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Scuřadnice bodů na dosavadní hranici pozemku určené měřením v teré§u budou pro zápis do katastru nemovít§stí
Upraveny podle dosavadního určení hranice lomoyími body s kódem charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3.

DŮvodem je nerealizované zpřesnění této hranice, ke kterému je nutné doložit |istinu prokazující 5hodu vlastBíků
na jejím průběhu [§ 50 odst, 1 pism. a) katastrálního zákona].
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(;(omelricta plún o,ěřil úřrdni, oprálnčni zťmčečřicti inžťniř; o\ěiil úř.it§é i,lřá\nčni 7ťmčílčřich! inžťnír:

[ng, Tomáš Brichta
JtrÉno. Dřiitml j

Ing. Tomáš Brichta

ČísIo položty samu úřednč oprávíěných
reměměřických jnženýru: 1722/97

Číslo položLy sffiu iře&lě oíEávíěných I722/g7éíÉfiěí€kýtlt isžertýíů:

Dne: 13. řiina 2018 Čiskr: 163/2018 I}ne: l 8.10.2018 čislo: 169/2018

Ná1!,žitostlni a přsnosli odpoYídá Právnim předpisůn. l'sig sejmpis odpovid.i gomickdrnu pláau v el.ktonické podobě uložeemu
v doiiln€ntaci &ahúálniho úřadu.

Vyhotovitel: |NG.TOMAS.BRICHTA
STAVARSKA 402
330 s8 ZRUČ_SENEC

Ka|a§rdlní úř.d souhlá§i § oči§lo\áíím parc€l.

Katastrální úřad pro Plzeňský kraj
kp plzeň-sever
Miroslava sovová
?GP-937 |20I8-4o7
2018.10,18 13:23l26 CEST
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Čisloplánt: 321-I31l20l8

0kres: í'lzeň-sever

obec: Kunějovice

Kat. území: Kunějovice

Mapový list: MANt]llN.2,
Dosavadnim vlaýnikům Póz.Dků byla paskytnuta moho:t
sznámjl * v leíÉr! s pdběhem navrhovmých lrov]ich h.anic,
kleré byly odňy předep§gným způsobem:
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