
SMLOUVA

Č. SML-20180193-BR

o předání dat z IDC ÚHÚL

uzavřena v souladu s ustanovením S 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.. občansky zákoník, v platném znění

Smluvní strany

Předávající:

se sídlem:

zastoupený:

ČR Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs n. Labem, organizační složka státu

Nábřežní 1326, 250 01 Brandýs nad Labem Stará Boleslav

CSc., ředitelem,

no

00020 681

bankovní spojení:

IC:

(dále jen UHUL)

a

Žadatel:

se sídlem:

Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

00289931

Ing. Vlas ostou města

k technickému jednání oprávněn: referent OŽP MěÚ M.B.

(dále jen Žadatel)

IC (RC):
zastoupený:

I. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je výdej dat z archivu ÚHÚL na základě žádosti č.j. : UHUL/7091/2018/BN

a dle „Pravidel ministerstva zemědělství pro přebírání a poskytování údajů schválených oblastních plánů rozvoje

lesů, lesních hospodářských plánů a osnov”, vydaných se souhlasem Českého úřadu zeměměřického

a katastrálního dne 15.3.2005 pod č.j. 9080/05-16000 (dále jen “Pravidla MZe”) a Opatření náměstka ministra

zemědělství čj. 29 755/01-5000 ze dne 31. 7. 2001.

Data: LHC 605812 LHO Třebíč-MB, platnost 2010 -2019

OPRL PLO 16, 33 kompletní s poslední aktualizací v části ORP Moravské Budějovice

II. Účel užití dat a údajů

Žadatel bude data využívat pouze pro účel: Obnova LHO a výkon SSL

Dle této specifikace:

Žadatel nesmí data půjčovat, kopírovat nebo reprodukovat a převádět smluvní vztah na třetí osoby.

Žadatel nepoužije data k jiným účelům, než je uvedeno v tomto článku.

Žadatel zabezpečí takový režim práce s daty, aby výše uvedené podmínky byly dodrženy.



III. Cena

Data jsou poskytnuta bezplatně.

Platba za data je stanovena v souladu s „Pravidly MZe".

IV. Závěrečná ustanovení

Žadatel se zavazuje, že bude s poskytnutými údaji nakládat v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů

dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ÚHÚL neodpovídá za škody způsobené nesprávnou interpretací a aplikací dat.

Smlouva nabývá platností a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

v ......MS, Oá 12. 2818
V Brně , dne 29.11.2018dne

Žadatel: UHUL:

ředitel ÚHÚL Brno


