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OR-356/2021-406          /          Pousková Hana Bc./ 158 27.8.2021

Zahájení řízení a seznámení s podklady pro vydání rozhodnutí.

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih (dále jen "katastrální úřad"), zahájil 
dne 26.8.2021 řízení o změně katastrální a obecní hranice mezi katastrálním územím Klášter 
u Nepomuka obce Klášter, a katastrálním územím Nepomuk obce (města) Nepomuk.
 
Katastrálnímu úřadu byla dne 26.8.2021 čj. SPU 310133/2021/Her.,  doručena žádost Státního 
pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňská kraj, Pobočka Plzeň, čj. SPU 
310133/2021/Her., o vydání rozhodnutí o změně katastrální a obecní hranice mezi katastrálním 
územím Klášter u Nepomuka obce Klášter, a katastrálním územím Nepomuk obce (města) Nepomuk, 
ke kterému je katastrální úřad věcně příslušný dle ust. § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 359/1992 Sb., 
o zeměměřických a katastrálních orgánech, v platném znění.
 
V příloze zasíláme oznámení o zahájení řízení a současně informaci o možnosti seznámit se s podklad 
pro vydání rozhodnutí, neboť katastrální úřad má k dispozici všechny podklady potřebné pro vydání 
rozhodnutí k navrhované změně katastrální a obecní hranice.
Vyhlášku prosím zveřejněte na úřední desce obecního úřadu a způsobem umožňující dálkový přístup 
(elektronická úřední deska).
 
Veřejnou vyhlášku s údaji o vyvěšení a snětí z úřední desky zašlete prosím zpět katastrálnímu úřadu.

Bc. Hana Pousková, v. r.
ředitelka KP

Příloha:
1) Veřejná vyhláška.
2) Grafické znázornění navrhované změny.

Rozdělovník:

1 x Obec Klášter, č.p. 70, 33501 Klášter
1 x Město Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 63, 33501 Nepomuk
1 x Katastrální úřad pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň-jih, Radobyčická 2465/12, Jižní 
Předměstí, 30100 Plzeň

Za správnost vyhotovení: Neubauerová Jitka.
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