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Pozvánka k projednání způsobu odstranění zjištěných nesouladů

Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Odbor obnovy kat, operátu (dále jen "katastrální úřad")
v souladu s ustanovením § 35 zákona é. 25612013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
zákon), provádí revizi údajŮ katastru v katastrálním území Brloh u Přelouče obce Brloh.
Zahá4ení revize oznámila na základě sdělení katastrálního úřadu obec na své úřední desce.

Cílem revize katastru je dosažení souladu evidovaného stavu v katastru nemovitostí
se stavem skutečným. Předmětem revize jsou zejména hranice pozemků, obvody budov
a vodních děl, druhy pozemků a způsoby využití pozemků, typy staveb a způsoby využití
staveb. Revize katastru se provádí za součinnosti obcí, případně též orgánů veřejné moci
(zejména stavebních úřadů, orgánů ochrany zemědělského půdního fondu, orgánů státní
správy lesů).

V rámci předběžného zjištění nesouladů byly u nemovitostí ve Vašem vlastnictvízjištěny ýto
nesoulady:
viz přílohy protokolu o uýsledku revize údajů katastru nemovitostí.

SouČástí revize katastru je podle § 35 katastrálního zákona projednání způsobu odstranění
zjištěných nesouladů s vlastníky.

K projednání zjištěných nesouladů jsou stanoveny následující možnosti:

1. dostavit se k jednání v budově obecního úřadu Brloh č. p. 69 (zasedací místnost)
dne 7.7.2O21 v době od 9:00 do íí:30 hod a od í3:00 do 17:00hod.

nebo

2. pokud Vám uvedený termín nevyhovuje, je možné nesoulad projednat na výše
uvedeném telefonním čísle nebo prostřednictvím e_mailové adresy
lenka.capounova@cuzkcz, popřípadě si domluvit setkání na katastrálním úřadě, a to
ve lhůtě do 16.7 ,2021.

Při osobním jednání prosíme o dodžování platných hygienických a protiepidemických
opatření.

S sebou na jednání přineste průkaz totožnosti nebo zřizovací listinu právnické osoby, Bude-li
za VaŠi osobu jednat zástupce, musí se prokázat plnou mocí. Podpis plné moci nemusí být
úředně ověřen.



Zároveň siVás dovolujeme informovat, že

k odstranění zjiŠtěného nesouladu, u kterého není nutné dokládat žádné listiny, bude
]Těla v katastru provedena i v případě neprojednání nesouladu. V takovém iiipaocvás bude katastrální úřad o této skutečnosti iníormovat.

v PříPadě, Že se Vám nepodaří způsob odstranění nesouladu projednat a nebudou
katastrálnímu úřadu předloženy listiny potřebné k zápisu do katastiu, zveřejní český
Úřad zeměměřický a katastrálnív souladu s § 43 vyhlášky č.357t2o1g Sb., Ó katastru
nemovitostí (katastrální vyhláška) informaci o neodstraněném nesouladu
na internetových stránkách úřadu v aplikaci Nahlíženído katastru.
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