Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.

Vodafone č.
Pasport č. ..... údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování
Městský úřad Žamberk, odbor územního plánování, Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk
I. oddíl - poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název
Vodafone Czech Republic CZ a.s.
2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
2
5
7
8
8
0
0

1

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec
Praha 5
c) ulice (část obce)
Náměstí Junkových
e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Service Support Group
f) číslo telefonu
776971010

b) PSČ
155 00
d) číslo popisné / orientační
2808/2

g) e-mail
uap@vodafone.cz

II. oddíl - údaj o území
4. Název nebo popis údaje o území
Katastrální území Dražůvky
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
b) číslo katastrálního/katastrálních území
Záchlumí
790303
c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
Pozemek p.č. 743/41 k.ú. Záchlumí, stožár s oplocenkou,
p.č. 743/41,743/42,743/176,743/157,652/9,1184/2,1184/1 a 619/2 přípojka NN,
7. Předání údaje o území
a) název dokumentu
b) datum zpracování
Geodetické zaměřenískutečného stavu
22. 5. 2017
c) počet svazků, listů, nosičů
1xCD s dokumentací v digitální podobě(seznam bodů se souřadnicemi,mapové podklady)
d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
e) souřadnicový systém zobrazení
JTSK,BPV
f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
•
•
•
•
•

Formát textové/tabulkové části – xls-MS Excel,pdf
Formát grafické části - dwg (ACAD 2000), dgn( Microstation), pdf
Typ (linie, bod, plocha)
Datový model, včetně popisu datových vrstev
Medium - nosič, velikost souboru CD

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.
…..................................................................................
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje
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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
Boris Wágner (DIKOS s.r.o.)

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

