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V souladu s ustanovením$ 39oodst. !,z. č.128/2000Sb.,o obcícho
v platném znění weřejňuje o.becBrl;rválpo dobu Í5 dnů svůj zríměr.pnodat
pozemek:
57 m2 pozemku,|ďe,ý bude oddělen dle GP Ing. Zbyřtka Zimy č.383-|2gl2llg
, |9, 9.--2019, Parc. č. 3I2l84 (ostatrí plocha v k.ú. Bzová u Hořovic
-!
zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 vedenému Katastrálníhoúřadu pro
!
S#odočeskýkraj.,Katastrální pracovištěReroun.

BiHH",ají právosek tomut
o záměruvyjádřit
apředložit
svépripo*inty

k tétověci nejpozdějido posledníhodne zveřejněnítohotozáměruv úředních
hodináchna adrese:
obecníiÍadBzová
tszrl.vá52
267 43 Bzová
Tel.:3II 533435
Y ác|ava F]aišmanov á _ starostka

Ve Bzové,
dne22.n.2aI9
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Nov'ý stav

Dosavadní stav
označeni
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Výměra parce|y

na

pozemKu
zpúsobvYuŽití arc. čís|em

2 73 zahrada
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PorovnánÍ se stavem eviden@ oráVních váahů
zpús.
určení Dí|přecházíz pozemku Čís|o|istu
Výměra dí|u
vlastnictví
označeného V
způsobvyužitízpůsobvyužití výměr

Druhpozemku Typ stavby
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Výkaz,údajůo bonitovaných půdně eko|ogických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu

(S-JTSK)
Seznam souřadnic
Číslo bodu Souřadníce pro zápis
YXKód
4
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GEoMETRICKÝ
pro

PLÁN

změnu hranic pozemků

't85L00.22

ceometrický

pláí oYěřil úřcdně opríměný změměřický

hg.

|0.záŤi20|9

NáležibsbÍi a přesosí

Beroun

Obec:

Bzová

eísb: 246120|9

úřad soúhlasÍs očíslováníň pařcel.

Kal územl: Bzová u Hořovic

Mapoý list KÍivok|át 4-9122
Do$wdíím vlastniHM pozmku býa PoslÍJfuuta možrcst
saámit se v brcnu s pniHhem naÚho@ých nosých hreic,
k|,eÉb)|y omaany předepsmjm zpuobem :

sloupkyplotu

KÚ pro Středočeskýkraj
KP Beroun
Radka Levá
PGP-L22312019-202
20L9.09.1208:36:03CEST
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steinopis ověřil úředně opřáúěný

inženýr:

73|195

Čfuloplánu:
383.|29120|9
Olces:

3
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Poznámka

příjm€ ď :
Jnéno.

odpovídá pnínim předpisům'

Katistrá|ní

kv.

ZbyněkZkna

úředíě opn{úěných
eisb položky smu
reměměňckých inŽenýru:

Dne:

Vyhotovite|:
|ng.ZbyněkZima
Geodeticképráce
tel.606732772

1058492.06
1 0 5 8 49 4 . 2 0

185102.44

Jméno,přiJmeni:

d o KN

inženýrl

ing. Zbyněk Z|ma

císlopoložkysmu
úředněopnáněných
změměřickýchinženýB:

Dne:

4měměřický

12. záií20L9

73|195

číslo: 25|120|9

Tento stejnopis odpoúdá geometrickému plánu v elekhonické podobě uložcnéml
v dokumeífui kaBhiilního úňadu.
ověření stejnopisu gmmotÍického plánú v listinné podobě.
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