
OZNÁMENÍ
o vyhlášení revize katastru nemovitostí

Obec Bohumín podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon),

oznamuje

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Karviná
yale jen „katastrální úřad") č.j. RO-2/2017-803-1, že v katastrálním území Vrbice nad Odrou obce"
Bohumín bude dne 27.3.2017 zahájena

revize katastru nemovitostí

a potrvá přibližně do 31.10.2017.

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území 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 katastralnímu úradu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to
??-3.?_^nů.^d^ d"®..ÍTji.c^ Y?".ik-u ? P.rediožit listinu, která změnu dokládá, nejedná-fi
se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,

c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě pňslušné listiny pro zapiš dokata'stru.~ •""""""'

^n^T ^zaměs^n1:1 k?.t?.stLáJ^íll9 ?-radu ^ud? .v době revize možné na Katastrálním pracovišti
Karviná; Slámova 183, Fryětát, 733 01 Karviná, vždy v pracovních dnech od 8:ÓO-do-14:bo'"hoďn."~V
místě obce Bohumm jen po předchozí domluvě se zaměstnancem katastrálního úřadu - ha. Petrem
Bannertem, tel.: 595 392 456 nebo 595 392 444, e-mail: petr.bannert@cuzk.cz.

^Ín?tJivÍ_.yl?str!J[ci .n®'?10yJ?os.tí. budou ^. r^vi2i údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť
odůvodněných případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své výše uvedené
povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo.

Zaměstnanci katastráhího úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen"oprávněné osoby") jsou podle
^-7...^:,1 záko,na č- 290/'!99^ .?.b-. ° zeměměřictví a o'změně a "doplnění něi<terych~zakonů
!?^is_^LC?íc.h SJeho zavsd®"ím (dále jen „zákon o zeměměňch/í"), ve znění pozdějších předpise
oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti;-do'staveb rnoho~u
^^-..^^s.o.^-lsls®^,j!'jí.ho vla^tníka nebo oprávněného uživatele. OprávněnY" ke' vstupu
na nemovitostprokazují služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit
život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízenÍ'0 bezpečnosti
a ochraně zdraví pň práci.

Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti
^po-Lík?rl?_®']í^emt!?1ě.řické ČJnnosti uvest nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát,"
.ab-y-^^jrrlén^r?šily hosPodaření a UZÍYání nemovitosti: Mohou také, po'předchozím'upozorněna
v-nezbytném rozsahu Provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklesťovat a odstraňovat"
překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání značek bodových polí.

!).?^.^^t:-^^ko^a ° zemsm®i'ictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povinen
s.tJ'^t^í5ti^í_l?1Tři?kych ?nače.lí..n^n.emoY.llřos^i.a zd_ržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit,'
l!činiLn®použivatelnýmln®bo znicit-.Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněné přemístí měřickou"znacku^
dopustí se porušení pořádku na úseku zeměměřich/í a může za to'být pokutován.

Podpis a razítko:

Oznámení vyvěšeno dne: Oznámení sňato dne:

Za správnost vyhotovení: Meisnerová Beáta.


