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Zahájení řízení a vyjádření se k podkladům před vydáním rozhodnutí
Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín (dále jen „katastrální úřad“) Vám
v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),
oznamuje, že dne 22. 7. 2015 byla katastrálnímu úřadu doručena žádost Státního pozemkového úřadu
o zahájení řízení o změně katastrální hranice mezi katastrálním územím (k. ú.) Nevratice a k. ú.
Veselská Lhota, k. ú. Nevratice a k. ú. Vysoké Veselí, k. ú. Staré Smrkovice a k. ú. Vysoké Veselí, k. ú.
Nevratice a k. ú. Staré Smrkovice, k. ú. Nevratice a k. ú. Obora u Chomutic, k. ú. Staré Smrkovice a k.
ú. Obora u Chomutic a k. ú. Staré Smrkovice a k. ú. Ohnišťany v rámci řízení o komplexních
pozemkových úpravách v katastrálních územích Nevratice, Staré Smrkovice a ucelené části
katastrálního území Ohnišťany.
Výše uvedeným dnem bylo v souladu s ustanovením § 44 správního řádu zahájeno správní řízení
ve věci změny hranice katastrálního území podle § 29 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí.
Účastníci řízení mají zejména:
- právo navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 1
správního řádu),
- právo vyjádřit v řízení své stanovisko (§ 36 odst. 2 správního řádu) a právo vyjádřit se k podkladům
rozhodnutí (§ 36 odst. 3 správního řádu),
- právo na informace o řízení (§ 36 odst. 2 správního řádu), právo nahlížet do spisu, činit si z něj výpisy
a právo na to, aby Vám správní orgán pořídil kopie spisu nebo jeho části (§ 38 odst. 1 a 4 správního
řádu); pořízení kopie spisu nebo jeho části podléhá zaplacení správního poplatku ve výši 15 Kč
za první stránku a 5 Kč za každou další započatou stránku (položka 3 sazebníku správních poplatků
zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů),
- povinnost poskytovat správnímu orgánu veškerou potřebnou součinnost při opatřování podkladů
pro vydání rozhodnutí (§ 50 odst. 2 správního řádu),
a další procesní práva a povinnosti vyplývající ze správního řádu.
Zároveň Vám katastrální úřad sděluje, že v rámci tohoto řízení shromáždil podklady potřebné
pro vydání rozhodnutí ve věci (§ 50 správního řádu) a podle § 36 odst. 3 správního řádu mají účastníci
řízení možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit své stanovisko k výše
uvedeným skutečnostem.
Oznámení o zahájení řízení a o možnosti vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí bude
oznámeno v souladu s ustanovením § 25 odst. 3 správního řádu na úředních deskách Obce
Chomutice, obce Nevratice, obce Staré Smrkovice, obce Ohnišťany a města Vysoké Veselí
po dobu 15 dnů.
Účastníci řízení mají možnost seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a vyjádřit své stanovisko
k výše uvedeným skutečnostem ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení (dle § 25 odst. 2 správního řádu
se písemnost považuje za doručenou patnáctým dnem po jejím vyvěšení) tohoto oznámení, a to
písemně nebo osobně.
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