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V Praze dne 30.11.2016 ��������������������.. 
za ČEPS, a.s. Ing. Stanislav Votruba; Ing. Andrew Gayo Kasembe 

         
 

Pasport č. ��.údaje o území 
Poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 
Městský úřad Telč, nám. Zachariáše z Hradce 10, Telč, Odbor rozvoje a územního plánování 

I) oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje) 

1) Jméno a příjmení / název 

ČEPS a.s. 

2)  Identifikační číslo nebo obdobný údaj – IČO 

2 5 7 0 2 5 5 6 

3) Sídlo poskytovatele údaje a kontakt 

a) obec       b) PSČ 
Praha 10 101 52 
c) ulice (část obce)     d) číslo popisné / orientační 
Elektrárenská  774/2 
e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 
Ing. Stanislav Votruba; Ing. Andrew Gayo Kasembe, Ředitel sekce Správa energetického majetku; Vedoucí odboru Rozvoj 
f) číslo telefonu      g) e-mail 
+420 211 044 501; 211 044 356 votruba@ceps.cz; kasembe@ceps.cz 

II) oddíl – údaj o území 

1)  Název nebo popis údaje o území 

řádek 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma 

2) Vznik údaje o území 

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný  b) ze dne 
Provozní dokumentace firmy ČEPS a.s. 
Ochranná pásma dle zákona 79/57Sb., nařízení vlády 
80/57Sb.  ve znění pozdějších předpisů – viz. Textová část 

Provozní dokumentace k 14.11.2016 
Zákonné normy viz. Textová část 

c) vydal 
Provozní dokumentace – ČEPS a.s. 
Zákonné normy - viz. Textová část 

3) Územní lokalizace údaje o území 

a) název katastrálního/ katastrálních území   b) číslo katastrálního/ katastrálních území 
celé území ORP MÚ Telč celé území číslo ORP 6112 
c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení 
Neúčelný údaj 

4) Předání údaje o území 

a) název dokumentu     b) datum zpracování 
6112_073_CEPS;  
Přístup k dokumentům přes: 
http://uap.mawis.eu 

30.11.2016, předpokládaná aktualizace 02/2017  
aktuální informace o aktualizaci na produktové stránce  
MAWIS+  - http://uap.mawis.eu 

c) počet svazků, listů, nosičů 
Grafická část:   vektorové výkresové soubory  
Textová část obsahuje:  1x doplňující informace – text_ceps_rev3 
   1x struktura datového modelu ÚAP - datovy_model_073_ceps_rev3 
   1x elektronická podoba pasportu údaje o území – pas_6112_073_CEPS 
d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen 
Digitální forma bez omezení měřítkem zobrazení 
e) souřadnicový systém zobrazení 
S-JTSK 
f) popis digitálních dat (metadat) 
Textová část – *.pdf 
Grafická část – digitální forma ve formátu *.shp 
Datový model – viz. přiložený soubor struktury datového modelu ve formátu *.xls 
Medium – prostřednictvím WEB portálu, přihlášení a informace o aktualizacích na adrese http://uap.mawis.eu 

5) 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. 


