
ozNÁMENí
o vyh|ášení rcvize katasti! nemovitostí

obec Křetín pod|e ustanoveni s 38 odst' 1 písm. a) zákona č' 25612013 sb'. o katasbu nemovitostÍ
(katastrá|nÍzákon)'

oznamu je

na zák|adě sdě|enÍ Katastrá|ního úřadu pro Jihomoravský kraj. Katastrální pracoviŠtě Boskovice (dá|e
jen ''katastrálni úřad') č.j' Ro-22l2016.731' že ý katastrá|ním územÍ Do|nÍ Poř|čÍ nad Křetínkou obce
Křetín bude dne 3'3.2017 zahájena

revize katastru nemov|tostí

a ootrvá oňb|ižně do 2.6'2017.

V|astníci nemovitosti v tomto katast'á|ním území a jiní op.ávněnl se uPozonňují na ieiich
povinnosti' vyp|ývaiíciz uďanovení s 37 odst. 1 katastřá|ního zákona' ze|ména povinnost

a) zúěastnit se na výzvu katastrá|ního úřadu |ednání nebo na Íoto iednání vys|at svého
zástupce,

b) oh|ásit katastrá|nÍmu úřadu změny Údajú katastru t'ýkaiící 5e i.jich nemovitostí, a to
do 30 dnú ode dne jejich t.zniku a před|ožit |istinu' která zméhu dok|ádá' nejedná.|i
se o Iistiny' kte.é předk|ádaií přís|ušné státnÍ oÍgány přímo k zápisu do katastru nemovitostÍ,

c) na vyzvání před|ožit ve stanovené |hútě přis|ušné |istiny pro zápis do katast]u.

Jednáni se zaměstnanci katastrá|ního úřadu bude V době revize moŽné na Katast.álnim Dracovišti
Boskovice, vždy v pracovnlch dnech' d|e úředních hodin. nebo na te|efonnÍm čls|e 516428971'

Jednot|iví v|astnici nemovitostí budou k revizi údéjŮ katastru pÍsemně zváni jen ve zv|ášť
odúvodněných případech. Vlastníci nemovitostÍ se upozorňují' aby při revizi sp|ni|i své vlýše uvedené
povinnosti' pokud se tak jiŽ dřÍve nesta|o.

zaměstnanci katastrá|nÍho úřadu a jejich pomocnÍ pracovníci (dá|e jen''opráVněné osobý) jsou pod|e
s 7 odst' 1 zákona č' 2o0/'l994 sb.' o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonÚ
solvisejících s jeho zavedením (dá|e jen 'zákon o zeměměňctvi''). ve zněn| pozdějších předpisú'
oprávněni po o2námenÍ Vstupovat a vjiždět v nezbytném rozsahu na nemoviiostj; do staveb mohou
vstoupit se souh|asem jejÍho V|astnika nebo oprávněného uživate|e' oprávněni ke vstupu
na nemovitost prokazujÍ s|uŽebním prúkazem' V|astník nebo provozovate|zařÍzenÍ' které můŽe ohrozit
život nebo zdraví' je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařÍzeni o bezpečnosti
a ochraně zdraví Dři oráci'

opráVněné osoby jsou povinny Šetřit práva a majetek vlastnÍka a opÍávněného uživate|e nemovitosti
a po ukončení zeměměňcl(é činnosti uvést nemovitost do púVodnÍho stavu; přitom jsou povinny dbát'
aby co nejméně .uši|y hospodařeni a uŽívání nemovitosti. |Vohou iaké' po předchozím upozorněnÍ,
v nezbytném rozsahu provádět na v|astní nák|ad nutné úpravy terénu, ok|eŠťovat a odstraňovat porosty
překážející zeměměřickým ěinnostem včetně VyuŽIvánÍ značek bodových po|Í'

Podle s 8 odst' 4 zákona o zeměměřictvi je vlastník nemovitosti nebo opÍávněný uživate| povinen
strpět umístění měřických znaěek na nemovitosti a zdrŽet se všeho' co by Mo značky moh|o poškodit'
učinit nepouŽivate|nými nebo zničit' Kdo poškodl, zniěÍ nebo neoprávněně přemístí měřickou značk!,
dopustÍ se pofušení pořádku na úseku zeměměřictvl a mŮŽe za to být pokutován'

oznámeni vyvěšeno dne:
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