
 Záměr obce Březina prodat nebo směnit pozemky.

Zastupitelstvo obce Březina vyhlašuje záměr odprodat nebo 
směnit následující pozemek:

 Pozemek 278/714 dle geometrického plánu 293-475/2014 o 
výměře 537 m2 -orná půda.

Záměr schválen usnesením zastupitelstva 38/2014 ze dne 
10.9.2014.
  
Příloha  - geometrický plán

El. deska-  vyvěšeno dne:      17.9.2014                  

                   sejmuto dne:

Úřední deska – vyvěšeno dne:17.9.2014
                      
                           sejmuto dne:
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278/141 0840 orná půda 278/141 7134 orná půda 0 278/141 1 7134
278/714 375 orná půda 0 278/141 1 375
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Geodézie Cindr s.r.o.
Hýblova 1221,Česká Třebová
tel. 465 323 099, 739 420 210
E-mail: info@geodezie-dcp.cz

293-475/2014

Brno-venkov

Březina (dříve okres Blansko)

Proseč u Březiny

Blansko 4-6/21

4. září 2014

Ing. M.Cindr

2332/07

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 PLÁ N
pro

Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

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




