Pasport č. 72_6112_1.1.2017 údaje o území
Poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

ORP Telč, kód 6112, Město Telč, Odbor strategického rozv oje a územního plánov ání
I.
1.

oddíl – poskytov atel údaj e (identifikační údaje)

Jméno a příj mení / název

E.ON Česká republika, s.r.o.
2.
2
3.

Identifikační číslo nebo obdobný údaj – IČO
5

7

3

3

5

9

1

Sídlo poskytov atele údaj e a kontakt

a) obec
b) PSČ
České Budějovice
370 49
c) ulice (část obce)
d) číslo popisné / orientační
F. A. Gerstnera
2151/6
e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Ing. Radka Daňková, technik dokumentace NN, VN; Ing. Jiří Sulek, vedoucí technické evidence a dokumentace
f) číslo telefonu
g) e-mail
+420 545 141 710, +420 387 863 223
radka.dankova@eon.cz, jiri.sulek@eon.cz
II.
4.

oddíl – údaj o území

Název nebo popis údaj e o území

Elektroenergetika - řádek 72, elektrická stanice ZVN/VVN, VVN/VN, VN/NN v č. ochranný ch pásem
5.

Vznik údaj e o území

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný
Interní výkresová dokumentace E.ON Distribuce, a.s.

b) ze dne
Provozní dokumentace aktuální k 1.1.2017
Zákonné normy viz. Textová č ást

c) vydal
E.ON Česká republika, s.r.o.
6.

Územní lokalizace údaje o území

a) název katastrálního/ katastrálních území
Rozsah území ORP - Telč
c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
neúč elný údaj
7.

b) číslo katastrálního/ katastrálních území
Rozsah území ORP 6112

Předání údaj e o území

a) název dokumentu
b) datum zpracování
6112_72_EON;
1.1.2017, předpokládaná aktualizace 1.2.2017 aktuální
Přístup k dokumentům a aktualizacím na stránkách:
informace o aktualizaci na produktové stránce
http://geoportal.eon.cz
http://geoportal.eon.cz
c) počet svazků, listů, nosičů
Grafická č ást: 1x vektorový výkresový soubor
Textová č ást obsahuje: 1x doplňující informace – text_eon_rev2; 1x struktura datového modelu ÚAP datovy_model_072_eon_rev2; 1x elektronická podoba pasportu údaje o území - pas_6112_72_EON; 1x protokol o stažení
údaje o území (označen číslem žádosti o stažení)
c) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
Digitální forma bez omezení měřítkem zobrazení
d) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK
e) popis digitálních dat (metadat)
Textová část – formát *.pdf
Grafická část – souborová forma ve formátu *.dgn
Datový model – formát *.pdf s popisem údajů
Medium – prostřednictvím WEB portálu, přihlášení a informace o aktualizacích na adrese http://geoportal.eon.cz
1.

Prohlášení poskytov atele 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 sankč ních důsledků v případě nesprávně č i neúplně předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního
zákona.

V Českých Budějovicích 1.1.2017

E.ON Česká republika, s.r.o. - Ing. Jiří Sulek
vedoucí technické evidence a dokumentace

