
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Pasporí č. 90 údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování
MÚ Moravská Třebová

I. oddíl - poskytovatel údaje (identifikaění údaje)

1. Jméno a příjmení / název
VHOS, a.s.

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec

W
c) ulice (část obce)

W
e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Bc. Daniel Polák, referent odd. VHČ

í) číslo telefonu
146l357l36

b)

'?
d)

la

1

1

1
g) e-mail

d.polak@vhos.cz -l



II. oddíl - údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území

5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný

c)vydal

b) ze dne

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedeni

l ]

7. Předání údajŮ o území
a) název dokumentu b) datum zpracováni

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

l 1
e) souřadnicový systém zobrazení

Vodovody, kanalizace

Vyhláška428/2001 Sb. 13.4.2016

Ministerstvo zemědělství

* Mladějov, Rychnov na Moravě, Třebařov, Koruna,
Kunčina, Nová Ves, Staré Město, Radišov, Dětřichov u
Moravské Třebové, Borušov, Prklišov, Linhartice,
Moravská Trebová, Boršov, Útěchov, Malikov,
Rozstání, Radkov, Městečko Tmávka, Bohdalov, Lázy,
Mezihoří u Městečka Trnávky, Pacov u Městečka
Trnávky, Pěčíkov, Petrůvka u Městečka Trnávky,
Přední Arnoštov, Stará Roveň, Stará Trnávka, Vranová
Lhota, Dlouhá Loučka, Křenov, Janůvky, Bezděčí u
Trnávky, Hartinkov, Vrážné, Chornice, Bělá u Jevíčka,
Malonín, Smolná u Jevfčka, Březina, Šnekov, Slatina,
Březinl<a, Jevíčko-město, Jevíčko-předměstí, Zadní
Arnoštov, Víska u Jevfčka, Biskupce u Jevíčka, Zálesí
u Jevíčka, Březinky, Vysoká, Jaroměřice

Odbor výstavby a úzeínnffio plánování Moravská Třebová vodovod
Odbor výstavby a územního plánování Moravská Třebová kanalizace

13.4.2016
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f) u digitálních dat jejich popis (metadata). zejména:
íí Formát textové/tabulkové části

Formát grafické části (s uvedením programu, ve kterém je zpracována)
Typ (linie, bod. plocha)
Datový model, včetně popisu datových vrstev
Medium - nosič, velikost souborů

*

doc

dgn, Microstation, dwg

CD

8. Prohlášení poskytovatele údaje
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci údaje o území jsou
správné, úplné a aktuální k datu předání.

* údaje v dgn, dwg souborech jsou ty nejaktuálnější, které jsou vlg4d. VHČ dostupnév(»?dd.
VHOS,á.s.

Vskaa Trebov+1.VHOS, akcii 'r:;o7iW'Nái
61 357 i4(1, i.ll4,g. '-'ř. 'zíif(l ':j.-?A61.35.7,.1'!Q....CJlg... ííííííí***í******í***í*íaasss*sa*sl!*í» toíé:?cz*sízHgo*ví'IČO: 4817290!

Datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údajů



III. oddíl - potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje

* *údaje v dgn, dwg souborech jsou ty nejaktuálnější, které jsou v odd. VHČ dostupné

10. Prohlášení poskytovatele údajů
Prohlašuji, že všechny inforrnace, uvedené v II I. oddíle, jsou správné, úplné a aktuální.

jméno a příjmení a Funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

l Bc. Daniel Polák, referent odd. VHČ l

@ VHOS a,'*Saqi
VHOS, akciová společnost, Moravská i ře=:oví společn

Nádra'znií 1430/')
(i') +420 461 357 i+o,,ií
[F] +420 46 .,Il sv zi?iío[F ] +420 461;)5;': fi?/10ICO:48172901 ,,?oy3?í'z,»goi

4<-4zútt
...... .------'----------=-----J'-'- ------------------------------=-

Datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údajů


