Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč

Jungmannova 178/2, Jejkov, 67401 Třebíč
tel.: 568404211, fax: 567109101, e-mail: kp.trebic@cuzk.cz, ID dat. schránky: fqvie2h

Městys Rokytnice nad Rokytnou
č.p. 67
67525 Rokytnice nad Rokytnou

Číslo jednací:
RO-3/2022-710

Vaše č.j./ze dne:
/

Vyřizuje / linka:
Kapinus Jiří Ing./ 568 404 227

Dne:
27.7.2022

Pozvánka na projednání výsledků revize v katastrálním území Rokytnice nad Rokytnou
Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč Vám sděluje, že v katastrálním území
Rokytnice nad Rokytnou byla v souladu s § 35 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon) a § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
v platném znění, provedena revize údajů katastru.
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 vlastnictví zjištěny
nesoulady. S odvoláním na ustanovení § 37 odstavec 1 písmeno a) katastrálního zákona, Vás
vyzýváme k osobnímu jednání pro vyjasnění rozsahu nesouladů, stanovení postupu a lhůty k jejich
odstranění.
Seznámit se s výsledky revize můžete v zasedací místnosti úřadu městyse
Rokytnice nad Rokytnou č.p. 67 ve dnech

14. září 2022 11:00-17:00
15. září 2022 9:00-15:00
16. září 2022 9:00-15:00
Na jednání si přineste průkaz totožnosti. Pokud na jednání pošlete svého zástupce, musí
se prokázat plnou mocí, kterou Vám v příloze zasíláme. V případě, že zastupujete právnickou osobu,
je třeba se prokázat plnou mocí k tomuto jednání.

V případě, že Vám uvedený termín nevyhovuje, je možné nesoulad projednat na telefonním čísle
568 404 227 nebo prostřednictvím e-mailové adresy jiri.kapinus2@cuzk.cz, popřípadě si domluvit
setkání na katastrálním úřadě. Při osobním jednání prosíme o dodržování platných hygienických
a protiepidemických opatření.
Pokud se po této výzvě k jednání nedostavíte, ani nevyšlete zástupce, nebo nedomluvíte náhradní
termín, zahájí katastrální úřad řízení o odstranění nesouladu z úřední povinnosti.
Uvedením skutečného stavu v terénu do souladu s evidencí v katastru nemovitostí předejdete
celé řadě komplikací souvisejících s nedodržením daňových, stavebních, katastrálních a dalších
předpisů.
S pozdravem

................................................................................
Ing. Jiří Kapinus
vedoucí oddělení aktualizace KN

Příloha: Plná moc pro zastupování při projednání výsledků revize

Za správnost vyhotovení: Nahodilová Tereza.

