Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany
Srbova 79/I, 337 01 Rokycany
tel.: 371510011, , e-mail: kp.rokycany@cuzk.cz, ID dat. schránky: hhtiev9

Obec Čilá
Čilá 6
338 08 Zbiroh

Číslo jednací:
RO-2/2018-408

Vaše č.j./ze dne:
/

Vyřizuje / linka:
Bc. Lišková Hana/ 371510014

Dne:
13.8.2018

Pozvánka k projednání nesouladů v rámci revize údajů katastru nemovitostí
Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany (dále jen katastrální úřad)
v souladu s ustanovením § 35 zákona č. 265/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
zahájil provádění revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu (dále
jen revize) v katastrálním území Čilá, obce Čilá.
Revize byla zahájena dne 1.4.2018 a potrvá přibližně do 30.11.2018. Při revizi jsou 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), tj. zejména hranice pozemků, obvody
budov a vodních děl, typ a způsob využití staveb, druhů a způsobu využití pozemků popř. slučování
pozemků.

V souladu s § 37 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona Vás vyzýváme, abyste se Vy nebo Vámi
zmocněný zástupce, dostavil k jednání za účelem projednání zjištěných nesouladů na místo:
Obecní úřad Čilá
dne: 31.08.2018 v 9:00-12:00 13:00-17:00 hod. nebo
03.09.2018 v 9:00-12:00 13:00-17:00 hod.
Pokud Vám uvedený termín a čas nevyhovuje, žádáme Vás o sjednání náhradního termínu a to
telefonicky na tel. č. 371 510 027 – Vladimír Tytl, 371 510 014 - Bc. Hana Lišková, popř. na e-mailové
adrese vladimir.tytl@cuzk.cz, hana.liskova@cuzk.cz.
Při revizi zástupce katastrálního úřadu podle potřeby ověřuje popisné informace katastrálního operátu,
jako je např. jméno, název, adresa trvalého pobytu nebo sídla vlastníka, rodné číslo fyzické osoby
nebo identifikační číslo právnické osoby. Z uvedeného důvodu s sebou přineste průkaz totožnosti
nebo zřizovací listinu právnické osoby.Případně předložte i další listiny potřebné pro zápis
do katastru nemovitostí, vztahující se k Vaší osobě a nemovitosti ve Vašem vlastnictví. Bude-li za Vaši
osobu jednat zástupce, musí se prokázat plnou mocí (podpisy na plné moci nemusí být úředně
ověřeny).
Vaše případná nepřítomnost (nebo Vašeho zástupce) bez náležité omluvy nebo závažného důvodu
může být považována, dle § 57 nebo § 58 katastrálního zákona, za porušení pořádku na úseku
katastru postižitelná pokutou.

Bc. Hana Lišková, v. r.
oddělení aktualizace a dokumentace KN

Příloha: Leták - Revize katastru nemovitostí

Za správnost vyhotovení: Drábková Markéta.

