
ozNÁmeruí

Městys Trhová ^;""":;;"fi::;:;;;".J;ffi, :::,,,3 sb o katastru
nem ovitostí (katastráln í zákon),

vyhlašuje

na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrálního pracoviště
Chrudim (dále jen ,,katastrální úřad") ó.j. O0-2t20,18-603, že v katastrálním území Trhová
Kamenice obce Trhová Kamenice bude zahájena obnova katastrálního operátu novým
mapováním (dále jen ,,obnova katastrálního operátu'').

Obnova katastrálního operátu novým mapováním bude probíhat pouze na části katastrálního
Územi Trhová Kamenice (v zastavěných čásiech obce a v místeclr kde neproběhly pozemkové
ÚPravY. Zahá4ení obnovy katastrálního operátu se předpokládá od poloviny dubna 2018 a bude
pokračovat do září 2020. Přesný termín bude oznámen nejméně 30 dnů preOem,

ou povinni označit trv

katastrálníhozákona).ZpŮsoboznačeníh@uĚousustanovenÍm§
91 vYhláŠkY Č- 357l2O13 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška). Katastrální úřad si
dovoluje upozornit, Že pokud vlastník hranice svých pozemků neoŽnačí, může katastrálníúřad
rozhodnout, Že hranice oznaČÍ na náklad vlastníka (§ 37 odst. 2 katastrálníh o zákona) a
vlastníku může uložit pokutu za porušení pořádku na úšeku katastru.

Dále je nutné uvést, Že zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen
,,oPrávněné osoby") jsou podle § 7 odst. 1 zákona č. 2oatlÓgl so., o zeměměřictví a o zméněa doPlnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením (dále jen ,,zákon o
zeměměřictvÍ"), ve znění pozdelších předpisů, opráúněni po oznámení'vstupóvat á vjíždět v
nezbYtném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejího vlástníka
nebo oPrávněného uŽivatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokarÚ1i stuzeunirn
PrŮkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je
Povinen PouČit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně
zdraví při práci.

Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti nebo oprávněný uživatel
Povinen strPět umístění měřických značek na nemovitosti včetně využívání značek Lodových
Polí a zdňet se vŠeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit ne[ouživatelnými nebo zničit.
Kdo PoŠkodÍ, zniČÍ nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí Še podle § 17a
zeměměřického zákona poruŠenípořádku na úseku zeměměřictvía může býtzato pokutován.

Podpis a razítko

Oznámenívyvěšeno dne: 23* o oznámenísňato dne:


