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Geometrický plón óvělil ú ředně opróVněiý reměměfický inrenýr| st€jnopi§ ověfil ú ředně opfóVněný z€měměřjcký inž é nýr:

lng. Tomóš  Mrvlk lng, Tamú š  Mrtí k

261 3,/2a í  3
Č l§lo po]ož ky §§rfiamu ú ř€dné  opróÝněný.h

remdněřických'nž .nýró: 2613120/ 3,6mé něřlckých !nž snýro:

27,1,2021Dne] č tsIo: 4/202122,1 ,2021Dne: č tsto, l 0J/202 1

GEOMETR|CKÝ PLÁN
pro

rozdělení  pozemku
Nólé ž itostfri o př€§ností  odpoví dd próvnlm předpí §Om, Tento sté jnoDis odpoví dó 9€ómé tlické mU plón! v €lekí oni.ké  podobé  !lož é né m!

v dokum€ntoci kotost.é lní ho ú řgdu,

Vyhotovitel, fllš ko Zvóravó
Křiž ikovo ?2,5.5

256a1 Beneš av
Č : a2a44684

č í slopldnu: 1945-4/202l

0k res: Beneš av

Týnec nod SdzovouObec:

Kot. ú zemí : Týnec nad Sózovou

Mcpo,rý list: Eeneš ov 4-5/41, 4-5/43
oosovodnlm Ýlostnlkú m Poz€mkú  bylo po§kytnlto ňož nost
sež ndňit §é  v ieí é n! § próbé heň novňovoných nolrch hronic,
kté ré  byly oznoč €ny před€pso.ým iposob€m]

sloupky plott)

xoto§řólní  ú řod §ouhlo§l s oč l§]ovónlň pcrcel,

KÚ pro Středoč eský kraj
KP Beneš ov
Martina Hutrová
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óv§€ní  stsjnopi§u qeometrické ho plónu v listinné  pdobě.

401,|




