Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 22
Mladá Boleslav
IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

Objednávka zákresu sítí
platná od 07/2018

Objednatel:
………………………………………........
………………………………………........
………………………………………........
telefon……………………………………., email …………………………………………..
IČ / DIČ*…………………………..(* jedná-li se o fyzickou osobu, uveďte, prosím, datum narození)
Zhotovitel:
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
IČ: 46356983, DIČ: 46356983
Objednávám zhotovení zákresu sítí v zájmovém území specifikovaném v příloze:



v papírové podobě (v měřítku M 1:
)
nebo

jako soubor s vektorovou grafikou ve formátu DWG, a to v následující verzi:
AutoCAD R14 / LT 97 / LT 98
AutoCAD 2000 / LT 2000
AutoCAD 2004 / LT 2004
AutoCAD 2007
AutoCAD 2010
AutoCAD 2015
AutoCAD 2017
(požadovanou verzi DWG zřetelně označte X, seznamte se s pokyny na druhé straně objednávky)
k akci ..........................................................................................................................................
katastrální území…………………………………. číslo pozemku …………………………
Zároveň souhlasím s tím, že mi bude za poskytnutá data účtována sazba dle následujícího
ceníku:
a) papírová forma: 62,00 Kč/1 ks formátu A4 (bez 21% DPH)
- při pořízení pasportu bez úpravy dat zákazníkovi;
b) papírová forma: 62,00 Kč/1 ks formátu A4 + 450 Kč/1 hod práce (bez 21% DPH)
v případě, že bude nutné požadovaná data upravovat;
v případě požadavku na tisk většího formátu než A4 bude výsledná cena součtem
násobku ceny za formát A4 a práce příslušného operátora);
c) digitální forma: 450,- Kč/1 hod práce operátora (bez 21% DPH)
Telefon:
provolba
Fax:
Form 27 (03/2013)

tato sazba je uplatňována v případě, že zákazník požaduje data předat v digitální formě
zasláním mailem
326 376 111
326 376 159
326 721 502

e-mail: mail@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz

Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.
Čechova 1151, 293 22
Mladá Boleslav
IČ: 46356983, DIČ: CZ46356983

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 2379, sp.zn.Firm.40987/93

Data budou objednateli vydána až po doručení potvrzeného originálu objednávky do sídla naší
společnosti. Potvrzený originál objednávky je možno doručit osobně nebo poštou.
Specifikace požadovaných dat
Data v papírové podobě
Požadované zájmové území, vyznačené na přehledném mapovém podkladu, musí být zasláno
vždy jako rastrový soubor ve formátu JPG, TIF apod., popřípadě jako soubor PDF, a to vždy
společně s objednávkou.
Data ve vektorové (digitální) podobě
Jsou-li data požadována ve vektorové (digitální) podobě, musí být poloha a rozsah zájmového
území definována zájmovým polygonem (uzavřenou křivkou usazenou v JTSK) a uloženou v
souboru DWG nebo DGN zaslaném rovněž spolu s objednávkou. Tento polygon nebude
obsahovat žádné jiné údaje, bude označovat pouze zájmové území.
Pro zasílání objednávek a zájmových polygonů používejte emailovou adresu tpc@vakmb.cz.
Vzhledem k bezpečnostním opatřením nelze akceptovat data zasílaná na přenosných nosičích (CD,
přenosná paměť apod.).
Mapové podklady nejsou poskytovány ve vektorové podobě, ale pouze v papírové podobě jako součást
tiskového výstupu.
Důležité upozornění
Průběh vodovodních řadů a kanalizačních stok je buď geodeticky zaměřen (hladina *_geodeticky), nebo
je zobrazen pouze orientačně (hladina *_orientacne)
Průběh přípojek je zakreslen pouze orientačně. V některých lokalitách nejsou doposud zdokumentovány
polohy uzávěrů vodovodních přípojek nebo místa napojení kanalizačních přípojek. těchto případech
není zobrazen ani průběh přípojek.

………………………………..
datum

Telefon:
provolba
Fax:
Form 27 (03/2013)

326 376 111
326 376 159
326 721 502

………………………………………..
razítko, podpis

e-mail: mail@vakmb.cz
URL: www.vakmb.cz

