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Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řizení - změna hranice k.ú. Stradonice u Nižboru a k.ú.
otroěiněves a změna hranice k.ú' otroěiněves a k.ú. Hudlice v rámci komplexních
pozemkových úprav

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun (dále jen ''katastrální úřad'') podle
$ 5 odst. '1 písm'e) zákona č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění
pozdějších předpisů, věcně příslušný a podle $ 11 odst. 'l písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, místně příslušný k řízení o změně hranice katastrálního území, které je vedeno pod sp. zn.
oR-96/2023-2o2, oznamuje, Že dne 23J'2022 bylo zahď1eno správní řízeni z moci úřednÍ o změně
hranic katastrálního území mezi katastráIním územím Stradonice u Nižboru a katastrálním
územím otročiněves a mezi katastÉlním územím otroěiněves a katastrálním území Hudlice
v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stradonice u NiŽboru a části
katastrálního území otročiněves a ěásti katastrálního území Hudlice.

Výše uvedeným dnem bylo v souladu s ustanovením $ 44 správního řádu zahájeno správní řízení
z moci úřední ve věci změny hranice katastrálního území podle $ 29 zákona č,' 256t2o13 sb.,
o katastru nemovitostí' jehoŽ jste účastníky. Katastrální úřad vede řízeni o změně hranic katastrálního
území v rámci komplexních pozemkových úprav jako řízení s velkým poětem účastníků (dle $ 1aa
odst.1 správního řádu) a uvědomuje úěastníky ozahď1ení řízení veřejnou vyhláškou'
Jako účastníci řízeni máte další procesní práva a povinnosti vyplývající ze správního řádu'

Žáaáme Vás o uveřejnění tohoto oznámení o zahájení řízení způsobem v místě obvyktém
ve Vaší obci. Po zveřejnění Žádáme o jeho potvrzení a vrácení příslušnému katastrálnímu úřadu.

lng. Jitka $skočilová, v. r.

Vedoucí oddělenÍ aktualizace a dokumentace
KN

oznámení vyvěšeno dne:

Rozdělovník:

1 x Obec Hudlice, Jungmannova 355, 26703 Hudlice

oznámení sejmuto dne:



1 x obec NiŽbor, Křivoklátská 26,26705 NiŽbor
1 xobec otroěiněves, č'p.34, 26703 otroěiněves
1 x Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, Politických vězňů 't98/'t6,
Beroun_Město, 26601 Beroun

Za správnost vyhotovení: Kotková Kamila.


