
OZNÁMENÍ
o vyhlášení revize katastru nemovitostí

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

oznamuje

nlizakladeJCLďenLKatastralní^ú^ad-UPro^ kraJ. Katastrálního pracoviště Karviná
(dálejen J<atastrální úřad°) Č-J- RO-1/2017-803-1, že v katastrálním území~PudÍov~obce"BohumířTb"ud^

revize katastru nemovitostí

a potrvá přibližně do 29.9.2017.

yLast"!ci-.n®movrtostí.v tomto katastral"ím uzemí a jiní oprávnění se upozorňují na jejic
povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejmena-povin'nost

a) zucastnlt s® "a výzv" katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého
ř,

b) ohlásrt katastralnímu "radu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to
^d® dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, "nejednáš

se o listiny, které předkládají příslušné statní orgány přímo k zápisu do katastru~n'emojviťostí'.
c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zapiš do katastru." """"""*"'"'

Jednání se^ zaměstnanci katastralního úřadu bude v době revize možné na Katastrálním oracovišti
Karymá:slámova 1.83' Fryštát;733 01 Karviná, vždy v pracovnFch dnech od 8:00"do"14:OOI'h^ď'n."'V

Bohummjen po předchozí domluvě se zaměstnancem katastrálního'úřadu'-Tna."Petrem
Bannertem, tel.: 595 392 456 nebo 595 392 444, e-mail: petr.bannert@cuzk.cz."" ~ "'""" " 'a"

J®dnotlivI-vlastnlcLnemoyÍtost^bu^ k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť
případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnilFsve výše uvedené

povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo.

Zaměstnanci katastrálního^úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen-oprávnéné osoby") js
§-.7..0dst,_l zákona č- 200/1994 .sb-. o zeměméřictvf a obrněné a'ldopiněn'í některých" záío7i'ů
souvisejících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměňch/r), ve znění'pozdějsích"předDTsů'
opravneni.po oznamení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti~ďojstaveb"m^h'ou
Ystouplt..se„souhlasem .jejího. vlastníl<a nebo oprávněného uživatele" Oprávnění" ke"
nan®movitost Proka2UJÍ služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zan2ení,~ktere muže ohrmft
zivot^nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto'zař'ízenf~o"bezDecnosti
a ochraně zdraví při práci.

opravněne osoby jsou-Povinny š®třit Práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti
aLP.O-ul<oncení-zemtměňcké ČJnrlosti uvest nemovitost do původního stavu; přitom-jsou'povinny ďbat"
.abylo.n®iméne_rušily hospodařen.í a užívání nemovitosti'. Mohou take;'pol'přeďchozrm'upozomě^Í;
vnezbytném rozsahu Provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklesťovaťaodstrano^aťDorostv
překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání značek bodových polL

podie.§-8-.odstL4Ja_kona_o.zeměměrictví.J® vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel povir
sní meřickych značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo Doikoďit

ucinit-n®použivatelnýmlnebo zni6it.Kdo poškodí, zničí nebo neopravněne'premísťí'meřK;k'ou'značku;
se porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může za to'být pokutován. ~ - -— ———•

Podpis a razítko:

Oznámení vyvěšeno dne: Oznámení sňato dne:

Za správnost vyhotovení: Meisnerová Beáta.


