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číslojednací:

oR450l20224,04

Vyřizuje / linka:

Vaše ěj./ze dne:

Hladík Maňirý 493 547 309

I

Dne:
30.06.2022

Seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín(dále jen ,,katastrální úřad") Vám
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 50012004 Sb., správní řád (dále jen_,,správní řád"),
oznamuje, že dne 06.06.2022 byla katastrálnímu úřadu doručena námitka Pavla Simona, datum
narození 28. 6. 1972, Zdětín č. p. 2, 294 71 Zdétínproti obsahu obnoveného katastrálního operátu
v katastrálním územístaré smrkovice.

Výše uvedeným dnem bylo v souladu s ustanovením § 44 správního íádu zahájeno správní řízení
ve věci námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu podle § 45zákona č.256/20'13 Sb.,
o katastru nemovitostí, jehož jste účastníkem.

Katastrální úřad v rámci tohoto řízeníshromáždil podklady potřebné pro vydání rozhodnutí ve věci (§
50 správního řádu).
Katastrální úřad Vám tímto sděluje, že podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále
jen ,,správní řád"), máte možnost seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit své stanovisko

k výše uvedeným skutečnostem. Můžetetak učinit ve lhůtě í5 dnŮ ode dne doručenítohoto oznámení,

a to písemně nebo osobně v kanceláři č. 608 katastrálního úřadu. Termín jednání v uvedené věci je
nutné předem telefonicky dojednat s podepsanou oprávněnou úřední osobou.

Budete-li se v této věci obracet
oR450/2022{,04.

Martin Hladík, v, r,
oddělen í aktualizace kN

Rozdělovník:

na katastrální úřad, uved'te, prosím, tuto spisovou
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Brumovice

Jana, č.p. 136, 50354 Ohnišťany
OdstrčilíkVladimír, Pod lipami 883, Valdické Předměstí, 50601 Jičín
ŠimonPavel, č.p. 2,29471Zdětín
ESSOX s.r.o., F. A, Gerstnera č.ev. 52, ČeskéBudějovice 7,37OO1ČeskéBudějovice
Komerčníbanka, a.s., Na příkopě 969/33, Staré Město, 11000 Praha 1
Obec Staré Smrkovice, č.p. 90,50801 Staré Smrkovice
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín,Šafaříkova 842, Valdické
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Za správnost vyhotovení: KunčíkováZdeňka

