Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
Pasport č. …… údaje o území

BRNO
k.ú. Řečkovice, Medlánky,Komín, Bystrc, Jundrov, Žebětín, Žabovřesky, Královo Pole,
Lesná, Ponava, Obřany, Maloměřice, Líšeň, Husovice, Černá Pole, Veveří,Kohoutovice,
Nový Lískovec, Štýřice, Staré Brno, Město Brno, Trnitá, Zábrdovice, Židenice, Slatina,
Černovice, Brněnské Ivanovice, Komárov, Bohunice, Starý Lískovec, Bosonohy,
I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / Název
UPC Česká republika, s.r.o.
2. Identifikační číslo osoby nebo obdobný údaj
0
0
5
6
2
2
6
2
3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec
Praha 4

b) PSČ
140 00

c) ulice (část obce)
Závišova
e) jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby

d) číslo popisné / orientační
502/5

– technický administrátor Infotel, s.r.o.
f) číslo telefonu
g) e-mail
@infotel.cz
h) jméno a příjmení kontaktní osoby
– technický administrátor Infotel, s.r.o.
i) číslo telefonu

j) e-mail
@infotel.cz

k) identifikátor datové schránky

Společnost InfoTel, spol. s r.o. (dále jen InfoTel) zplnomocněna od 1.3.2017 k
zastupování společnosti UPC Česká republika, s.r.o. jako vlastníka sítě elektronických
komunikací ve správních, stavebně – správních, povolovacích a jiných řízení.

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 500/2006 Sb.
II. oddíl – údaj o území
4. Název a popis údaje o území
a) Název údaje o území
82. komunikační vedení včetně ochranného pásma
b) Popis údaje o území

5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný

b) ze dne

c) vydal

6. Územní lokalizace údaje o území
a) ČR / název kraje / název obce / název b) kód kraje / obce / katastrálního území
katastrálního/katastrálních území
k.ú. - viz výše
c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
7. Předání údaje o území
a) název dokumentu

b) datum zpracování

Trasy magistrát Brno

03/2020

c) počet svazků, listů, nosičů
1
d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zpracován
dgn
e) souřadnicový systém zobrazení
f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
1. Formát textové/tabulkové části
2. Formát grafické části (s uvedením programu, ve kterém je zpracována)
3. Typ (bod, linie, plocha)
4. Datový model, včetně popisu datových vrstev a použitých atributů
5. Medium – nosič, velikost souborů
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 důsledků v případě nesprávně či
neúplně poskytnutého údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.
13.3.2020
datum a podpis o

oby poskytovatele údaje
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III. oddíl – potvrzení správnosti poskytnutého údaje o území
9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti poskytnutého údaje
Ochranné pásmo na předávaných polohopis. situacích není vyznačeno. Dle ust. § 102 zákona č.
127/2005 Sb. činí 1,0 m na obě strany od vyznačených tras vedení.

10. Prohlášení poskytovatele údajů
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené ve III. oddíle jsou správné, úplné a aktuální. Jsem
si vědom sankčních důsledků podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.
Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje
– technický administrátor Infotel, s.r.o.

13.3.2020
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje
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UPC –eskÆ republika s.r.o.

Jev A082a - elektronické komunikace, jejich ochranná pásma a zájmová území
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