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Revize - pozvánka k projednání nesouladů

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih (dále jen „katastrální úřad“) 
v souladu s ustanovením § 35 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
zákon), zahájil provádění revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem v terénu 
(dále jen „revize katastru“) v katastrálním území Újezd u Horšic obce Horšice.
 
Cílem revize katastru je dosažení co největšího souladu skutečného stavu se stavem evidovaným 
v katastru nemovitostí. Revize katastru se provádí za součinnosti obcí, případně též orgánů veřejné 
moci (zejména stavebních úřadů, orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, orgánů státní správy 
lesů) a za účasti přizvaných vlastníků. Předmětem revize jsou zejména zápisy staveb, typů staveb, 
způsobů využití staveb, druhů pozemků a způsobů využití pozemků. Dále se prověřuje oprávněnost 
evidence hranic sousedících parcel stejného vlastníka.
 
Nesoulady zjištěné ve Vašem vlastnictví jsou uvedeny v Příloze protokolu o výsledku revize údajů 
katastru nemovitostí (dále jen „protokol“), jehož kopii přikládáme.
 
Nesoulady v údajích katastru nemovitostí a jejich odstranění je možné osobně projednat 
se zaměstnanci katastrálního úřadu dne  

∙  12. 7. 2021 od 10:00 do 16:45 hod.  v zasedací místnosti Obecního úřadu v Horšicích, 
Horšice 7

případně po předchozí domluvě na telefonním čísle 377 162 119 nebo prostřednictvím  e-mailové 
adresy Jana.Hecova@cuzk.cz sjednat náhradní termín. 
 
S ohledem na dodržování protiepidemických opatření bude počet osob při projednávání nesouladů 
omezen a lze tedy předpokládat, že vzniknou časové prodlevy.
 
V případě, že nevyžadujete osobní jednání a s navrženými změnami souhlasíte, máte možnost 
protokol vrátit zpět na katastrální úřad vhozením do připraveného sběrného boxu v budově Obecního 
úřadu v Horšicích a ve vestibulu Katastrálního úřadu v Plzni. Sběrné boxy budou k dispozici 
v úředních dnech úřadů od 21. 6. 2021 do 12. 7. 2021. 
Další možnost odevzdání protokolů je prostřednictvím české pošty nebo datové schránky. 
Protokol vyplňte, podepište a pro možnou zpětnou komunikaci uveďte kontakt (email, telefon). Pokud 
Vás bude zastupovat Vámi určený zmocněnec, je nutné předložit plnou moc bez úředního ověření 
podpisů. 
 
Termín pro vyjádření souhlasu či nesouhlasu je do 12. 7. 2021.
 



Pokud se nemůžete zúčastnit osobního setkání ani v náhradním termínu nebo využít jiný navržený 
způsob pro poskytnutí detailních informací kontaktujte, prosím, katastrální úřad.
 
Katastrální úřad doporučuje osobní jednání ohledně řešení dosud nedoložených staveb v katastru 
nemovitostí.
 
Závěrem si Vás dovolujeme upozornit, že pokud se Vy nebo Váš zmocněnec nedostavíte, provede 
katastrální úřad zápis zjištěné vyšetřené změny v katastru nemovitosti z úřední povinnosti, pokud to 
bude možné, nebo u dotčených nemovitostí vyznačí na listu vlastnictví informaci o existenci 
zjištěného nesouladu. Tato informace bude v souladu s § 43 odst. 9 katastrální vyhlášky rovněž 
zveřejněna na internetových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, v aplikaci 
nahlížení do katastru nemovitostí, s možností nahlédnutí pro širokou veřejnost.

Jana Hecová, v. r.
oddělení aktualizace a dokumentace katastru 
nemovitostí

Příloha: příloha protokolu o výsledku revize, plná moc, informativní leták

         

Za správnost vyhotovení: Boháčová Monika.
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