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*1) Rozdíl +1 m2 vzniklý zaokrouhlením výměr (bod 14.6 přílohy katastrální vyhlášky) u dosavadní parcely č.2556/6 

rozdělení pozemku

             Ing.Zdeněk Michalička
                 GEODEZIE, s.r.o.
                 Tvardkova 1191
              562 01 Ústí nad Orlicí

3037-432/2020

Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

Ústí nad Orlicí

DKM Ústí nad Orlicí 1-5/34

viz. seznam souřadnic

18. listopadu 2020 406/2020

Ing. Zdeněk Michalička

1259/95

ha m 2 ha m
2

Výměra dílu

Výměra parcelyOznačení
pozemku

Způs.
určení

výměr

Porovnání se stavem evidence právních vztahů

Číslo listu
vlastnictví

Označení
dílu

Díl přechází z pozemku
označeného v

katastru

nemovitostí

dřívější poz.

evidenci

Druh pozemku

Způsob využitíparc. číslem parc. číslem

pozemku
Označení Výměra parcely

ha m 2

Způsob využití

Typ stavbyDruh pozemku

Způsob využití

Dosavadní stav Nový stav

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJ Ů KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Číslo plánu:

Okres:

Obec:

Mapový list:

Dne: Číslo:Číslo:Dne:

Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.

Vyhotovitel:

Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost

které byly označeny předepsaným způsobem:

Kat. území:

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:

Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému
v dokumentaci katastrálního úřadu.

Jméno, příjmení:

Číslo položky seznamu úředně oprávněných
zeměměřických inženýrů:

seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic,

Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:GEOMETRICKÝ PLÁN
pro

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.



2556/6 75800 3820

2556/21 75800 67

Parcelní číslo podle

katastru
nemovitostí

zjednodušené
evidence

Kód
BPEJ

Výměra

ha m

BPEJ
na dílu
parcely2

Parcelní číslo podle

katastru
nemovitostí

zjednodušené
evidence

Kód
BPEJ

Výměra

ha m

BPEJ
na dílu
parcely2

Výkaz údaj ů o bonitovaných p ůdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového s tavu





 

          Seznam souřadnic (S-JTSK)
 Číslo bodu  Souřadnice pro zápis do KN
                 Y          X    Kód kv.  Poznámka

 k.ú. Ústí nad Orlicí (775274)   
  

   1292-11  603959.63  1071904.30  3      kolík

  1864-157  604020.00  1071916.63  3      plastový mezník původní

  1864-158  603993.77  1071896.19  3      plastový mezník původní

  1864-185  603997.15  1071895.38  3      kolík

   1869-36  604023.07  1071928.06  3      plastový mezník původní

    3034-7  604020.41  1071918.15  3      plastový mezník původní
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