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VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJ Ů KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků podle §50 odst.1 písm. a) katastrálního zákona navržené v tomto geometrickém plánu lze v katastru 

nemovitostí provést jen na základě souhlasného prohlášení.

změna hranice pozemku, průběh vlastníky
zpřesněné hranice pozemků

Ing. Ivo Šafařík
Na Houpačkách 945/46
397 01 Písek
Tel.: 777 739 691

274-26/2022

Strakonice

Mačkov

Mačkov

KMD

1. února 2022 a-20/2022

Ing. Ivo Šafařík

2197/03

Číslo plánu:

Okres:

Obec:

Mapový list:

Dne: Číslo:Číslo:Dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Vyhotovitel:

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost

které byly označeny předepsaným způsobem:

Kat. území:

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému
v dokumentaci katastrálního úřadu.

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:

seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:GEOMETRICKÝ PLÁN
pro

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.

            Seznam sou řadnic (S-JTSK)
   Č.bodu  Sou řadnice pro zápis do KN  Poznámka
                Y          X    Kód kv.  
  ------------------------------------------------
  233-376  791643.70  1113088.58  8  sloupek plotu    
    269-1  791638.42  1113091.07  3  sloupek plotu      
    269-2  791622.32  1113097.49  3  sloupek plotu      
    269-3  791612.85  1113099.25  3  roh zdi    
    269-4  791613.11  1113099.65  3  ozna čená ze ď    
    269-5  791618.17  1113096.39  3  ozna čená ze ď       
    269-6  791611.32  1113100.50  3  h řeb    
    269-7  791618.47  1113096.85  3  roh zdi 
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Výkaz údaj ů o bonitovaných p ůdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového s tavu
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