Pasport č. 074218_2015_04_23_5303 / údaje o území Holice
poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování
Městský úřad Holice
I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název
O2 Czech Republic a.s.
2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
6 0 1 9 3 3 3

6

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec
b) PSČ
Praha 4 – Michle
140 22
c) ulice (část obce)
d) číslo popisné / orientační
Za Brumlovkou
266/2
e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Jiří Soudný, TEDO
f) číslo telefonu
g) e-mail
+420606684196
jiri.soudny@o2.cz

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo popis údaje o území
Prostorová poloha sítí společnosti O2 Czech Republic a.s.
5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný
Interní výkresová dokumentace O2 Czech Republic a.s.
c) vydal
O2 Czech Republic a.s.

b) ze dne
23.04.2015

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území
b) číslo katastrálního/katastrálních území
Bělečko
60194
Býšť
61723
Chvojenec
65538
Dolní Jelení
64297
Dolní Roveň
63008
Dolní Ředice
63013
Hoděšovice
64025
Holice v Čechách
64114
Horní Jelení
64298
Horní Roveň
64397
Horní Ředice
64401
Hrachoviště u Býště
61724
Jaroslav
65752
Komárov u Holic
66869
Litětiny
68528
Opočno nad Loučnou
76899
Ostřetín
71633
Poběžovice u Holic
72289
Trusnov
76900
Uhersko
77297
Veliny
77805
Vysoká u Holic
71634
Vysoké Chvojno
78821
c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení

7. Předání údaje o území
a) název dokumentu
b) datum zpracování
Holice 5303
05.12.2014
c) počet svazků, listů, nosičů
kontrolní součty v souborech 14-12-05_uup_HLCE_site.dgn 41564ed4, 14-12-05_uup_HLCE_rspoje.dgn aaccdc0b
d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
1 : 500
e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK
f) u digitálních dat jejich popis(metadata), zejména:
• Formát textové/tabulkové části: *.txt
• Formát grafické části (s uvedením programu, ve kterém je zpracována):
*.dgn Bentley MicroStation v.8
• Typ: linie, buňka
• Datový model, včetně popisu datových vrstev: viz soubor struktura dat.txt
• Medium-nosič, velikost souborů:
14-12-05_uup_HLCE_site.dgn: 986,624 kB
14-12-05_uup_HLCE_rspoje.dgn: 71,680 kB
struktura dat.txt: 1,527 kB
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 poskytnutého údaje podle § 28 odst. 3 zákona.

23.04.2015
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

III. oddíl – potvrzení správnosti poskytnutého údaje o území
9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti poskytnutého údaje

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 zákona.
Jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

.........................................................................................
datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

