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Katastarska izmjera za k.o. Gornja Rijeka - podjela zahvata

Faze:
- faza 1

(tokom 10. i 11. mj ´17.)

- faza 2
(siječanj-ožujak 2018.)

- faza 3
(proljeće 2018.)

- faza 4
(ljeto 2018.)

Napomena:
Osim za "fazu 1" navedeni termini su
okvirni. O točnom datumu obilaska
obilježenih posjeda tzv. "omeđavanje"
biti će te obavješteni pismenim putem.

-

Osobe čiji točni podaci nisu evidentirani
u zemljišno-knjižnim evidencijama, o
terminima omeđavanja moći će se
informirati preko oglasnih ploča, u
terenskom uredu, te preko internet
stranice: izmjera.cadcom.hr  (još nije u funkciji)

-

Za potrebe omeđavanja zahvat će se
dodatno podjeliti na grupe katastarskih
čestica, koje će imati svoj vremenski
termin na kojeg su pozvani svi koji
polažu prava na k.č. unutar te grupe.

-

Vaša obaveza biti će da prije termina
pojedine grupe obilježite granice Vaših
posjeda  (uključujući i mjesta za koja
smatrate da je sve jasno), kako bi u
novom katastarskom operatu imali
evidentiran stvaran oblik i položaju u
prostoru vaših čestica, te time i točne
površine.

-

Obilježavanje se vrši privremenim
(drveni kolac) ili trajnim (međni kamen)
međnim oznakama. U slučaju kada je na
međi napravljena ograda, vodootpornom
bojom će te obilježiti točku po kojoj ide
granica (kako bi se znalo čija je ograda).
Dalje, ako je međa ravna (u pravcu)
dovoljno je učvrstiti samo krajnje točke.
Međutim ako je međa zakrivljena
potrebno je učvrstiti točke zavisno o
zakrivljenosti.

-

Mjesto na kojem će se učvrstiti međa
utvrđuju zajednički u dogovoru svi
susjedni vlasnici. Preporučuje se da i
samo ukopavanje stupića ili kamena
obavite zajednički.
Vlasnici koji se ne mogu složiti kuda im
ide međa jer svaki ima svoje mišljenje od
kojeg ne odstupa , MORAJU UČVRSTITI
SVAKI SVOJ PRIJEDLOG MEĐE .
U slučaju da je jedan od vlasnika
odsutan, nepoznat ili nije u mogućnosti
sudjelovati u učvršćenju međe,
učvršćenja mora izvršiti prisutni vlasnik
na mjestu GDJE ON SMATRA DA BI
MEĐA TREBALA BITI

-

Sredinom rujna održati
će se zbor građana na
kojem će te dobiti
dodatne upute vezane
uz katastarsku izmjeru.
Nakon održanog zbora
građana započeti će se
sa podjelom poziva za
1. fazu radova
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