Pasport č. 3 údaje o území
poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování
MěÚ Telč, odbor rozvoje a územního plánování, Lukáš Pivonka
I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

OPTOKON, a.s.
2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
1
3
6
9
2
2
8
3
3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec
Červený Kříž, Jihlava

b) PSČ
586 01

c) ulice (část obce)
Červený Kříž

d) číslo popisné
250

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

Jiří Potocký, referent výstavby telekomunikačních sítí
f) číslo telefonu
+420 564 040 103

g) e-mail
POTOCKY@OPTOKON.CZ

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo popis údaje o území
podzemní vedení telekomunikačních sítí (optický kabel) označené jako:
„Kabelové propojení Hatě – Šlapánov, odbočka Telč – Markvartice“
5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný
EKOS T, spol. s.r.o., se sídlem Třebíč - Bezručova 68

b) ze dne
9.2013

c) vydal
EKOS T, spol. s.r.o., se sídlem Třebíč - Bezručova 68
6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území
b) číslo katastrálního/katastrálních území
Sedlatice, St.Říše, Olšany, Ořechov, Rozsíčky, Dyjice a Telč c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
-

7. Předání údajů o území
a) název dokumentu
aktualizace ÚAP Telč

b) datum zpracování
květen 2016
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c) počet svazků, listů, nosičů
e-přílohy: trasa-dgn, pasport-doc, resp. pdf
d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
digitální forma – bez omezení měřítka
e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK
f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
 Formát textové části: *.doc, resp. pdf
 Formát grafické části: *.dgn, G-NET, MicroSTATION
 Typ: linie
 Medium: virtuální - příloha elekrtonické pošty
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.

2. květen 2016, Jiří Potocký
………………………………………………………..
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území
9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje
Informace byly poskytnuty na vyžádání MěÚ Telč, odbor rozvoje a územního plánování Lukáš
Pivonka a jsou aktuální k 2. květen 2016.
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. Poskytování informací o naší trase jen
s našim výhradním svolením.
jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

Jiří Potocký, referent výstavby telekomunikačních sítí

2. květen 2016, Jiří Potocký
……………………………………………………….
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje
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