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Žádost o zveřejnění sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu

V příloze Vám zasíláme sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu v katastrálním 
území Veliš u Jičína, část obce mimo obvod KoPÚ,  obce Veliš ze dne 15.10.2019 č.j. OO-5/2018-604 
podle ustanovení § 58 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška).

Dovolujeme si Vás požádat o:

�     zveřejnění sdělení 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. Pavel Řehák, v. r.
ředitel KP Jičín

Příloha: Sdělení o vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu



Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín
Šafaříkova 842, 506 01 Jičín

V Jičíně  dne 15.10.2019
Číslo jednací:  OO-5/2018-604

V Y H L Á Š E N Í   P L A T N O S T I

obnoveného katastrálního operátu

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín (dále jen „katastrální úřad“) 
oznamuje, že dokončil obnovu katastrálního operátu novým mapováním  v části katastrálního území
Veliš u Jičína obce  Veliš.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální 
zákon), katastrální úřad

v y h l a š u j e

platnost obnoveného katastrálního operátu v části katastrálního území  Veliš u Jičína obce Veliš dnem 
15. 10. 2019.

V souladu s ustanovením § 46 odst. 2 katastrálního zákona se dnem vyhlášení platnosti obnoveného 
katastrálního operátu dosavadní katastrální operát stává neplatným, a nadále se používá obnovený 
katastrální operát.

Ing. Pavel Řehák, v. r.
ředitel KP Jičín

otisk úředního razítka

Podpis a razítko :
Oznámení vyvěšeno dne: Oznámení   sňato dne:

Za správnost vyhotovení: Kunčíková Zdeňka.
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