Katastrálníúřadpro Středočeshýkraj,Katastrá|nípracovištěBeroun
Po|itických
vězňů198/.l6,266 01 Beroun
tel.:311625147,
fax:311623495,
e-mail:kp.beroun@cuzK.cz,

obec Bzová
Bzová52
26743 BzoVáu Hořovic

ČisIojednaci:

VaŠečj'/zedne:

0c.512013-202

t

Wřizuje/ |inka:
Vojt|šková
|\4aÍie
In9'/3115166í5

Dne:
16.O2.2015

oznámeníobci o dokončeniobnovy katastrálního
operatua jeho vy|oŽenik Veřejnému
nahlédnutí
Katastrá|ní
úřadproStředočeský
kraj,Katastrá|ní
pracoviště
Beroun(dá|ejen ,,katastrální
pod|e
úřad..)'
s 45 odst.1 zákonač'.256t2o1iS'b. o tatastrurreňouitáiiirxát"st,áiňi
p-.,dĚďň
úhíá-Št
.at.-];
č.357/2013
sb.' o katastru
nemovitostí
(katashá|ní
Vyhláška),.oznamu1e,
ze
katastřá|níoperát obnovený přepracováním na digita|izovanou katastrální mapu (dále
je-n',obnovený-katastrá|níoperát..)v katastrá|ním
úze-mí
Bzová u Hořovic ouce ezóva i,uJe
před|oŽen
k veřejnému
nah|édnutí
v budověobecnihoúřaduBzová,v zasedaci'i"tno"ii,
ve dnechod 23.3. 2015do 3' 4.20,|5a s moŽností
up|atněni
"io
námitekprotijehoobsahu.
V.sou|adu
s.ustanof'/ením
s 38 odst.1 písm.a) a c) katastrá|ního
zákonaV rámcinezbytné
spolupráce
s katastrá|ním
úřadem
Vás Žádáme:
1' o zveiejnění
oznámení.o
Vy|oŽení
obnoveného
katastrá|ního
operátuk Veřeinému
nah|édnutÍ'
iehoŽ
\zor Vam.'zas||ame
Jakopři|ohuk tomutodopisu,a to v sou|adu.
s ustánovením
a5
oást'
2
$
-ounovenJnó
katastÉ|niho
zákona způsobem
místěobvyi|ýmpo dobu30 dnůpřed vytozenim
-v
katastÉ|ního
operátu;oznámení,kteréobsáhujenezbytné
informacepro Vlastníkv
'
nemovitosti
a .jiné.oprávněné,.ie adresovánoVŠemVlaštníkům
nemouitoiii-eůoó";;ý;ň'.," ň;;;ž;
katastrá|nÍm
území,kteřímajípobyt nebo síd|oVe Vašíobci, a těm V|astňíkům
nemoútoiii
pobýemnebosíd|eňmimóVaŠiobec,u nichŽt<atáJtialnimu
s trva|ým
,iruou
ááiěšá
jejichpobytu,
"éni.naňá
2. o součinnost
Vašehozaměstnancenebo osoby pověřenéobcí (dá|ejen ,,zaměstnanec
obce.)
přj zpřístupněnÍ
obnoveného
katastrálního
operátůk Veřejnému
i"ňréjň'ii''-*oóř'iá'i,'ii"ti"""!J
kataÍrá|ního.úřadu
budepřítomen
pouzeve cinech23'g.2oi5á g.c.zols á oó ii n"o.,l.i:óiš
od 13 do 10 hod.;zaměstnanecobce bude seznámens obsahemobnoveného
"o
;;;á;-řď
abypři zájmuo nah|édnutí
do obnoveného
operátuv dennepřítómnostr
zaměstnance
katastrá|ního
úřadumohIzájemcio nah|édnutí
po2adované
Vyh|edat
údaje
o 1áhov|astnictví,
podmínekoro W|oŽení
3. o vytvoření
operátu.
(a|espoňtři kance|ářské
sto|y),proJednánis občany
(Žid|e)
a o přiměřené
kIimatické
podminky
v jednaóí
místnosti.
V přÍpadě,
Že zaměstnanec
obcenebudepři nepřítomnosti
zaměstnance
katastrá|ního
úřadu
schopen
poskytnout
zájemcipoŽadované
Údajeo jehov|ástnictví,
budemoŽné
po předchozí
oorrooe
náňĚoíoui
do obnoveného
katastrá|ního
operátú
na'katastrá|ním
pracovišti.
Do obnoveného
katastránihóó;;átu
je souěasněmoŽnépo dobu jeho vy|oŽení
nah|édriout
i na weboýih
zeměměřického
a katástrá|ního
na adróse:htto://naňiiz;;idokn.c;;-k:czlwberKatash|nfo.asox'
"i;áil;ňt;;ilňo*řr#"
V|astníkům.
a jinýmoprávněným,
kteřínemajíV obci trva|ýpobytnebo síd|o'zaš|ekatastrá|nÍ
úřad
samostatná
oznámenío Vy|oŽenÍ
obnoveného'katastrá|ního
bóeÉiu.,1.. '
Děkujeme
Vám za poskytnutou
součinnost.
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