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Revize souladu údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem - jednání s vlastníky na obci
Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Praha-západ (dále jen „katastrální úřad“)
Vám oznamuje, že v katastrálním území Černolice, obce Černolice provedl v rámci revize souladu
údajů katastru nemovitostí se skutečným stavem předběžné zjištění nesouladů včetně pochůzky
v terénu, při které byly zjišťovány např. stavby a přístavby neevidované v katastru nemovitostí, změny
obvodů budov a změny druhů a způsobů využití pozemků.
Revize jsou prováděny v souladu s § 35 odst.1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
(katastrální zákon), § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška),
ve znění pozdějších předpisů, společným pokynem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j.
ČÚZK-04153/2017-22 a Ministerstva živ. prostředí č.j. 21853/ENV/17, 1248/610/17 ze dne 24. 3. 2017
a společným pokynem Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č.j. ČÚZK-3095/2017-22
a Ministerstva pro místní rozvoj, sekce stavebního práva č.j. 9865/2017-82 ze dne 2. 3. 2017, ve znění
dodatku č. 1 ze dne 12. 2. 2018, č.j. ČÚZK-01768/2018-22 a č.j. MMR 9988/2018-82, účinného od 1. 3.
2018.
K projednání zjištěných nesouladů s konkrétními vlastníky na Obecním úřadě v Černolicích byly
po naší vzájemné dohodě zvoleny termíny v pondělí 7. 6. a 14. 6. 2021. Referenti katastrálního úřadu
budou pro jednání k dispozici od 10:00 do 12:30 a od 13:30 do 16:00 hodin.
Všem vlastníkům, u jejichž pozemků byl zjištěn nějaký nesoulad, zašle katastrální úřad pozvánku
k projednání nesouladu na výše uvedené dny. Pokud jim tento termín nevyhovuje, je možné si
telefonicky dohodnout náhradní termín pro jednání přímo na Katastrálním pracovišti Praha-západ
(adresa úřadu je uvedena v záhlaví oznámení) na telefonním čísle 284 044 140 (Ing. Marek Naar),
nebo 284 044 135 (Tereza Vovolková), a to nejpozději do 3. 6. 2021.
K jednání budou vlastníci potřebovat svůj občanský průkaz. Bude-li za jejich osobu jednat v rámci
revize jimi pověřený zástupce, musí se prokázat jimi vystavenou a podepsanou plnou mocí. Je-li
vlastníkem právnická osoba, musí ji zastupovat statutární orgán uvedený v obchodním nebo jiném
zákonem stanoveném rejstříku, případně osoba tímto statutárním orgánem pověřená na základě plné
moci.

Pro zajištění hladkého průběhu projednávání nesouladů v prostorách Vašeho úřadu prosíme
o vytvoření vhodných podmínek pro jednání s vlastníky - alespoň tři kancelářské stoly, příslušný počet
židlí a přiměřené klimatické podmínky v jednací místnosti.

Jednání bude probíhat za dodržování bezpečnostních opatření, která budou v té době platná.
Děkujeme Vám za poskytnutou součinnost.
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