
vykaž oc6a,vainho a staw ooajů katastrj hE\AcNmjsn
Dosavadní stav Nový stav

Oznaceni Výmera parcely Druh pozemku Oznacenr vymera parcely Druh pozemku Typ stavby Způs. Porovnáni se scavem evidence právnľch vzta nů
pozemku pozemku určení Díl prechazt z pozemku Číslo listu výmera dňu Oznacenľ

parč. číslem Způsob využití parč. číslem Způsob využití Způsob využiti výměr označeného v vlastmctvľ dílu
.. .: m2 ha : m2 katastru cjrľve]sÍ poz.ha : : nemovitastľ evidenci ha . m2
.

154 15 zah"ac1a 154/5 85 zah"ada 2 154 10002 85
ostať. t1

154/6 31 2 154 10002 31
. . , . . ... . . . .") 1 15 ") 1i 16

') Aozd// vzniklý zackru//len/m nových výměr ( bod 14. 7 p/sm. b př//ohy vyhlášky č. 357/2013 Sb. ).

Výkaz údajů o bodtovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu
Parcelní čIS!O podle Kód Výmera BPEJ Parcelní čísĺo podle Kód Výmera BPEJ

katastru z jednodušene na dílu katascru zjednodušené BPEJ na dílu
nemovitostí evidence BPEJ ha m2 parcely nemovitostf evidence ha m2 parcely
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Seznam souřadnic IS-JTSK)
Čfslo bodu Souřadnice pro zápis do KN

Y X

1374-16 607287.92 1183757.01
1374-17 607291.82 1183755.98
1374- 18 607296.75 1183755.10
1374-65 607296.96 1183755.06
1374-66 607286.02 1183757.70
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GEOMETRICKÝ PL An Geametrickg plan overd úředně oprávnený zememencký inženýr: Ste jnopis oven! úředně oprávnený zememericky inženýr:
jméno, prí jmění' jméno, přljmeM:

pr o
Cfsla pabzky seznamu úředně oprávnených , C/slo pdoZky seznamu úředně oprávnených

rozdě/eM mzemku zememerických inženýrů: 1302/1995 zememerických inženýrů: 1302/1995

Dne: 5. zárr 2019 Cfsia: 60/2019 Dne: /6.9.20/9 C's'o' 60/2019
Nälezitostmi a presností cjdpovfdä pravnřm předpisům. Tento stejnopis odmvŕda geomeuickemu planu v elektronicke podobe

ubzenemu v dokumentaci katastrálnrha úradu.

Vyhotovitel: Katastralnr úrad sauhlasí s oc{s|ovanľm parcel. Overení stejnopisu geometrického planu v listinné podobě.

iC: 15561780
Č'"O """ 2641-1O0/2019

Okres: Brno - venkov KÚ pro jihomoravský kraj
Obec, PcMřdice KP Brno-venkov

. Renata NováčkováKat. Území: pohara/ce nad j/Hava' PGP-3360/2019-703
Mapový list: DKM 2019.09.11 15:08:56 CEST
Oosavadnľm v|astn{kc|m pozemků byla poskytnuta moznosc
seznámil se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,
které byly označeny předepsaným způsobem:

obub7/ky


