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Prodej pozemku

Plzeňský kraj zveřejňuje dle § 18 odst, 1zákona ó. 129t200o Sb., vplatném 1!ěni,
záměr prodat porárbr, r.te-ny ;e ve vlastnictví plzeňského kraje a je předán 

.k

ňospoOáreni prispOvr<Óve orgánir..i Plzeňského kraje ; lgráya .a údržba silnic
plzeňského kraje, se sídlem Koterovská 162, 326 oo pjzeň, tčo: 72053119,

a to pozemek:

- parc, č. 802/6 o výměře 74 m2,

který vznikl na základě geometrického plánu č. 137-103912019 vYhotoveného GEODET
rl.ó Ěáur".n Brůhou, Étani.xa 171, i39 01 Klatovy l, oddělenimzpozemku Parc, č,

8o2i1, zapsaného na LV č. 466 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním Úřadem

pro rlzeňský kraj, Katastrální pracoviště Klatovy, pro obec a k, ú, Klenová,

V Plzni dne 26. 02.2020

vedoucí odboru investic a majetku

ttluFeW,, }6,/,,u,ó

o<ibor investic a majetku @

JUDr. Michal Bouřa, MBA

ttnutrú;
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GEoMETRlclť PLAN
pro

Rozdělení pozemku

GBomerický plán ověňl tlředně oprávněný z€měměňcký inrenýí stejnopi6 ověňl úřBdně oprávněný zemĚměhc)<ý inženýn

JmÉno,Příjmsní: lng. pavel Brůha Jmóno, |j'll€ill' 
hg. Pavel Brťlha

Čí610 položky 6eznamu úředně oprávněnýó 787 lg5,éměmĚň*hh inrénún]
Číslo potožky seznamu úředně opftivněnýrh n7 /g57pňĚňĚň.Lú.h lnženúňi

DnB: 25.3.2019 člelo: 148/2019 Dne; 2,4.2019 číslo: 162/2019
Náležito§tmi 6 přesno§tí odpovídá právním předpisúm. Tento st€jnopis odpovídá geom€lrickému pIánU v elekřonické podobĚ

uloženému v dokumentaci kai96řálnlho úladu,
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K8ts§bální úřsd Eouhla§í § oťí§lovéním parDel.

KÚ pro Plzeňský kraj
KP Klatovy
Milena Hynčíková
PGP 380/2019_404
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oVěřBní §iejnopi§u geomBtíiďého plánu v li§tinné podobě

ffi
čís|o plánu: '137-í 039/2019
okre§: Klatow
obÉc: Klenová
Kat, území: Klenová
ilapou; list| Klatovy 5-6/33 (DKM)
Dosvadnim vla§irtikům pozemků byla pmkynula
možno§t sznámit §e v terenu s průběhem
n8vrt]ovsných novýďl hmnic, které byly označeny
předepsEným způ6obem;

žel.tr..plot, dřev. kolík
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