
OZNÁMENÍ 

o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí  

Obec Rohatsko podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí 
(katastrální zákon),  

oznamuje  

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav 
(dále jen "katastrální úřad") č.j. RO-9/2018-207, že v katastrálním území Rohatsko  obce Rohatsko  
bude dne  11. 6. 2018 zahájena 

částečná revize katastru nemovitostí  

a potrvá přibližně do 31. 12. 2019. 

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrálním území a jiní oprávn ění se upozor ňují na jejich 
povinnosti, vyplývající z ustanovení § 37 odst. 1 katastrálního zákona, zejména povinnost  

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního ú řadu jednání,  

b) ohlásit katastrálnímu ú řadu zm ěny údaj ů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 3 0 
dnů ode dne jejich vzniku a p ředložit listinu, která zm ěnu dokládá, nejedná-Ii se o listiny, 
které p ředkládají p říslušné státní orgány p římo k zápisu do katastru nemovitostí,  

c) na výzvu p ředložit ve stanovené lh ůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.  

 

Jednání se zaměstnanci katastrálního úřadu bude v době revize možné po telefonické domluvě na 
telefonním čísle 326 709 503. 

Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných 
případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své výše uvedené povinnosti, pokud 
se tak již dříve nestalo.  

Rozsah revize je podle  § 43 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), 
ve znění pozdějších předpisů, stanoven na tyto předměty katastru: 

 

a) hranice pozemků, 
b) obvody budov a vodních děl, 
c) druh pozemku a způsob využití pozemku, 
d) typ stavby a způsob využití stavby, pokud katastrální úřad při přípravě revize zjistí, že je třeba 

prověřit rozdíly mezi evidovanými údaji a skutečným stavem, 
e) zápisy v záznamu pro další řízení z hlediska potřebnosti jejich dalšího evidování, sledování, 

řešení a 
f) další prvky polohopisu. 

 

 

 

 

Podpis a razítko: 

 

 

 

 

 

Oznámení vyvěšeno dne: Oznámení sňato dne: 
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