
Coecni úřad rt Kiadrubech podle ustanovení § 45 odst, 2 zákona č. 25612013 Sb. o katastru
rielnovitostí (katastrální zákon), a na zákiadě c-rzi:árncttí Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj,
Katastrálního pracoviště Strakonice (dále jen ,,katastrální úřad") č.j. OC-112022-307 oznamuje, že
v buc1ově Obecního úřadu v Kladrubech,, č.p. 1, v období od29.3,2023 <lo 12,4.2023, vždv v úředních
irodinácii t1. cw+rrer< oo t9.ú0 do z0,00 noo,,

l,,tr,|tlry!+žen ko.,eře'néqrl: rr;hléc|nutí katastrální eoerát cbnovený novýrn mapováním na
tiicitái.]í |<ata-ctráln] r^napr.I (ctá!e jen "o!:lr,trr.,erri ka'astrální operát") v katastrálním území
jíl i.elr,.t hrl tl Stra!<c n ic; obce Kla<! rtr b,7

!]t;e 1?. ciiiillla 1icl3,1 ,i:.r'g§ o1 13.00 lroc|. cc,r6.0i: lrort. bude veřejnému nahlédnutí př,ítomen
:ltiirněstnattec kaíastrálního úíadu, v ostatních dnech bude požadované údaje poskytovat
,:ltnlistnirnl: c|rre rlr;l:l csohrurvčře;rá obc"Cále ien ,,;i.irněstnanec trbce"). V případě,
i:it ;:i-ir!5+7',]l':t] íbci] nlbur:ie ;:ří nepi,Í';ar,rln5Ťi 1:,11§l;tiranca katastrálníhryjřad;; schcpen
'l':lilr'^r,rl!t iiljr,,i^n:'plž.rilr:1,li;ló ítrlaje o jeho vlastnictví, bucle možné po předchozí dohodě
,-;:rirlédnouí tlo l:irncvetrého katastrálrrího operátu na katastrálním ptacovišti. Do obnoveného
',:l i:tsi: ált::.,:, -,!:|-:,]:L i,:', l;tuč::s;:.:. .,.,rili;t.é pc irillt ,elro oyicŽcilí rlai,,iédttgui i .,;a webový,clr
;.,;út,iiic]t Úls.tétru úi'adu zett,;ěittěřiukó.,,c, 3i katasttÉllrí|,1o rl jl edre§e;

'i l.zsiil íci :1ciiq1|1a,!)' j :i iií qL.r,:..yitě,i L_lclá]e _i.eo _ylzilitípll!se._l.!)qz_plll.]ii La_tE=. _§i(l.tg_ěnps!i

' , )i'l",-,,l: |:3tlc,iriiníi,:l rlrerált, lejsot_r niltčena r|;,5ilii6lz{ 31i iir^,3 Drava I< nemovitol;tem ,zaosaná
l1 | ;-,:r:illr nÉ ..l^\/iin.. í 1§ {.] <;:í,25{rálnihn zákan,;,\

: '. ,'i:)l1:';'i l;tli"c..i;, jr; ::"i'-iotlál,;i: :; přcsr,.:sii l]i,irl,:i l't-te'|i.:1:-irri l<ter,ýini b_yla zjišiěna; jeiír:r zpřesněním
:'::,:;r]L, llir|,;n1',y' ,l.'i'll;,li vz-|ali,,k lozr,rin!(u i§ 2 písrll. ,;) ktrtastr^álního zá1.1orral.

;) ',, .-,,,,1;ugt r9ií; i{:ii;:iSLl-dirltrl,t oper"áLL.t 1tl cit-;pirlěrra 0oliud piaIná katastraini mapaz.obrazením hranic
,j.,,nlccjěisr\)cl,r e il-,s:lícit po7_tlfi]kťi iejictlž_ hranice v ierénu rreexistují a jsolr sloučenv do větších
,]Li(.],-i;l: il c;]5.i :, l-'l_j|(L;( lc l.-ii-íit)i.li,ijt,l itvaIiia ielicit z_orliazerrí v grafickém operátu dřívější pozemkové
.Ý!(]i;ílCt, (§ +aj lie.tastrá|r^,Íl-rur zákona;, ;lii;.otlr ly'to parcely jsor_i zpi,avidla oznaČeny novými
::!],ů(,:.l,;1,1, Č,si_7, i,O]:l .;(; LauIíllúia g"ipiiuiil:, ,, ttedoŠrt., pi'i tnajeLi<opravnícn prevodech k zárněně

,,, \./ias[i rÍii rrrcitc.l bčileli,, vyio2eí]i obrrovei,réno lla[asi,,alr.i|ro operáiu a ve lhutě do,1 5 cnu ode dne,
'- ll' .;|:er,.i'; ;1:_r;- ,,,rli5že-tli, ptlli:,l,. t-l,itn,rl'rk7 ;.r1,ol, Cba;:,.:l]u obnovetlého i<atasiráittíhc operátu. O
:.i-.;.,,;; ,,"]i] ,,l.,:;nt,1,1cii íczi,a,J,;je i<a1asii:ti;rí rl řa:cl {§ 4-5 odsi. 3 tiatastrálníilo zákona). V teio době
,;,oi'il,)Ll vlasini{,jI oi tla;sl; 0řipacjrlou zrrlěílt-: osr_rl,_:nícli iloajŮ doloženou piůl<azettl tctožrrosti Neúčast
"i.:stl riilL, a i,l'!ýcíi Jtii]vnjil,y'ch oii v,y,lc,.že,,i i_;pettrtr_t,lerrí pii:kážkou prc,;yhIašent platnosti
-] . - _,, É| ]ei]o l,.:rtasii1-1 i n ino c peri.t,ir_l.

..,, I,.:ii.ri,ii:-_ilri 1.1i'J'' '"'7, ,ii:;í í-Iainijsi ol_,|'lcv'či-!éi1o kaia:;t,-ál,,líito operátu cirierri 2ij. 1.2023 Nebucle-li
']-a \',l.il /)ll . ll.,..|l:iil;i,!.ll; ..r iilil ,.,',1lr;i itat;,iil..;c;l, ir; ii..i|irstr ;j1,1í úřacl or;távněli vviilásit piairtost
ji, -:r:ílefič ,i;. l.i,.,,;'i-ll|]iii,l; ipe ,áiu s tÍt;, Že .Li;o ci,.oinost vyznaČi v katastru. Po naby,tí právtrí moci
,'i:,-,ůr-Iř"i, iil ,,] :!al!'lii,(,:':.;l] ':;, losti,r;i,rí _ri,lC ;r_,irl t-.iLl1-li;irléni odsiraní i:i .+S odst. 'i katastrálního
í_c.|\ ii l,-] j

i:,i ijllpJ'i r_'ryl"iáŠr:rlí i)|3illosti cbnrlrrtrtlého katastráltlírro onerátu se dosavadní katastrální operát stává
l:-,l;;;iii;', ;1 a l'iai.,laiij r:::) ()oi.lzivz] c;bi,roverlý katasti-1-1lni or..,t-,rát (§ 46 odst. 2 katastrálního zákona).

],. il,; _ li,:l.,ii,:. .',.r ..t( Jl;| \l;a:'.:] ,)!,'i\,il,alšj(Oii .i_it:|,,{J,i9 USilj|.]a.'ý,.Jrlírl-r § 25 ZákOna č 500/2C04 Sb,,
i |_',,, a,: |,.,,, ..j. 

", 
: .,:r'r,; l, lt..ziť-- i š l.,:_,,] |'(,,{_, Dií_; ú

r,š?lit ,,r,:iilil,;l(|_]ln |(ieří ntaií v ohci irvaIÝ crobrn nellc síc1!o,

:i],1-r ri,2s;11111Ůt,n r-l tliellr;,l iletlÍ l(,É;|ilStlálr]ín,,(l uřacI,1 znár,n jej!ch trvalý poLlyt nebo sídlo
n iitc"ll,il , lrl,r:6jg-l1t'lii, dr.]ivcciL]t rlerrítže kaiasirá|ní úř?]d dor|]čil toio oztránlení ooci!e § 45
(,.l.; ..jt,/ .,,l i ;i<. ir4 | rl í, l1; ._.1 |,.,; 11;r.

ofiEC KLADI"(UBI,
KladrLrby 1,387 16 Volenice

lČo: 466 84 484, tel. 608 o28 o72


