
Pasport č. 7512010 údaje o území

oRP N{nichovo Hradišté

I. oddil - po§kytovat€l údaje (identiíikační údaje)

1. Jméno a
blika Ministerstvo obrany, Tychonova 22111,Praha 6 - }1radčarry 1ó000

2. ldeDtifikačničislo oebo obdobný úd
6 0 6 2 6 9 4

3. sídlo poskytovatele údaje a kontakt

e) iméno a oříimení a funkce

l 1015

c)ulice (část obce isné / orientační

itel Ing,Josef

povoleni,praha@centrum,czKontaktní osoba:Jaroslav Janoušek,tel: 97320623 8



II. oddíl - údaj o území

4. Náz€v neho
podzemní a nadzemní vedení Mo AcR
82 - komunikační vedení včetně ochlanného

5, Vznik údaje o území

§ 175, zákon č.183/2006 Sb,
2\ nrávní ĎředĎis /

a) název katastrá]ního/katastrálních území

rozhodnutí / ij

a) ná7ev dokumentu

d) měřitko

číslo katastrálního/katastrálnich území
6. Uzemní lokalizac€ údaje o území

MB Bílá Hlína
MB Borovice
MB Branžež
MB Dobšín
MB Dolíí Krupá u Mrriclrova Hradiště
MB Dolní Rok}tá
MB Homí BukoviDa
MB Homí Robtá
MB Kněžmost
MB Kopmík
NlB Kozmice u Jiviny
MB Lítkovice u Kněžmostu
MB Maloblatřice
MB Mukařov u Jiviny
MB Násedlnice
NlB Neveklovice
MB Piepeře
]VlB Rostkov
MB Solec
MB Srbsko
MB Strážiště u Jiviny
MB Suhrovice
MB Úhelnice
MB vicmanov
MB Žehov

642619
6612,79
609501
628131
629391
740845
642665
740853
667056
669351
661295
,708,7,7I

,7 
5231,,]

66131,7
669369
661325
,7346,75

,741426

7 52355
609528
661333
66,7064
,7,72,7,7I

661341
,795054

c) číslo/čísla parcelni, ie-li účelné i iich uveclení

7. Předáni údaje o územi

10.3.2010

katastrální mapa
ého podkJadu, nad o územi zobrazen



stém zoblazení

n 
-. ' '--."rnum 

u popi. aigitálních dat|

o A082,ELKoMVEDoP,lryk
. AOsrELKoMvED_DcH_l,rYk
. AO8rELKoMvED_D_b,wk
. A082 ELKoMvED_D_l,vyk
. A082-ELKoMVED_NADoP,ryk
. AO8rELKoMVED_PODoP,v00
. AO8rELKoMVED_PoDOP,!Yk
. AO8rELKoMvED_scH_l,wk
. AO8rELKoMvED_s_b,tTk
. AO8ŮLKoMvED_s_l,wk

8, Prohlášeni Po§l§ to* 1'1l" 
úduj" 

. l"né v lom to pdspon u d doLumenI ac i, údaie
Prohla<uji. 7e !šechn) inlormace, i""j,,J;, ',;.. si .,edom so, enich d.,"ledků
isou správné, úplne a aktuální k datu p

'";;;;;; ";i;i;'piedaneho 
údrje podle § 28 odsr, ] §la\ebniho /ákond,

o území
v případě

18 lIng.Josef

Í;;;;;.;.; ;;;úo;,k},i;;;;;i; fi;j"datrrm a



F
I

l.t.

]
III. oddíl - potvrzení správnosti použitého údaje o úzerní

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správno§ti použitého údaje

10. Prohlášení poskytovatel€ údajů
Prohlašuji, že všechrry informace, uvedené v IlL oddílejsou sprár,rré, úplné a aktuá]d. Jsem si
vědom sankčních důsledlú podle § 28 odst, 3 stavebního zákona.

jméno a přijmeni a funkce oprár,něné osoby posk)tovatele údaje ,

,l 
8 _03.2010 Ředitel Ing,Josef

s oprávněné osoby posk}tovatele údaiedatum a podpi

/


