Pasport č. 2 - údaje o území – Dobruška – vodovod + kanalizace
poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování
Městský úřad Dobruška – odbor rozvoje města – úřad územního plánování, nám. F. L. Věka 11, Dobruška

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název
AQUA SERVIS, a.s.

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
6

0

9

1

4

0

7

6

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec

b) PSČ

Rychnov nad Kněžnou

516 01

c) ulice (část obce)

d) číslo popisné / orientační

Štemberkova

1094

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Bc. Jakub Dragoun – vedoucí provozu TP

f) číslo telefonu
494 539 150

g) e-mail
jakub.dragoun@aquark.cz

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo popis údaje o území
Dobruška – vodovod
- vodovodní řady – eternit DN 100, eternit DN 800, litina DN 65, litina DN 100, litina DN 80, litina DN 150, litina DN 1“2“, litina DN 300, litina DN 200, litina DN 125, ocel DN 1“-2“, ocel DN 400, PE DN 1“-2“, PE DN 90, PE DN 110, PE DN
150, PVC DN 110, PVC DN 90, PVC DN 160
- ochranné pásmo potrubí: do průměru 500 mm – 1,5 m na každou stranu od potrubí
- vodní zdroj vrt HV-2 – zásobuje veřejný vodovod dolního pásma v Dobrušce pitnou vodou
- ochranné pásmo vodního zdroje: ochranné pásmo 1. stupně – k. ú. Dobruška – parc. č. 1295/3
3

- vodojem Chlum s úpravnou vody – jednokomorový vodojem o objemu 1500 m , zásobuje přes podružné vodojemy
(Domašín, Bačetín, Chábory) a přečerpávací stanice (Babyka, Domašín, Bačetín, Chlístov, Podbřezí, Lhota-Netřeba)
veřejný vodovod v Dobrušce (horní pásmo), Mělčanech, Běstivnách, Chlístově, Křovicích, Dolech, Domašíně, Bačetíně,
Cháborech, Podbřezí, Lhotě-Netřebě pitnou vodou; v rámci úpravy vody je odstraňováno železo
- čerpací stanice Pulice – zásobuje dolní tlakové pásmo vodovodu Dobruška pitnou vodou ze zdroje – vrtu HV-2
3
- vodojem U Ducha – zemní kruhový vodojem jednokomorový o objemu 300 m , zásobuje dolní tlakové pásmo
Dobrušky pitnou vodou
- přečerpací stanice Babyka – zajišťuje zásobování vodovodů Domašín a Bačetín
Dobruška – kanalizace
- kanalizační řady – DN 300, DN 600, DN 400, DN 250, DN 350, SN 320, DN 500, DN 315, DN 700, DN 800, DN 1000
- ochranné pásmo potrubí: do průměru 500 mm – 1,5 m na každou stranu od potrubí
nad průměr 500 mm – 2,5 m na každou stranu od potrubí
- městská čistírna odpadních vod – čistí odpadní vody včetně srážkových z Dobrušky a místní části Pulice; mechanickobiologická čistírna

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

b) ze dne
-

c) vydal
-

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

b) číslo katastrálního/katastrálních území
627496

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

7. Předání údaje o území
a) název dokumentu
Územně analytické podklady – Dobruška

b) datum zpracování
7. 9. 2016

c) počet svazků, listů, nosičů
1x CD – textová část + grafická část
4x list – textová část

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

e) souřadnicový systém zobrazení
-

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
 Formát textové/tabulkové části - *.doc
 Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována) - *.dwg
 Typ (linie, bod, plocha)
 Datový model, včetně popisu datových vrstev
 Medium – nosič, velikost souborů – CD - *.doc – 49 kB
- *.dwg – 378 kB

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.

7. 9. 2016

……….......……….……………………………………
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
Bc. Jakub Dragoun – vedoucí provozu TP

7. 9. 2016

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

Pasport č. 6 - údaje o území – Pulice – vodovod + kanalizace
poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování
Městský úřad Dobruška – odbor rozvoje města – úřad územního plánování, nám. F. L. Věka 11, Dobruška

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název
AQUA SERVIS, a.s.

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
6

0

9

1

4

0

7

6

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec

b) PSČ

Rychnov nad Kněžnou

516 01

c) ulice (část obce)

d) číslo popisné / orientační

Štemberkova

1094

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Bc. Jakub Dragoun – vedoucí provozu TP

f) číslo telefonu
494 539 150

g) e-mail
jakub.dragoun@aquark.cz

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo popis údaje o území
Pulice – vodovod
- vodovodní řady – litina DN 100, PE DN 1“-2“, PE DN 90, PVC DN 110, PVC DN 90
- ochranné pásmo potrubí: do průměru 500 mm – 1,5 m na každou stranu od potrubí
Pulice – kanalizace
- kanalizační řady – DN 250, DN 300, DN 400, DN 500, DN 600, DN 800, DN 1000
- ochranné pásmo potrubí: do průměru 500 mm – 1,5 m na každou stranu od potrubí
nad průměr 500 mm – 2,5 m na každou stranu od potrubí

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

b) ze dne
-

c) vydal
-

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

b) číslo katastrálního/katastrálních území
627534

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

7. Předání údaje o území
a) název dokumentu
Územně analytické podklady – Dobruška

b) datum zpracování
7. 9. 2016

c) počet svazků, listů, nosičů
1x CD – textová část + grafická část
3x list – textová část

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

e) souřadnicový systém zobrazení
-

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
 Formát textové/tabulkové části - *.doc
 Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována) - *.dwg
 Typ (linie, bod, plocha)
 Datový model, včetně popisu datových vrstev
 Medium – nosič, velikost souborů – CD - *.doc – 45 kB
- *.dwg – 17 kB

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.

7. 9. 2016

……….......……….……………………………………
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
Bc. Jakub Dragoun – vedoucí provozu TP

7. 9. 2016

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

