
 

Geometrický plán je podkladom na právne úkony, keď údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností
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Úradne overil
Vyhotovil Autorizačne overil Meno: “19 Lenka Za'xfi‘eiova

Dňa: Meno: Dňa: Meno: Dňa: 4 _ Cislo: !
[ 26.03.2021 Ing. Eva Bajziková 26.03.2021 _ Ing. Slávka Burzalová U 9 APR. ZBZI /3£/Z/    
Nové hranice hdi v prírode označené

ínžiníerskou sieťou
!

 

Záznam podrobného merania (meračský náčn) č.

342
  Súradnice bodov označených číslami a ostatné me—

Ečské údaje sú uložené vo všeobecnej dokumentácii  
V.Náľežilo'sľamia prgs'ríosľou zodpovedá predpisom
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WKAz WMER

Doterajší stav Zmeny Nový stav

Číslo k od Druh Vlastník

LV parcely Výmera Druh Š parcele m2 parcely m2 Cislo Výmera pozemku (iná gggĺgená

PKV PK KN ha m2 pozemku číslo číslo parcely ha m2 kódy adresa (sídlo)

 Stav právnyje totožný s registrom C KN

 Vyčíslenie rozsahu vecného bremena

 

               

799 704/1 4483 Zastavaná pl. 1 704/1 13 704/1 4483 Zastavaná pl. doterajší
22

2 704/1 19

Spolu: 4483 32 4483

 Poznámka: Zn'aďuje sa vecné bremeno na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí vo vyznačenom rozsahu (diel č.1 - kanalizácia), (diel č.2 - plyn) na parcele č. 704/1 v

prospech vlastníka pozemku par. č. 244/3

Legenda - spôsob využívania pozemkov:
22 - Pozemok, na ktorom je postavená inžinierska stavba — cestná, miestna a účelová komunikácia, lesná cesta, poľná cesta, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
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