ze dne:

Vyřizuje
Bc. Blanka Němečková

V Jihlavě dne
25.7.2017

Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava (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
Záborná provedena revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu
(dále jen „revize“). Revize potrvá v období od 10.10.2017 přibližně do 30.11.2017. 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 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.
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.
Předmětem revize je také seznam pomístního názvosloví, který Vám bude zaslán později.
Katastrální úřad Vás žádá o součinnosti při porovnání tohoto seznamu, obsahující stav podle
katastru nemovitostí (pomístní názvy vedené v katastrální mapě), a to se stavem, který je ve
Vaší obci vžitý.
Děkujeme Vám za poskytnutou součinnost.
Jaroslav Švec, v. r.
…………………….……………………….
vedoucí oddělení aktualizace katastru nemovitostí I.

Příloha:
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí

OZNÁMENÍ
o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Obec Záborná podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon),

oznamuje
na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Jihlava (dále jen
„katastrální úřad“) č.j. RO-1/2017-707, že v katastrálním území Záborná bude dne 10.10.2017
zahájena
revize katastru nemovitostí
a potrvá přibližně do 30.11.2017.
Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávnění se upozorňují na jejich
povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména
povinnost:
a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého
zástupce,
b) 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, nejedná-li se o
listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.
Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné na katastrálním
pracovišti v Jihlavě, Fibichova 6, 586 01 Jihlava v pracovních dnech od 8:00 do 14:30
hodin, příp. po předchozí dohodě na úřadu obce Záborná. Kontaktní osobou ve věci
revize katastrálního operátu je Bc. Blanka Němečková, tel.: 567 109 166, email:
Blanka.Nemeckova@cuzk.cz, příp. Markéta Novotná, tel.: 567 109 194, email:
Marketa.Novotna@cuzk.cz.
Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť
odůvodněných případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své
výše uvedené povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo.

Podpis a razítko:

Oznámení vyvěšeno dne:

Za správnost vyhotovení: Balcárková Danuše.

Oznámení sňato dne:

