OZNÁMENÍ
o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Obec Horšice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona
. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon),
oznamuje
na základ sd lení Katastrálního ú adu pro Plze ský kraj, Katastrální
pracovišt Plze - jih (dále jen „katastrální ú ad“) .j. RO-5/2020-406,
že v katastrálním území Újezd u Horšic obce Horšice bude zahájena
revize katastru nemovitostí,
která potrvá od 13.3.2020 p ibližn do 13.5.2020.
B hem revize katastru nemovitostí budou zam stnanci katastrálního
ú adu revidovat soulad údaj katastru se skute ným stavem v terénu.
Ú ast vlastník a jiných oprávn ných není p i revizi katastru nezbytná.
V p ípad zjišt ného nesouladu mezi stavem evidovaným v katastru
a stavem v terénu budou vlastníci zváni k jeho projednání se zástupcem
katastrálního ú adu.
V této souvislosti upozor ujeme vlastníky nemovitostí na jejich
povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního
zákona, zejména povinnost
a) zú astnit se na výzvu katastrálního ú adu jednání nebo na toto
jednání vyslat svého zástupce,
b) ohlásit katastrálnímu ú adu zm ny údaj katastru týkající
se jejich nemovitostí, a to do 30 dn ode dne jejich vzniku
a p edložit listinu, která zm nu dokládá, nejedná-li se o listiny,
které p edkládají p íslušné státní orgány p ímo k zápisu
do katastru nemovitostí,
c) na vyzvání p edložit ve stanovené lh t
pro zápis do katastru.

p íslušné listiny

Neposkytne-li vlastník nebo jiný oprávn ný na výzvu katastrálního ú adu
pot ebnou sou innost a zjišt ný nesoulad se nepoda í odstranit
do ukon ení revize, bude informace o tomto nesouladu zve ejn na
na internetových stránkách
eského ú adu zem m ického
a katastrálního prost ednictvím aplikace Nahlížení do katastru
nemovitostí.
Podpis a razítko:
Oznámení vyv šeno dne:

Oznámení s ato dne:

Za správnost vyhotovení: Boháčová Monika.

