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Správa a íldržbasi|nic Plzeňského kraje

p edmětzámě u

12, p. p, č, 8ó5n, o y
16 925 m', v|astník Plzeňsh_ kraj a správa
držba silnic Plzeňského kraje, se p evede
kraj a Spnáva a ridržba silnic Plzeňského kraje obdržípozemky od obce Kunějovice na Lv 1000I vk.ti.Kunějovice-I.:

Část poz mku

Plzeňslc

mě

Lv

L ParceIní čílo;

a

Paícelnj číslo;EE4d!

měra [ín']: l05 m',lfutashální rizemí: Krrni jgyi! _[óZl91]" t}! parcely: Parc la kataslru ngmovito tí, ?p ob y}'lžig: ilnice,
ňepoť li t: MANĚTIN, 2 - 8/1, Urěení v měry: Gíafioky nebo"v digitalizované nnpě, druh poz mkui o tatní plooh!,
V m&a [ml]: tri}4 n', Ketashální zemí; Kuněiovice í67719ll, p pxrcely: Parc la kata tru nÉmovito tí,
ob vpžiť: silrrioe,
poz
mapov list: MANĚTÍN, 2 - 8/2, Utčen{ v m&y: Grafioky nebo v digitalizovené mapě, druh
mku: o iatnl plocha,
měra[í1'];
m",Kata Eální zeíí:Kuněiovice t677l91l, t}T parc ly, Parcela kata iru n moviiostí,, zp sob Bužití:silíice,
plóoha,
mup"ť ii*,
Z - tlZ,
nebo
netóryv aigfuiizovane mape, druh pozemku: ostatnl plocha.
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Uvedené pozemky se nacházejí pod stavbou: ,,Obchvat Všerub" a,jsou ve vlastnictví Obce Kunějovice.
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l) Parcelní číslo:16§11 výměra [m']: ěá§t z 16 925 m', Katá§aální území:Kuněiovice 167719l l. §T parc€ly: Parcela kaia§tťu n€moYiiostí, Způsob využití:
sibjce.
mapo!ý list: M.{NĚTÍN, 2 - 8/2, Určeníťměry: Graficky nebo v digitalizovaaé mapě, dnrh pozemku: o§t&tní ploohs, vlaštnické právo:
Pižeňstý t<nj o Správa a údržbasilnic Plzeňského kaje (§pnávc€m pozemkr,),

Správa a{lďtžba silnio Plzeňského kraje je správcern pozemku p.č. 865/l v k.ri. Kunějovice

Založena na ri ední desoe dne; 6.b ezna2}l1llschváIeno: 6, 3, 2015 / ěimost od: 6, 3.201,5
Jméno a podpis : LudvíkoválElÚn- l stostt s
Datum sejmutí z u ední
/Jméno a podpis oprávněné
,
Razítko orgánu potvrzující zve ejnění, vyvěšení a sejmr,rrtí dokumenfu
Vytvo eno 6. 3 , 2aÉ/ || Zve ejněno zptisobem umožňujícídátkov], p ístup od - do: 6. 3. 2015 - 24. 3. 2015
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