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GEOMETRICKÝ PLÁN
pro
rozdělení pozemku

Geometrick plán ově il edně oprávněnli zeměměňckJt |1!6ny1 Stejnopis ověfil edně oprávněn zeměměňck inžen rl

Jméno, P ÍjmenÍ: 
tng. otakar Trumm Jméno, P ÍjmenÍ: 

lng. otakar Trumm

Číslo položky seznarnu úňcdně opévněn ch 11.Btg'
zeměměňck ch |nžen}rr :jlli?rt8"'fil""Tiltedněoprávněnch 1 8tg5

Dne: 9,'10.2014 číslo: 74l2O14 Dne: 21.10.201,4 čislo: 87l2O14
Náležitoslmi a p esnDstí odpovidá píávním p adpisrlm, Tento stejnopis odpovídli géometrickému plánu V 6lektlonické podohě

uložénému v dokumentaol katastrálnlho ú adu.

Vyhotovitelj GEoNETT Hradec Králové
spol. s r.o.
Bezručova 871,
Hradec Králové , 500 02

K8tastrální i'ad souhlasl s očís|ovánlm parcol,

KÚ pro l,rlavní město Prahu
kp praha město
Jana Balvínová
PGP-3442|2014_101
2014.10.21 07;25:55 CEST

ově oní steJnoplsu geontetrlckého plánU v listinné podabě,

čísloplánu: 14U-720l2014
okres;

Obec: Praha
Kat, zemí: Vino
Mapov lisť Kralupv n.V,2-8142
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