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l p ři|oha č2k vyhlášce č- 500/2006 sb.

PASPoRT č.

Vodafone č. UAP J2302G J|ORE

údaje o území

poslrytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánováni

Městský úřad Te|č

I. oddíl . poskytovatel údaje (identifikační údaje)

l. Jméno a příjmení / název

Vodafone Czech Reoublic a.s.

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

2 5 7 I I 0 0 1

3. Síd|o poskytovatele údaje a kontakt
a) obec b) PSČ

Praha í 0 100 00
c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientačni

Vinohradská 167
e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

Service Support Group

0 číslo telefonu g) e-mail

776 971 010 uap@vodafone.cz
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Příloha č.2 k vyh|ášce č' 500/2006 sb. Vodafone č' UAP-J2302G J|ORE

II. oddíl . údaj o Úruemí

4. Název nebo popis údaje o území

Te|ekomunikační stoŽár, cesta, op|ocený areál

5. Vznik údaje o územi
a) právní předpis / správní rozhodnutí /jiný b) ze dne

Územní rozhodnutí, Stavební povolení 25 9.2000

c) vydal

sÚ rete

6. Územní |okalizace údaje o území
a) název katastrálního lkatasÍráInich území b) číslo katastrálního / katastrá|níchúzemi

k'ú. ořechov u Telče k'Ú. č.712647

c) číslo / čísla parcelní, je-li účelné jeho /jejich uvedení

8

7. Předání údaje o území
a)název dokumentu b) datum zpracováni

J2302G 2.9.2047

c) počet svazků , listu, nosičů

1x CD

d t měřitko mapnr ého podkladu. nad ktery.m b1 | údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazeni

S - JTSK

F) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
Formát textové / tabulkové části
Formát grafické části
Typ (linie, bod, plocha)
Datoý model, včetrrě popisu datoých wstev
Medium - nosič, velikost souborů

8. Proh|ášení 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 stavebniho zákona.

ke+

xls - MS Excel. odf
Jwo(ACAD 2000). don(Microstation). odf

cD. 500kB

Vodafone Czech Republic a.s

datum a podpis oprávněné osoby pos$rtovatele údaje
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Pří|oha č2 k vyhlášc.e L 500]2006 sb' Vodafone č- UAP J2302G JloRE

III. oddít. potvrzení správnosti použitého údaje o územÍ

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje

10. Prohlášení pos\rtovatele údajů
Prohlďuji, Že všechny informace, uvedené v III. oddíle jsou správné, úplné a aktuá|ní. Jsem si vědom sankčních
důsledků podle $ 28 odst. 3 stavebního zikona.

jméno a přÍmení a fimkce oprávněné osoby pos$rtovatele údaje

Service Support Group

kur
dafilm a podpis opnílarěné osoby posk5Éovatele udaje
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