OZNAII'ENI
o dokončén|Óbňovy
katástlá|íihooperátua joho vy|ďánik véřelnénuňáh|édnuti
pú|e uglanovens 45 odsl
iemovtosl (kalasllánl zakon).a
o úřadupro slledoěeskýkaj
(dáe ien 'kálaslÍán Úlad ) ě ) oo 1sl2a122a7 aznaňlie' že
KalaýÍáni p€ c ď šlě M|adáBo|es|av
v Óbdob od 31 3 2014do Í 4201'4 vždyv pÍacovnlch
dnechV pond
bud. ry|ož.n k v.řéjném! nah|édnulíkalaslrá|ni op€ . át obnovený pi€ p rá@vánim na
digita|izovanou
katástlá|nimápu(dá|.jén''obnovénýkátástÍá|ni
operát'.)v kataslrá|nimúzomi
Domousniceobc6Domousnac..
Dne 2' 4' 2014 o|l l5.o0 h do 16'00 h budé v€řéjnémJ náh|édnu1ipřilonen zaměslnan*
katastÉlnihoúřadu'v ostáhÍch dn€ c h bud. požádováné
pGkýovat aměslnanec obc€
údaJé
nebo osoba pověřoná obci (dá|€ j.n ,'zam&hánéc obcé'.)'V připadě' že zaměstnanecobc€
nebude při n€příomnosti zaměstnanc. 'Gt.glřá|n|ho úřádu schopén poskyhout záj€mci
po'adované údaj€ o j€ h o v|*tnictvÍ' bud. možnépo plédchozi dohodě nah|édnoul
doobnovenéhokatast.á|níhoop.láluna kat.glráln|mpř.cóvišll'
V|asl^lcnemÓvilosiá iinioDÍávněnildáe
ien'v|aíncrl séÚÓÓŽÓíňUÍ
ná 1!1o.!!!1c.!ost
]) obnovoÚkáiáslÍánlhoÓpeÍátuneFoJ ddóena V61nďá an ]ná pláVak nemov]lodem
Žapsana
Vkalaslrunemoviosli(s 43 kalaďlá|n|ňozákoná)
2] VýměÍapaÍcey]e€ v dovánasplesogl|dáno!melodamiklérýmbyazjšiéna]e]imzpÍ€ s něnim
pÍávíivztáhy
ne]soudolčény
k pozemku{s 2 pkm g)katastén ho zákoE]
3) VobnoveněmkalaskáLilfropé
slrá nl mapazobrazenm hÍanic
Émédélských
a *nic|r pozemků.
]ejchžlrÍa|ce ý lerénuneerstujla ÉÓUsÓUóeny do vĚ'šich
kva lárejď zobEÉniV gEfickémopeÍálud.ivějšlpozemkové
evdencé(9 40 kalaslÍánihoákona). pilom 1ýo pďceLy ]sou zplavdlá Óznáčeny^ovými
dlp ctě a nedošop'
4) Váshic mohouběhemryLoženiobnoveného
kalaslrá|niho
opeÍálua Ve hůtědo ]5 díůode dne
kdy skončloieho vyoženi
podanýchnámlkách lozhodu]ekaBlÍániúlád (s.45 odsl 3 kataslrániho .ákona) V lelo dobé
mohouVlaíniciohást připadiouzménuosobiich úda]ido oŽenoupdkďeň loložnoď Néúóáí
př vyoženioperálu neni překážkou
váshlki] á rúýchopÍáÝněných
obnoveného
kalaíé nihoooerálu'
5) Kdaýráni úiadvyhási p|ahoí obnov€ i ého k.Iaslran ho operá
pÍavomocné
Íozhodnuto
o néklerých
námrlkaohje káknÍáni Úfud
stu Po nabyllpláVnmoc
ni úiad1oloup@oÍněniodsllanl (s 46 odst 1 káladÍáLniho
6) 0nem VyhjáŠenlplalnoí
obnoveného
kálaslÍán hoopéÍátusédÓ
íepáným á nadáe se použiváobnovený
kalastá|ni opeíál(s 46 odsl 2 ka|aslÍá
n ho zakona)
předp]sir
splávniřád've znénipozdějšich

m s 25 uákonač 50012004
sb
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VšemVaslnikům'
kl€ ř imajiVo

.

témÝmlnikúm'! kterýchnen kálasllánimuúiaduznam]erch lNá|ýpobylnebosdÓ
a kle.yn z uVeíených
dúVodú
nemů.ekatáslláhiúřaddoluóiltolÓoznámenipoďes 45

