Pasport č. 108/2012 údaje o území

Poskytnuto pro
Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 563 24 Ústí nad Orlicí
I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název
MO ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
6
0
1
6
2
6
9
4
3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec
Pardubice

b) PSČ
530 02

c) ulice (část obce)
Teplého

d) číslo popisné / orientační
1899

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Ing. Pavel JŮN - ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice
f) číslo telefonu
973 245 666

g) e-mail
vuss.pardubice@army.cz

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo popis údaje o území
ORP Ústí nad Orlicí
82 - komunikační vedení včetně ochranného pásma
5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný
b) ze dne
Vymezené území MO dle zak. č. 183/2006 Sb. § 175
c) vydal
6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území
b) číslo katastrálního/katastrálních území
UO Brandýs nad Orlicí
609277
UO Černovír u Ústí nad Orlicí
620611
UO Dlouhá Třebová
626503
UO Dobrá Voda u Orlického Podhůří
712108
UO Dolní Dobrouč
628913
UO Dolní Libchavy
629553
UO Gerhartice
775410
UO Hnátnice
640018
UO Horní Libchavy
643327
UO Hylváty
775339
UO Jehnědí
658197
UO Kerhartice nad Orlicí
775347
UO Kunčice u Letohradu
680656
UO Lanšperk
679038
UO Oldřichovice u Ústí nad Orlicí
775355
UO Prostřední Libchavy
643335
UO Rviště
712141
UO Řetová
745359
UO Řetůvka
745367
UO Říčky u Orlického Podhůří
712159
UO Sudislav nad Orlicí
758761
UO Ústí nad Orlicí
775274
c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
7. Předání údaje o území
a) název dokumentu
ORP Ústí nad Orlicí

b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů
d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK

f) seznam a popis digitálních dat:
• A082_VU3255_ELKOMVEDNOP.dgn
• A082_VU3255_ELKOMVEDNOP.dxf
• A082_VU3255_ELKOMVEDNOP.vyk
• A082_VU3255_ELKOMVEDNOP_A082_ELKOMVEDNOP_p.DBF
• A082_VU3255_ELKOMVEDNOP_A082_ELKOMVEDNOP_p.SHP
• A082_VU3255_ELKOMVEDNOP_A082_ELKOMVEDNOP_p.SHX
• A082_VU3255_ELKOMVEDPOP.dgn
• A082_VU3255_ELKOMVEDPOP.dxf
• A082_VU3255_ELKOMVEDPOP.vyk
• A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_p.DBF
• A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_p.SHP
• A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_A082_VU3255_ELKOMVEDPOP_p.SHX
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. Jsem si vědom sankčních důsledků v případě
nesprávně či neúplně předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území
9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje

10. Prohlášení poskytovatele údajů
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v III. oddíle jsou správné, úplné a aktuální. Jsem si
vědom sankčních důsledků podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.
jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje
Ing. Pavel JŮN - ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy Pardubice
..................………..…….....……………………………
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

Potvrzení o převzetí údajů
k pasportu č. 108/2012 údaje o území.
Název údaje o území:
ORP Ústí nad Orlicí
82 - komunikační vedení včetně ochranného pásma

Pořizovatel:

Městský úřad Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 563 24 Ústí nad Orlicí

Poskytovatel:

MO ČR, Vojenská ubytovací a stavební správa Pardubice

za pořizovatele:

odnor regionálního rozvoje - vedoucí odboru

.........................................................................................
datum a podpis oprávněné osoby pořizovatele údajů

za poskytovatele:

Ing. Pavel JŮN - ředitel Vojenské ubytovací a stavební správy
Pardubice

.........................................................................................
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údajů

