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Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám noyóho §tavu
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GEO}IETRICKÝ PLÁN
pro
rozdělení pozemkU

(;eonrttrick}' plí,r oaěřil tiřtdnč oprátněnÝ lenřměři(\í inžen!.: stqinopis o!ěřil úřcdnč oprávněn! zenlěnlčřickí in;cnýí:

Jméno,příln''nÍ: 
lng.DanielaHajšmanová lnq.larol ./on lraCak

Či5lo Ě)ložky Seznamu úředně oprávněných
zemčmčiických iilžťnlrt, 2282105

C]í§l() položky sczilrnu úředDě oprívnčnlich
zcilrčnrčřických inždltlru 54 6 / 95

Dnť: 1 1 . července 2016 ťi.t,,, 27412016 Dne: 79.7 .2at6 Čísb: 263/2aL6
Nlj]ežib\lnri ! pfu\no\!í odpo!idí prj!,níIn přcdpisún1 Teoilr stejnopiš odpo\,ídj gconretíickému plíN V eI!,L1I!Dické Podobě ubžťŇnu

v dokunleDllci kxIrstlaLlulro úřJdu.

Vyhotcli itel: GEOREAL spol. S r.o.
Hálkova ] 2
30] 00 Plzeň

Krta§trálni úřld §ouhlt§í r očíslol:inim p!rcel,

Katastrální úřad pro PIzeňský kraj
kp plzeň-sever
Martina Duchková
PGP-57B12076-407
2016.07.19 11:57:51 CEST

()rčřeni §tqinopisu gťonretrického plánU ! li§ihné podohi,
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číslo pli,lnu: 257 -13812016

okresl plzeň-sever

Obcc: Kunějovice

Kat. území: Kunějovice

Nírporý list: Manétin 2-714
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