
VÝKAZ DOSAVADNrHO A NOVtHO STAVU ÚDAJlJ KATASTRU NEMOVITOSTr
Dosavadn( stav Nový stav

uzncčenr Výměro parcely Druh pozemku ůmcčeer V)tměro parcely Druh pozemku Typ stcvby ZpOs. Porovnónf se stavem evidence próvnfch vztahů
pozemku pozemku určen on přechčzt z pozemku Islo listu Výměro dnu Oancčenr

pore čfslem ZpOsob vyuliU pore. čfslem Způsob využitI Způsob využitI výml! označeného v vlostnictvf dllu

m' m'
kotostru dflvllj!1 poz.

m'ho ho nemovitostf evidenci ho

PK
783/1 21 31 oslol.oI. 783/1 21 14 oslat.p/. Ost. komunikace psl.komunikoCl!

783/8 17 oslot·o'· 2 783/1 10001 17jind plocho

21 31 21: 31

Parcely zje~nod~šer é evide ce -Pk
:

783/1 20 31 783/1 20: 14 O 10001

~presněnf geometrického o polohového určení pozemků podle § 190 odst. 4 kotostrólnfho zókono o novržené v tomto geometrickém
ilónu lze v kotostru nemovitostr provést jen no zóklodě souhlasného prohlóšenf podle § 85 odst. 6 kotostrólnf vyhlóšky.

'ělit nebo scelovot pozemky lze jen na zóklodě územnrho rozhodnutr. pokud podmrnky pro ně nejsou stanoveny jiným rozhodnutrm nebo opotrenrm.

GEOMETRICKÝ PLÁN
Pro průběh vylyčené o upfesněné hranice

pozemků o rozdělenI pozemku

Vyhotovil:

!3E!Grnar GEOMAP s.r.o.
věšrnovo 11.Prono 10

tol.llo.: 274822770
e-moil:intoOgeomop.cz

CIslo plónu: 89-46/2012

Okres: Benešov

Obec: Čokov

Souhlas kotostrólnl'ho úrodu. katastrólnl'ho prccoviště potvrdil:

Kotoslrólnl územl: Čokov

Mapový list: VS-V/I-19-15
Kód zpOsobu určent výmlr je určen podle § 77 odst. 2 vyhló!k)'

Č. 26/2007 Sb.

Nóležitostmi O přesností odpovldó próvnlm předpisům.

Ceometrický plón ověřil ú7ednl opróvnlný zemlmi!7ický in2enýr:

Ing. Petr Košťól

Kotostrólnl úrod. kotostrólnl pracoviště souhlosl
s očlslovónlm parcel.

tria. J'"'r:':I Vondrj/(ovl1

Dne: Z 5 -04- 2012 CI.~: 4. 6 I 20t2
Oosovodntm vlostn(kóm pozemkó bylo poskytnuto možnost Selndmit se

'I ter~nu s prčběbern novrhovoných nových brcníc. kten! byly označeny

předepscným způecbem:

Dne: 16.4.2012 CI.,O: 268/2012

hřeby, zdmi
Jeden prvcpre geomelrickeho plónu o přecepscné prnohy jsou

ulol!eny u kotostrólnl'ho úrodu, kolostrólnl'ho prcccviště.

Ůfedni! oprdvni!ný zemi!mě1'ický infenýr odpovldd za odbornou úroveň

qecmetrickébc plónu. za dosahnl predepson4 p7esnosti o zo spróvnost o

úplnost nólelitostf podle pr6vn(ch cřeoctsc.



Seznam souřadnic (S-JTSK)
souřadnice pro z6pis do KN

Čvb . Y X kód kv.
1 717184.67 1075897.63 3
2 717176.44 1075898.53 3
3 717176.22 1075896.54 3
4 717185.05 1075895.58 3
5 717185.89 1075890.97 8
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