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Žádost o zveřejnění vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu na podkladě
výsledků komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Možděnice
V příloze Vám zasíláme v souladu s § 58 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb. v platném znění
oznámení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu na podkladě výsledků
komplexní pozemkové úpravy na části katastrálního území Možděnice, vydané dne
8.11.2021, sp. zn. PUP-1/2014-603.
Dovolujeme si Vás požádat o:
● zveřejnění oznámení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu způsobem
obvyklým ve Vaší obci, a to po dobu 30 dnů,
● zaslání tohoto sdělení s údaji o době jeho zveřejnění.

Ing. Miroslav Kumstýř, v. r.
ředitel Katastrálního pracoviště Chrudim
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Novoměstská 172/II, 538 43 Chrudim
tel.: 469 660 111
fax: 469 623 105
e-mail: kp.chrudim@cuzk.cz
V Chrudimi dne 8.11.2021
Sp.zn.: PUP-1/2014-603

VYHLÁŠENÍ PLATNOSTI
obnoveného katastrálního operátu na části katastrálního území
Možděnice
Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Chrudim (dále jen katastrální úřad)
oznamuje, že dokončil obnovu souboru popisných a geodetických informací katastru nemovitostí
na podkladě výsledků komplexní pozemkové úpravy na části katastrálního území Možděnice.
V souladu s ustanovením § 46 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální
zákon), v platném znění, katastrální úřad tímto
vyhlašuje
s účinností od 20.10.2021 platnost nového souboru popisných a geodetických informací katastru
nemovitostí na části katastrálního území Možděnice (území dotčené komplexní pozemkovou
úpravou). V tento den nabylo právní moci rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj, Pobočky Chrudim, č.j. SPU-252723/2021, o výměně
nebo přechodu vlastnických práv k pozemkům a o zřízení nebo zrušení věcného břemene
v pozemkové úpravě.
V souladu s ustanovením § 46 odst. 2 katastrálního zákona se tímto dnem stává neplatná
dosavadní část operátu katastru nemovitostí a závazným operátem katastru nemovitostí
se stává obnovený soubor popisných a geodetických informací katastru nemovitostí.

Otisk kulatého razítka

Ing. Miroslav Kumstýř, v. r.
ředitel Katastrálního pracoviště Chrudim
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Za správnost vyhotovení: Mísařová Renata.

