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Oznámení o zahájení řízení, seznámení s podklady pro rozhodnutí

Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun (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 13.08.2021 18:30:07 byla katastrálnímu úřadu doručena listina:
Elektronická podoba dokumentu EÚ Praha - západ, Mgr. Dušan Šnaider 174 EX-50001/2021 potvrzení 
o zaplacení nejvyššího podání ze dne 13.08.2021.; Elektronická podoba dokumentu EÚ Praha - západ, 
Mgr. Dušan Šnaider 174 EX-50001/2021 -23 usnesení o udělení příklepu ze dne 09.06.2021. Právní 
moc ke dni 01.07.2021.

Tato listina se týká následujících nemovitostí:

P: 1167/2 k.ú. Žebrák, P: St. 505 k.ú. Žebrák v katastrálním území Žebrák.

Výše uvedeným okamžikem bylo v souladu s ustanovením § 14 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., 
o katastru nemovitostí (katastrální zákon) zahájeno řízení o povolení vkladu.

Účastníky řízení jsou:
Prokop Břetislav Ing., datum narození 20.10.1969, Černín 75, 26751 Zdice; Šinágl Jan, datum narození 
09.12.1952, Bratří Nejedlých 335, 26753 Žebrák.

Katastrální úřad Vás tímto v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru 
nemovitostí (katastrální zákon), informuje, že v rámci tohoto vkladového řízení došlo k vyznačení 
plomby (vyznačení, že právní poměry jsou dotčeny změnou), u výše uvedených nemovitostí.

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. Můžete tak učinit do 30.08.2021, a to písemně nebo osobně 
na právním oddělení katastrálního úřadu u podepsané oprávněné úřední osoby, po předchozí domluvě 
na čísle 311516665.

 
 
 



Budete-li se v této věci obracet na katastrální úřad, uveďte, prosím, tuto spisovou značku: 
V-7072/2021-202.

Helena Jonášová, v. r.
Odborný referent

Příloha:

Rozdělovník:

1 x Šinágl Jan, Bratří Nejedlých 335, 26753 Žebrák
1 x Prokop Břetislav Ing., Černín 75, 26751 Zdice
1 x Katastrální úřad pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Beroun, Politických vězňů 198/16, 
Beroun-Město, 26601 Beroun

Za správnost vyhotovení: Kotková Kamila.
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