Pasport . …… údaje o území
poskytnutý krajskému úadu / úadu územního plánování
I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikaní údaje)
1. Jméno a píjmení / název

2. Identifikaní íslo nebo obdobný údaj
3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec

b) PS

c) ulice (ást obce)

d) íslo popisné / orientaní

e) jméno a píjmení a funkce oprávnné osoby
f) íslo telefonu

g) e-mail

h) jméno a píjmení kontaktní osoby
i) íslo telefonu
k) identifikátor datové schránky

j) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo popis údaje o území
a) Název údaje o území
b) Popis údaje o území

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

b) ze dne

c) vydal
6. Územní lokalizace údaje o území
a) R / název kraje / název obce / název
katastrálního/katastrálních území

b) kód kraje / obce / katastrálního území

c) íslo/ísla parcelní, je-li úelné jeho/jejich uvedení
7. Pedání údaje o území
a) název dokumentu

b) datum zpracování

c) poet svazk, list, nosi
d) mítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
e) souadnicový systém zobrazení
f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
1. Formát textové/tabulkové ásti
2. Formát grafické ásti (s uvedením programu, ve kterém je zpracována)
3. Typ (linie, bod, plocha)
4. Datový model, vetn popisu datových vrstev a použitých atribut
5. Medium – nosi, velikost soubor
8. Prohlášení poskytovatele údaje
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v tomto pasportu a dokumentaci údaje o území
jsou správné, úplné a aktuální k datu pedání. Jsem si vdom dsledk v pípad nesprávn i
neúpln pedaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.
……….......……….……………………………………
datum a podpis oprávnné osoby poskytovatele údaje

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území
9. Vyjádení poskytovatele údaj ke správnosti použitého údaje

10. Prohlášení poskytovatele údaj
Prohlašuji, že všechny informace, uvedené v III. oddíle jsou správné, úplné a aktuální. Jsem si
vdom sankních dsledk podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.
jméno a píjmení a funkce oprávnné osoby poskytovatele údaje

..................………..…….....……………………………
datum a podpis oprávnné osoby poskytovatele údaje

