
0zh{Ánnnr*í
o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Město Pec pod Sněžkou podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č.25612013 Sb., o katastru
nemovitostí (katastrální zákon),

ozllatrtttje

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov (dále
jen ,katastrální úřad") č.j, R0-712017-6'10, že v katastrálním územíVeIká Upa ll obce Pec pod Sněžkc,u
bude dne 9.5.2017 zahájena

revize katastru nemovitostí

a pot,.vá přibližně do 9.3.2018.

Vlastrríci nemovitostí v tomto katastrálnim území a jiní oprávnění se upozorňuji 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 údajú 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 kdykoltv, kdy budou pověření
zaměsinanci přitomni v obci nebo na Katastrálním pracovišti v Trutnově po teleíonické dohodě.
Zjištěné nesouladv zaměstnanci úřadu projednají osobně s vlastníky, které zastihnou doma, Pokud
se nepodaří vlastníka zastihnout, osloví jej katastrální úřad vryzvou vloženou do poštovní schránky
nebo předanou jiným vhodným způsobem. Pokud byvlastník na výzvu nereagoval, vyzve jej katastrální
úřad v odůvodněných případech k projednání nesouladu písemnou pozvánkou..

Jednotí]ví vlastníci nemovitostí bucjou k re,rizi údalů katastru písemně zvani jen ve zvlášt'
odůvociněných případech. Vlastníci nemovitostí se Llpozorňlrjí, ab1l při revizi splnili své ,.lýše uvedené
povinnosti, pokud se tak 1iž dříve nestalo.

Zanrěstnanci kaiasirálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen'oprávněné osoby") jsou podle
§ 7 odst. 1 zákona č. 20011994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některych zákonů
souvisejícícil s jeho zavedenínl (dáie jen ,7_áksn o zeměměřictví"), ve znění pozdějších předpisů,
oprávněni po oznámení vstupovat a vjížděi v nezbytném rozsahu na nemovitosti, do staveb mohou
vstoupit se souhlasem jejího vlastníka nebo oprávněného uživate]e, Oprávnění ke vstupu
na nemovitost prokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit
ž]vot nebo zdraví, ;e povinen poučit oprávněné osoby před vstupenl do tohoto zařízení o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci.

Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti
a po ukončení zemčměřickó činnosii uvést nemcvi,tost do původního stavu; přitom 1sou povinny dbát,
aby co ne]méně rušily hospodaření a užívání nemovitosti, Mohou také, po předchozím upozornění,
v nezby,tnénl rozsahu pro,.ládět na vlastni náklacj nu',.né úpravry teténu, okIešt'ovat a odsiraňovat porosty
překážej ící zeměměřickým čin nostem včetn ě využíván í značek bodových polí,

Poclle § 6 odsi. 4 zákona o zerněntěřictví je viastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen
strpět umístění měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by ty.to značky mohlo pcškociit.
učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, znlčí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku,
dopusií se poruše nípořádku na úseku zeměměřictví a může za to býi pokutovárr
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