
oZnamUje

na Základě sdělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrájní pracoviště Trutnov (dále
jen ,,katastrální úřad') č.j. R0-6/2017-ďa, že v katastrálním územíVelká úpa iobce Pec pod Sněžkou
bude dne 10.6.2017 zahájena

revize katastru nemovitostí

a potrvá přibližně do 31 12.2017

VlastnÍci nemovitostí v tomto katastrálním územi 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 todo 30 dnŮ ode dne jejich vzniku a předložit listinu, Kerá 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 kdykoliv ,kdy budou pověření
zaměstnanci přítomni v obci nebo na Katastrálním pracovišti v Trutnově po teléíonické dohodě.
ZjiŠtěné nesoulady zaměstnanci úřadu projednají osobně s vlastníky, které zastihne doma. pokud
se nePodaří vlastníka zastihnout. osloví jej katastrální úřad vl7zvou vloženou do poštovní schránky
nebo Předanou jiným vhodným zpŮsobem. Pokud by vlastník na výzvu nereagoval, výzve jej katastrálňí
úřad v odůvodněných případech k pro;ednání nesouladu písemnou pozvánkou.

Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášt,
odŮvodněných případech Vlastníci nemovitostí se upozorňulí. aby při revizi splnili své vryše uvedené
povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo.

Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen"oprávněné osoby") jsou podle
§ 7 ccist 1zákanač 20011994 Sb o zeměměřictví a ozměňě a doplnění nei<tárýón zákonů
souvisejících s jeho zavedením (dále 1en ,,zákon o zeměměřjctví"), ve znění pozdějších předpisů,
oPrávněni Po oznámení vstupovat a vjíždět v nezby.tném rozsahu na nemovitosti, do'staveb mohou
vstouPit Se souhlasem 1e;Ího vlastníka nebo oprávněného uživaiele. Oprávnění ke vstupu
na nemovitost prokazují sluŽebním prŮkazem Vlastník nebo provozovatelzařízení které může ohrozit
Život nebo zdravÍ, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti
a ochraně zdraví při práci.

OPrávněné osoby jsou povinny šetřit práva a maletek viastníka a oprávněného uživatele nemovitosti
a Po ukonČení zeměměřické Činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát.
abY co nejméně rušily hcspcdaření a užívání nemo,r]tcsti. l,"4chou iaké, po předcňozírn upozórnění,
v nelbYtnem rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty
překážející zeměměřickýrn činnostem včetně využívání značek bodových polí.

Podle § 8 odst. 4 zák.ona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen
strPět unrístění měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co bytýo značŘy mohlo poškodit,
uČinit nePouŽivatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku,
dopustí se porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může za to b;,4 pckutován.

(]eř{AttqIf"{l
o vyhlášení revize katastru nemovitosií

Město Pec pod SněŽkou podle usianovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č,25612013 Sb., o katastru
nemor,iitcstí (katastrální zákon\,
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