Pasport č. 751982 údaje o území
Poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování
Statutární město Frýdek-Místek

I. oddíl - poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název
RWE GasNet, s.r.o.
2. Identifikační údaje nebo obdobný údaj
2
7
2
9
5
5
6
3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec

7
b) PSČ

Ústí nad Labem
c) ulice (část obce)

401 17
d) číslo popisné / orientační

Klíšská
e) jméno a příjmení a funkce oprávněné ososby

940

Petr Pavlík, senior specialista informačních systémů
f) číslo telefonu
420 606 163 109

g) e-mail
petr.pavlik@rwe.cz

II. oddíl - údaje o území

4. Název nebo popis údaje o území
Plynárenství: řádek 75, vedení VTL plynovodu včetně ochraného pásma a anodového uzemnění, vedení STL
plynovodu včetně anodového uzemnění; řádek73, nadzemní a podzemní vedení elektřiny; řádek74, technologický
objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma
5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný
Interní výkresová dokumentace RWE GasNet, s.r.o.
c) vydal

b) ze dne
Datum aktualizace k 10-03-2016

RWE GasNet, s.r.o.
6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území
Rozsah území je dán územní příslušností příjemce
dat,uvedeného v hlavičce tohoto pasportu
c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
neúčelný údaj
7. Předání údaje o území
a) název dokumentu

b) číslo katastrálního / katastrálních území
Rozsah území je dán územní příslušností příjemce
dat,uvedeného v hlavičce tohoto pasportu

b) datum zpracování
Datum zpracování k 10-03-2016

Prostřednictvím WEB portálu
c) počet svazků, listů, nosičů

Elektronická forma dat poskytnutá prostřednictvím webového portálu RWE.
d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
Digitální forma bez omezení měřítkem zobrazení
e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK
f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
· Textová část - pasport.pdf
· Grafická část - souborová forma ve formátu DGN v.7
· Datový model - legenda.doc (samostatně ke stažení na https://www.rwe-distribuce.cz/cs/vysvetlivky-kpredavanym-datum-oss/)
8. Prohlášení poskytovatele údaje
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci údaje o území jsem získal(a) ze zdrojů
přístupných pro veřejnost - územní plány, internetové stránky apod. Uvedené informace byly k datu předání platné.
Jsem si vědom(a) sankčních důsledků v případě nesprávně či neúplně předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního
zákona.

Petr Pavlík, senior specialista informačních systémů

RWE formulář
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