ozNÁMENí
obec Velichov podle ustanovení s 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 25612013 sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon),

vyhlašuie

na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj (dále jen
'katastrální úřad'') č.j.
00-112017-403-4, že V katastrálním územíVelichov obce Velichov bude dne
15.2.2o'l8 zaháleno

zjišt'ování průběhu hranic pozemků a vnějšího obvodu budov pro obnovu katastrálního operátu novým
mapováním.
Vlastníci nemovitostí bUdou ke zjišťováníprůběhu hranic písemně zváni nejméně týden předem.

Podle 6 37 katastrálního zákona jsou vlastníci nemovitostí kromě iiného povinni:
al zúěastnit se na \íúzvukatastÉlního úřadu iednání nebo na toto iednání Wslat svého
zástuoce.
h) oznaĚit ve stanovené lhútě do í.2.2018 trvalým zDúsobem a na vlastní náklad nesporné
hranice st/ých oozemkú. kromě h]anic pozemkú. kteřé isou slouěenv do větších celkú í6 37
odst.2 katastrálního zákona). a hranic dÍuhúpozemků mezi sousedními pozemkv téhož

vlastníka nebo jiného oDÉvněného.

q) ohlásit katastÍálnímu úřadu změnv údajúkatastru tlýkaiícíse

ieiich nemovítostí. a to do 30
dnů od jejich yzniku a oředloŽit listinu (podle ootřeby s geometÍickÝm plánem). která změnu
dokládá.

Případná nepřítomnost pozvaného vlastníka a jiného opráVněného ani jejich zástupce při zjiŠťování
průběhU hranic není na překáŽku vyuŽití výsledků zjišťováník Vyhotovení nových souborů geodetických

a popisných informací katastrálního

operátu (s 42 odst.

6 katastrálního zákona\- za nepřítomnost

bez náleŽité omluvy nebo závaŽného důVodu můŽe být uloŽena pokuta za porušení pořádku na úseku
katastru.

zpŮsob označeníhranic pozemků musí být v souladu s ustanovením s 91 Vyhlášky č. 357/20í3 sb.,
o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Pokud vlastník hranice s\,/tich pozemků neoznačí, můŽe
katastrální Úřad rozhodnout, Že hranice označína náklad vlastníka (s 37 odst.2 katastrálního zákona)
a Vlastníku uloŽí pokutu za porušení pořádku na úseku katastru' Neoznačují se hranice zemědělských
a lesních pozemkŮ, které jsou slouěeny do větších půdníchcelků (s 37 odst. 2 katastrálního zákona).
Vlastníc| takov\i'ch pozemkŮ se vyzývají, aby V zájmu spráVného doplnění hranic do katastru
nemovitostí předem vyhledali zachované úseky hranic pozemků, popř. zachované hraničníznaky,
a přizjištbvání průběhu hranic na ně upozornili komisi.

zaměstnanci katastÍálního Úřadu

7 odst. 1 zákona ě.

200l'1994

a jejich pomocní pracovníci (dále jen

osobý') jsou podle

sb.' o zeměměřictví a o změně ',oprávněné
a doplnění někteÚch

s

zákonů

souvisejících s jeho zavedením' ve znění pozdějších předpisů, opráVněni po oznámení Vstupovat

a VjíŽdět V nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího Vlastníka

nebo opráVněného uŽivatele. opráVnění ke vstupu na nemovitost prokazují sluŽebním prŮkazem'
Vlastník nebo provozovatel zařizeni, kleré můŽe ohrozit Život nebo zdraví, je povinen pouěit opráVněné
osoby před Vstupem do tohoto zařízenío bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
opráVněné osoby.|sou povinny šetřit práVa a majetek Vlastníka a opráVněného UŽivatele nemovitosti
a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původníhostavu; přitom jsou povinny dbát,
aby co nejméně rušily hospodařeni a Užíveninemovitosti. Mohou také' po předchozím Upozornění,

V nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty
překážejícízeměměřickým činnostem Včetně VyuŽíVání značek bodových polí.

Podle s 8 odst. 4 zákona o zeměměřictvíje Vlastník nemovitosti nebo opráVněný UŽivatel povinen strpět
Umístěníměřických znaěek na nemovitosti a zdžet se všeho, co by tyto znaěky mohlo poŠkodit, učinit
nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí,zničínebo neopráVněně přemístí měřickou značku' dopustí
se podle s 17a zeměměřického zákona porušenípořádku na úseku zeměměřictví a můŽe být za to
pokutován.

oznámení v}nrěšeno dne:

4.tz,zot?

Za správnost vyhotovení: Písaříková Alena'
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oznámení sňato dne:

