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Geometrícký plán je podkladom no právne úkony, ked údaje doterajšieho stavu výkazu výmer sú zhodné s údajmi platných výpisov z katastra nehnuteľností.
 

Vyhotovitel' Kroj

 Ing. Štefan Kajla
Geodetická kancelária  

Okres Obec

Trenčiansky Trenčín Štvrtok
Kat. územie Číslo plánu Mapový (ist č.

štvrtok 43621457—100—20 Nové Mesto nad Váhom 3—5/3  
Piaristická 273/21, 91101 Trenčín

IČO: 43621457

mobil: 0904 414 469  GEOMETRICKY PLÁN
n0 vyznačenie vecného bremeno

r10 p.č.2295/1.
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Zôzncm podrobného merania (meročský náčrt) č.

 

Súradnice bodov označených číslami a ostatné

meročské údaje sú uložené vo všeobecnej

dokumentácii  
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V Y K A Z V Y M E R
Doterajší stov Zmeny Nový stov

Číslo ,
px Výmera Druh Diel k Od 2 Číslo Výmera Druh ., Vlostmk

vložky porcely pozemkučíslo porcele m2 parcely m porcely pozemkuom oprovn‘ osoba)
č/slo č'slo , adresa, sídloLV PK KN ho m2 ' ' ho „„ kod ( )

Stav právny je totožný s registrom C KN

Vyčíslenie rozsahu vecného bremeno

1100 2295/1 7812 208L131. 1 2295/1 54 2295/1 7812 zostpl. Trenčiansky samosprávny
2 2295/1 46 kroj, K dolnej stanici

7282/A. Trenčín

Spolu 7812 100 7812   
Legendo: kód spôsobu využívanie pozemku -22 Pozemok, no ktorom je postavená inžinierska stavba - cestná. miestna a účelová komunikácia, lesné cesta,

polnó cesto, chodník, nekryté parkovisko a ich súčasti
Poznámky: Zrioduje so vecné bremeno no priznonie právo prechodu o prejazdu cez p.č.2295/1 v prospech vlastníkov p.č.145/2, 145/4

o 145/6 vo vyznačenom rozsahu dielu č.1.
Zrioduje so vecné bremeno právo vstupu no pozemok reg.C—KN p.č.2295/1 zo účefom údržby o oprôv elektrickej prípojky NN
o vodovodnej prípojky v prospech vlastníka pozemkov reg.C—KN p.č.145/2, 145/4 o 145/6 vo vyznačenom rozsahu dielu č.2.

 

 


