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Seznam souradnic t5- JTSK]
Črsb bodu Soul,adnice pro zápis do KN Soul-adnice určené

Y X Kódkv. Y
merenrm

X Poznámka

223- 1 464 51 6507.83 1 1 25266.69 8
??3-1530 51E4B1.73 1125280.98 8

516508.02 1125263.91 znak z plastu
51 6481 .5B 1 1?n277 ,56 znak z plastu

Soul'adnice bodů na dosavadní hranici pozemku určené měrenrm v terénu budou pro zápis

do katastru nemovito tr upraveny podle dosavadního určenr hranice lomov rni body
s kódem charakteristiky kvality ouradnic vy š[m než 3, Dr]vodem je nerealizovanÉ
zpresnEnr tÉto hranice, k8 k[erému je nutné doložit listinu prokazujrcr shodu
vlastníkťr na jejrm průběhu t 50 odst, 1 prsm. a} katastrálního zákona].
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enio teJrEpls odpovrdá gecmetrlckemu planu v elekEronlckÉNáleulto ml a pre n0stí odpovídá právním pre@t Om.
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KÚ pro Olomouck kraj
KP Hranice
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Vyhotovitel: 9FSP0 V:ql lC 431g7041
ZB.rrjna 255
Ostnava - Mar. Hory

úrs]o plánu: 326 - 316/2019

Pl'erov

Kat. zemí: Hrabůvka u Hranic

Mapov list; Hranice na t Oravě 6-2l3e
Dosavadním vlastník0m pozernkú byla poskytnuts mozno t
seznámit se v terénu s prťňéhem navrhovanych nov ch

které byly oznBceny predeps8n m zposobern;
dle seznamu soul'adnic



ll

2B2/2


