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Pasport č. 87

údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování
Městskému úřadu Břeclav, odbor rozvoje a správy
I. oddíl - poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název
Vodovody a kanalizace Břeclav, a. s.
2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
1

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec
Břeclav

b)PSČ
690 11

c) ulice (část obce)
Čechova

d) číslo popisné / orientační
1300/23

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Cabal Jan, ředitel a. s.
f) číslo telefonu
519 304 611

g) e-mail
info@vak-bv.cz

Marie Huňařové
Městský úřad Břeclav

ČISÍO dop.

Bohuslava-Ttímánková

č.j.: M^LMPSJÍQÍÍ
Došlo dne:

Zpracovatel

%\ , 0 2 . 2014

Počet list. příloh/počet listů:
Počet a druh nellstinných příloh:

Ukládacizrtdn

II. oddíl - údaj o území
4. Název nebo popis údaje o území
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 500/2004 Sb.
řádek č. 69 technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma
řádek č. 70 síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma (ve smyslu § 23 zákona
č. 204/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu - aktualizace údajů
5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí /jiný
Seznam rozhodnutí o uvedení do trvalého provozu

b) ze dne
-

c) vydal
ONV Břeclav, OkU Břeclav, MěU Břeclav
6. Uzemní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území
b) číslo katastrálního/katastrálních území
Břeclav,Ladná,Lednice,Podivín,Rakvice,
613584,726346,650684,678872,679828,
679836,723835,739201,776696,790346
Valtice,Zaječí
c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
Neúčelný údaj
7. Předání údaje o území
a) název dokumentu
digitální zaměření

b) datum zpracování
21.2.2014

c) počet svazků, listů, nosičů
1 CD
d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK
f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
• 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
CD

\dgn

8. Prohlášení poskytovatele údaje
Prohlašujeme, že informace uvedené v předané digitální dokumentaci jsou správné. Pro úseky
Sítí, které nejsou digitálně zaměřeny, není možné garantovat jejich správnost, úplnost a
aktuálnost do doby jejich digitálního zaměření. Tyto trasy inženýrských sítí je nutné před za
hájením jakýchkoliv stavebních či projekčních prací nechat vytýčit.

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje
Vodovody a Kanalizace Břeclav, a.s.

Čechova 23

690 11 Břeclav
-5-

III. oddíl - potvrzeni správnosti použitého údaje o území
9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje
Prohlašujeme, že informace uvedené v předané digitální dokumentaci jsou správné. Pro úseky
Sítí, které nejsou digitálně zaměřeny, není možné garantovat jejich správnost, úplnost a
aktuálnost do doby jejich digitálního zaměření. Tyto trasy inženýrských sítí j e nutné před za
hájením jakýchkoliv stavebních či projekčních prací nechat vytýčit.

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
Jan Cabal, ředitel a. s.

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

Vodovody^ Kanalizace Břeclav, a.s~

Čechova 23
690 11 Břeclav
-5-

Vypracovala: Věra Urbánková yU
Kontroloval: Zdeněk Adámek, Ing.

