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Zeměměřický úřad (dále jen ,,Zú") je organizačni složkou státu a vykonává na zák|adě

§ 3a plsm, eí zákona č. 359/1992 Sb., o zeměméřických a.katastrálních. _o|s^á::Brl 
spravJ

Žattuoni báz'e geografických dat české republiky (ZABAGEDro) Správa ZABAGED, je podle

§ a pi.r. e) za"1oná č. 2ó0l1gg4 Sb, zeměměřiCkou činností ve veřejném zájmr,r. U_stanoveni

§ 4a'zákona č. 200/1994 vymezuje obsah, správu, užití a rozšiřování dat databáze. podrobnéji

ůrčuje přeclmět a obsah iprávy dalabáze formy poskytování a podmínky užití prováděcí

vyhlášxa č, 31/'l995,

VsouladusvýšeuvedenýmizákonyprobíháplánovanéterénnítopograíickéŠetření
pro aktuaIizaci dat ZABAGED@,

ozrlamurjeme Vám proto že V rámci p|není úkolu vroc_e_Z_O;6 budou provádět zaměstnanci ZÚ

Áiuini iopogr"fické šetřeni pro obnovu 2ABAGED@ ve správním obvodu_ _rozšiřené
půsor:ností řaší obce, viz grafická příloha, na území mapového listu ZM 02_22 a 02,21 podle

klaclu ZáK|adni mapy měřítka 1 :50 000,

V souladu s § 6 odst, 4 zákona ó, 200/1994 Sb, vás žádám o předáni této informace

,"úrký; a óbecnim úřadům působicim ve vymezeném přostoru a_o vy_vě,šeni tohoto

oznámení na úředních deskách. Souóasně vás žádám o součinnost v připadě, že se na vás,

nebolednctlivéměStskéneboobecnÍúřady,obrátípověřeníZaměstnanciZU.

obsaherrr nrístniho ropografrckéhc šetienr je provéřit osobně nebo cioiazem chaíakter těch

oble Kr,l a jelich vlastnosti vederlycn ,, ZABAGED@ které jsou z jiných zdrojú, využívaných pro

;Ři;;i;r"i itetecxe měřické snímky, otlofoto, data z |eteckého laserovéhc skenování, výstupy

z jiných rnfoimačnich systémúr veřejrré správy, otevřené zdroje iníormací na lnternetu) nelasné,

nezřeteIné, popř, je nelze z]istit,

oprávněni ke vstirpu do prostorů a. k provádění topografických prací prokážou zaměstna;ci ZU

speciáln ínr služebním prúkazem ZU,

te|,: i42L] 281i.].}111], lD Ds: 5y,ýad9e, \!!!!|!]]4,!i e,mail:4, jirúiccuzk !a bankovní spojení| č, ú 19-2828071/0710, lČ: b045lJ500
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Zú-0411912015-
13600

víŘi;tj.]ij,, rELIFCi,l

věra Novotná
485341516

18.11.2015

407 47 ]

lD dat, schr,: kabbfuj i;



Aktuální obsah ZABAGED@ je uveden v Katalogu objektů ZABAGED@, který je uveřejněn

Dovo|te, abychom vás dále iníormovali, že právě tato data 2ABAGED@ 1sou, podle zákona
č.20o/1994 sb,, orgánům státní spráVy a územní samosprávy, pro výkon v.jejich působnosti

v územnim rozsahu jim příslušném, poskytována bezplatně. vice informací o možném bez_

platném poskytnuti d;lších produktů ZU územni samosprávě, jakož i moŽnost zobrazeni VŠech

geografických a kartografických produktů Zú, je možné na adrese http://qeoportal. cuzk, cz.

konŘrótní dotazy k poskytování našich dat a sIužeb lze adresovat na ZU-obchod@cuzk, cz,

kontaktní osoba zú pro terénnítopoqraíické práce:

lng. Věra Novotná,
vedoucí oddéleni sběru dat Liberec
emai|: Vera, Nov o|na@cuzk.cz
te|.: 485 341 516
mobil: 604 243 800

Termín topooíaíického šetření:

ZM 02-21 a 02-22 1-212016

Přílohv:

1, Vyznačené území aktualizace ZABAGED@ ZM 02,21 a 02-22
2, Seznam obcí, jejichž celé nebo část území spadá do vymezeného prostoru

aktualizace

.}^., /Jií

" 
RNDr. J ana Pressová

ředitelka odboru ZABAGED

tel.| +420 284 o41 111, ID os: 6yvadsa, WWW,cuzk,cz, e-mail: 4.pl4b!]fu!!!&, bankovní spojení| č. ú, 19,2828071/o710, lČ: 60458500
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zM50
0222
a222

Pří|oha 2: Seznam obci. jejichž ce|é nebo Ďási územi spadá do vymezeného prostoru aktualizace

Typ obce
Obec
íMěsto

obec
Horní podluží

varnsdorí

oRP
varnsdorf
varnsdorf

tel,, +.120 284 041 111,iDDs 6YVadsa, \!!&..L]zI cr, e,mail z§p!a!!!!q4.!a bankovni§pojenl ( u 19 2826071/07r0 lČ 604!d500


