
            

číslo 
jevu

Sledovaný jev Poskytovatel IČ Adresa

43
Investice půdy za účelem 
zlepšení půdní úrodnosti 

Státní pozemkový úřad ČR 1312774 Husitská 1024/11a, 130 00 Praha 3

statutární město Havířov 297488 Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
DIAMO s.p., odštěpný závod Odra 2739 Sirotčí 1145/7, 703 86 Ostrava - Vítkovice

Povodí Odry, s.p.             70890021 Varenská 49, 701 26 Ostrava

obec Těrlicko                   297666 Májová 474, 735 42 Těrlicko

SmVaK Ostrava a.s. 451193665 28.října 169, 709 45 Ostrava
Správa železniční dopravní cesty s.p. 994234 Pod Výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8

OKD  a.s. 26863154 Stonavská 2179, 735 06 Karviná - Doly

International Bonus, spol. s r.o. 26508508 Korunní 810/104, 101 00 Praha
Depos Horní Suchá a.s. 47677287 Solecká 1/1321, 73 535 Horní Suchá

SmVaK Ostrava a.s. 451193665 28.října 169, 709 45 Ostrava
OKD  a.s. 26863154 Stonavská 2179, 735 06 Karviná - Doly

Profinvestik s.r.o. 46578820 Příborská 333, 738 00 Frýdek - Místek
ČSAD Havířov a.s. 45192081 U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov - Podlesí

Energetika Třinec, a.s. 47675896 Průmyslová 1024, 739 70 Třinec
ArcelorMittal Ostrava a.s. 45193258 Vratimovská 689, 702 02 Ostrava - Kunčice

Gascontrol, s r.o. 46578021
Nový Svět 1407/59a, 735 64 Havířov-
Prostřední Suchá

Asental Business s.r.o.  (RPG 
Commercial)

27769135 Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava

statutární město Havířov 297488 Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
obec Horní Suchá 575917 Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá
obec Albrechtice 297429 Obecní 186, 735 43 Albrechtice

obec Horní Bludovice 296686 Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice
obec Těrlicko                   297666 Májová 474, 735 42 Těrlicko

SmVaK Ostrava a.s. 451193665 28.října 169, 709 45 Ostrava
statutární město Havířov 297488 Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

obec Horní Suchá 575917 Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá
obec Albrechtice 297429 Obecní 186, 735 43 Albrechtice

obec Horní Bludovice 296686 Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice

obec Těrlicko                   297666 Májová 474, 735 42 Těrlicko
International Bonus, spol. s r.o. 26508508 Korunní 810/104, 101 00 Praha

SmVaK Ostrava a.s. 451193665 28.října 169, 709 45 Ostrava
OKD  a.s. 26863154 Stonavská 2179, 735 06 Karviná - Doly

Profinvestik s.r.o. 46578820 Příborská 333, 738 00 Frýdek - Místek
ČSAD Havířov a.s. 45192081 U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov - Podlesí
Gascontrol, s r.o. 46578021

Nový Svět 1407/59a, 735 64 Havířov-
Prostřední Suchá

RPG Byty, s.r.o. 27769127 Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava
Asental Business s.r.o.  ( RPG Comercial ) 27769135 Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava

statutární město Havířov 297488 Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
obec Horní Suchá 575917 Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá

Asental Land, s.r.o. 27769143 Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava
obec Albrechtice 297429 Obecní 186, 735 43 Albrechtice

obec Horní Bludovice 296686 Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice
obec Těrlicko                   297666 Májová 474, 735 42 Těrlicko

Povodí Odry, s.p.             70890021 Varenská 49, 701 26 Ostrava
 Green Gas DPB, a.s. 494356 Rudé armády 637, 739 21 Paskov

Depos Horní Suchá a.s. 47677287 Solecká 1/1321, 73 535 Horní Suchá
Energetický regulační úřad 70894451 Masarykovo nám.5, 586 01, Jihlava

ČEZ Distribuce a.s. 24729035 Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
ČEPS a.s. 25702556 Elektrárenská 774/5, Praha 10

Správa železniční dopravní cesty s.p. 994234 Pod Výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8

VEOLIA Průmyslové služby, ČR a.s. 27826554
Zelená 2061/88a, 709 00 Ostrava - Mariánské 
hory

Nemocnice s poliklinikou p.o. Havířov 844896 Dělnická 1132/24, 73601 Havířov
Asental Land, s.r.o. 27769143 Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava

statutární město Havířov 297488 Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
obec Horní Suchá 575917 Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá
obec Albrechtice 297429 Obecní 186, 735 43 Albrechtice

obec Horní Bludovice 296686 Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice
obec Těrlicko                   297666 Májová 474, 735 42 Těrlicko

70
Síť kanalizačních stok 
včetně ochranného 
pásma 

71
Výrobna elektřiny 
včetně ochranného 
pásma 

4. úplná aktualuzace územn ě analytických podklad ů obce s rozší řenou působností 

Havířov

Informace o poskytovatelích údajů o technické infrastruktuře dle § 166 odst. 2 stavebního zákona 

54
Objekt zařízení 
protipovodňové ochrany 

67
Technologický objekt 
zásobování vodou včetně 
ochranného pásma 

Členění dle Přílohy č.1A 
vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Údaje o poskytovateli údajů

69

Technologický objekt 
odvádění a čištění 
odpadních vod včetně 
ochranného pásma

68
Vodovodní síť včetně 
ochranného pásma 

72
Elektrická stanice včetně 
ochranného pásma 



číslo 
jevu

Sledovaný jev Poskytovatel IČ Adresa

RWE Gas Net s.r.o. 27295567 Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
RWE Gas Storage s.r.o. 27892077 Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce a.s. 24729035 Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4
SmVaK Ostrava a.s. 451193665 28.října 169, 709 45 Ostrava

ČEPS a.s. 25702556 Elektrárenská 774/5, 101 52 Praha 10
Povodí Odry, s.p.             70890021 Varenská 49, 701 26 Ostrava

VEOLIA Průmyslové služby, ČR a.s. 27826554
Zelená 2061/88a, 709 00 Ostrava - Mariánské 
hory

Profinvestik s.r.o. 46578820 Příborská 333, 738 01 Frýdek - Místek
ČSAD Havířov a.s. 45192081 U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov-Podlesí
Asental Land, s.r.o. 27769143 Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava

T-mobile Czech Republic a.s. 64949681 Timíčkova 2144/1, 149 00 Praha
statutární město Havířov 297488 Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

obec Horní Suchá 575917 Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá
Moravskoslezský kraj - ZÚR MSK 70890692 28.října 117, 702 18 Ostrava

obec Albrechtice 297429 Obecní 186, 735 43 Albrechtice
obec Horní Bludovice 296686 Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice

obec Těrlicko                   297666 Májová 474, 735 42 Těrlicko

RWE Gas Storage s.r.o. 27892077 Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9

RWE Gas Net s.r.o. 27295567 Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem

NET4GAS s.r.o. 27260364
Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4, 
Nusle

obec Albrechtice 297429 Obecní 186, 735 43 Albrechtice

 Green Gas DPB, a.s. 494356 Rudé armády 637, 739 21 Paskov

NET4GAS s.r.o. 27260364
Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4, 
Nusle

RWE Gas Storage s.r.o. 27892077 Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
RWE Gas Net s.r.o. 27295567 Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem

 Green Gas DPB, a.s. 494356 Rudé armády 637, 739 21 Paskov
Asental Land, s.r.o. 27769143 Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava
Gascontrol, s r.o. 46578021

Nový Svět 1407/59a, 735 64 Havířov-
Prostřední Suchá

statutární město Havířov 297488 Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
obec Horní Suchá 575917 Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá
obec Albrechtice 297429 Obecní 186, 735 43 Albrechtice

obec Horní Bludovice 296686 Horní Bludovice 434, 739 37 Horní Bludovice
obec Těrlicko                   297666 Májová 474, 735 42 Těrlicko

Moravskoslezský kraj - ZÚR MSK 70890692 28.října 117, 702 18 Ostrava

76

Technologický objekt 
zásobování jinými 
produkty včetně 
ochranného pásma

XXXXX

77
Ropovod včetně 
ochranného pásma

XXXXX

statutární město Havířov 297488 Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město
UNIPETROL RPA, s.r.o. - BENZINA 27597075 Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4

 Green Gas DPB, a.s. 494356 Rudé armády 637, 739 21 Paskov

Havířovská teplárenská společnost a.s. 61974706 Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov - Šumbark

Veolia Energie Česká republika a.s., 
Region Východní Morava

45193410 Svobody 5, 735 06 Karviná - Doly

obec Horní Suchá 575917 Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá
ČSAD Havířov a.s. 45192081 U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov-Podlesí

Havířovská teplárenská společnost a.s. 61974706 Konzumní 298/6a, 736 01 Havířov - Šumbark

Gascontrol, s r.o. 46578021
Nový Svět 1407/59a, 735 64 Havířov-
Prostřední Suchá

statutární město Havířov 297488 Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

Veolia Energie Česká republika a.s., 
Region Východní Morava

45193410 Svobody 5, 735 06 Karviná - Doly

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 4084063 Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

České radiokomunikace a.s. 24738875 Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6
Správa železniční dopravní cesty s.o. 994234 Pod Výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8

Ministerstvo vnitra ČR 7064 Olšanská 1951/4, 130 00 Praha 3
T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4

Air Telecom a.s. 24262137 Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9

79

Technologický objekt 
zásobování teplem 
včetně ochranného 
pásma 

73

Nadzemní a podzemní 
vedení elektrizační 
soustavy včetně 
ochranného pásma 

78
Produktovod včetně 
ochranného pásma

80
Teplovod včetně 
ochranného pásma 

jev se na správním území nevyskytuje

jev se na správním území nevyskytuje

75
Vedení plynovodu 
včetně ochranného a 
bezpečnostního pásma 

74

Technologický objekt 
zásobování plynem 
včetně ochranného 
pásma

81

Elektronické 
komunikační zařízení 
včetně ochranného 
pásma 

Členění dle Přílohy č.1A 
vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Údaje o poskytovateli údajů



číslo 
jevu

Sledovaný jev Poskytovatel IČ Adresa

RWE Gas Storage s.r.o. 27892077 Prosecká 855/68, 190 00 Praha 9
Poda a.s. 25816179 28.října 1168/102, 702 00 Ostrava 

RWE Gas Net s.r.o. 27295567 Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
ČEZ ICT Services, a.s. 26470411 Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4
ČSAD Havířov a.s. 45192081 U Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov-Podlesí

Gascontrol, s r.o. 46578021
Nový Svět 1407/59a, 735 64 Havířov-
Prostřední Suchá

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 4084063 Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov

NET4GAS s.r.o. 27260364
Na Hřebenech II 1718/8, 140 21 Praha 4, 
Nusle

Správa železniční dopravní cesty s.o. 994234 Pod Výtopnou 645/8, 186 00 Praha 8
ČD Telematika a.s. 61459445 Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

obec Těrlicko                   297666 Májová 474, 735 42 Těrlicko
České radiokomunikace a.s. 24738875 Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 6

statutární město Havířov - Městská policie 
Havířov

297488 Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

UPC Česká republika a.s. 562262 Závišova 5, 140 00 Praha 4
FiebrCity, s.r.o. 24854221 Podnikatelská 553, 190 11 Praha 9

T-Mobile Czech Republic a.s. 64949681 Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4
83 Jaderná zařízení XXXXX

84

Objekty nebo zařízení 
zařazené do skupiny A 
nebo B s umístěnými 
nebezpečnými látkami

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad 
MSK, odbor životního prostředí

70890692 28.října 117, 702 18 Ostrava

Depos Horní Suchá a.s. 47677287 Solecká 1/1321, 735 35 Horní Suchá

obec Horní Suchá, Obecní úřad, stavební 
úřad

575917 Sportovní 2/3, 735 35 Horní Suchá

86
Spalovna včetně 
ochranného pásma 

XXXXX

Technické služby Havířov a.s. 25375601 Karvinská 66/1461, 736 01 Havířov - Město
obec Albrechtice 297429 Obecní 186, 735 43 Albrechtice

Depos Horní Suchá a.s. 47677287 Solecká 1/1321, 735 35 Horní Suchá
obec Těrlicko                   297666 Májová 474, 735 42 Těrlicko

statutární město Havířov, Magistrát města, 
odbor životního prostředí

297488 Svornosti 86/2, 736 01 Havířov - Město

87

Zařízení na odstraňování 
nebezpečného odpadu 
včetně ochranného 
pásma

Komunikační vedení 
včetně ochranného 
pásma 

82

jev se na správním území nevyskytuje

jev se na správním území nevyskytuje

Členění dle Přílohy č.1A 
vyhlášky č. 500/2006 Sb.

Údaje o poskytovateli údajů

85
Skládka včetně 
ochranného pásma 



01312774

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Státní pozemkový úřad

854

01312774

Praha 3 13000

Husitská 1024/11a

Ing. Drahoš Kobylka, odbor ICT

387 693 408 d.kobylka@spucr.cz

43  investice do půdy

16.04.2014

ORP Havířov neúčelné

neúčelné

A043

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

data SPÚ ČR 16.04.2014

data zaslána e-mailem

neuvedeno

JTSK



Pasport č.8108/r43/hoz údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

ORP Havířov

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název

Zemědělská vodohospodářská správa

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

0 0 0 2 0 4 5 1

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec b) PSČ
Brno 603 00

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační
Hlinky 60

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
JUDr. Josef Šíma, generální ředitel

f) číslo telefonu g) e-mail
544 509 501 zvhs@zvhs.cz

mailto:zvhs@zvhs.cz


II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území

Hlavní odvodňovací zařízení podle Vodního zákona č. 254/2001 Sb.

5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný
zákresy v mapových podkladech Územního informačního systému ZVHS
b) ze dne
digitalizace v letech 2003-2006
c) vydal
ZVHS

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území
Rozsah území ORP  
c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení

7. Předání údaje o území
a) název dokumentu b) datum zpracování
8108_r43_hoz.zip 28.08. 2007
c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
1 : 10 000
e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK
f) Popis dat (metadata):

Datové vrstvy v grafickém  formátu shp (soubory ..._r43_hoz_...)
..._zv300.. - otevřené HOZ (polyline);
..._zv310.. - zatrubněné HOZ (polyline)



Vysvětlivky k atributům:
KOD_OKR       - kód okresu ve správním  členění podle zákona č.36/1960 Sb.
OKR_C_STAV - okresní číslo stavby, které vychází z evidence 
                           Územního informačního systému ZVHS.
                           Doplňující označení pro stavby, které nemají přidělené okresní číslo stavby:
                           N - ke stavbě nenalezena žádná dokumentace, je pravděpodobné, 
                                že stavba již neexistuje
                           E - ke stavbě nenalezena žádná dokumentace, je pravděpodobné, 
                                že stavba stále existuje
                           NR - stavba vzniklá v rámci náhradní rekultivace
                           jiné označení - nespecifikováno
ROK_VYST      - rok dokončení stavby (je-li rok menší než 1873 nebo větší než 2003, jedná se 
                           o chybný údaj)
C_ML               - číslo mapového listu Základní mapy ČR v měřítku 1:10 000 (např. 32-22-10).
                           Pokud byla podkladem mapa v měřítku 1:5 000, není atribut vyplněn.

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 předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

28.08. 2007
………………………………………………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje

Stav HOZ je k datu digitalizace. Vzhledem k tomu, že digitální vrstva HOZ nebyla pořízena
digitalizací projektové dokumentace,ale digitalizací schématických zákresů staveb z mapových
podkladů v měřítku 1:5 000 a 1:10 000, může lokalizace staveb a jejich vymezení v terénu
vykazovat nepřesnosti.

Projektová dokumentace uložena na Pracovištích ZVHS.

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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje
JUDr. Josef Šíma, generální ředitel

28.08. 2007
………………………………………………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje 

http://www.zvhs.cz?id=118


Pasport č.8108/r43/poz údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

ORP Havířov

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název

Zemědělská vodohospodářská správa

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

0 0 0 2 0 4 5 1

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec b) PSČ
Brno 603 00

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační
Hlinky 60

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
JUDr. Josef Šíma, generální ředitel

f) číslo telefonu g) e-mail
544 509 501 zvhs@zvhs.cz

mailto:zvhs@zvhs.cz


II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území

Podrobné odvodňovací zařízení podle Vodního zákona č. 254/2001 Sb.

5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný
zákresy v mapových podkladech Územního informačního systému ZVHS
b) ze dne
digitalizace v letech 2003-2006
c) vydal
ZVHS

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území
Rozsah území ORP  
c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení

7. Předání údaje o území
a) název dokumentu b) datum zpracování
8108_r43_poz.zip 28.08. 2007
c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
1 : 10 000
e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK
f) Popis dat (metadata):

Datové vrstvy v grafickém  formátu shp (soubory ..._r43_poz_...)
..._zv010.. - areál odvodnění (polygon); ..._zv110.. - hlavník odvodnění (polyline)
..._zv420.. - šachtice (point); ..._zv410.. - výúsť drenážní (point);
 ..._zv401.. - čerpací stanice odvodňovací(point)



Vysvětlivky k atributům:
KOD_OKR       - kód okresu ve správním  členění podle zákona č.36/1960 Sb.
OKR_C_STAV - okresní číslo stavby, které vychází z evidence 
                           Územního informačního systému ZVHS.
                           Doplňující označení pro stavby, které nemají přidělené okresní číslo stavby:
                           N - ke stavbě nenalezena žádná dokumentace, je pravděpodobné, 
                                že stavba již neexistuje
                           E - ke stavbě nenalezena žádná dokumentace, je pravděpodobné, 
                                že stavba stále existuje
                           NR - stavba vzniklá v rámci náhradní rekultivace
                           jiné označení - nespecifikováno
ROK_VYST      - rok dokončení stavby (je-li rok menší než 1873 nebo větší než 1994, jedná se 
                           o chybný údaj)
C_ML               - číslo mapového listu Základní mapy ČR v měřítku 1:10 000 (např. 32-22-10).
                           Pokud byla podkladem mapa v měřítku 1:5 000, není atribut vyplněn.

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 předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

28.08. 2007
………………………………………………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje

Stav POZ je k roku 1994. Vzhledem k tomu, že digitální vrstva POZ nebyla pořízena digitalizací
projektové dokumentace,ale digitalizací schématických zákresů staveb z mapových podkladů v
měřítku 1:5 000 a 1:10 000, může lokalizace staveb a jejich vymezení v terénu vykazovat
nepřesnosti.

Projektová dokumentace uložena na Pracovištích ZVHS.

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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje
JUDr. Josef Šíma, generální ředitel

28.08. 2007
………………………………………………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje 

http://www.zvhs.cz?id=118
































































  

Pasport č. …… údaje o území 

 

 

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování  
 
 
 
 
Krajský úřad – Moravskoslezský kraj a ORP v Moravskoslezském kraji 
Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
 
 
 
 

 

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje) 

 

1. Jméno a příjmení / název 
Správa železniční dopravní cesty s. o. 

Správa železniční geodézie Praha 

 

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj 

                   

 

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt 

a) obec         b) PSČ  

Praha 8 186 00 

c) ulice (část obce)        d) číslo popisné / orientační 

 

Pod Výtopnou 645 / 8 

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 

Ing. Karel Veselý 

f) číslo telefonu           g) e-mail 

972 245 007 veselyk@szdc.cz 

 

 



II. oddíl – údaj o území 

4. Název nebo popis údaje o území 
JEV NÁZEV 

067 Technologický objekt zásobování vodou  

068 Vodovodní síť 

069 Technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod 

070 Síť kanalizačních stok, odvodnění tělesa dráhy  

071 Výrobna elektřiny  

072 Elektrická stanice  

073 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy  

074 Technolog. objekt zásobování plynem  

075 Vedení plynovodu  

078 Produktovod  

079 Technologický objekt zásobování teplem  

080 Teplovod  

081 Elektronické komunikační zařízení  

082 Komunikační vedení  

085 Skládka 

093       Místní a účelové komunikace 

094 Železniční dráha celostátní  

095 Železniční dráha regionální  

097 Vlečka  

098 Lanová dráha  

105 Hraniční přechod 

110 Objekt civilní ochrany 

111 Objekt požární ochrany 

118       Jiné záměry 

119      Plochy a území ostatních složek IZS 

127       Silniční dopravní zařízení 

128 Železniční dopravní zařízení 

  depo ČD Cargo, garáž MUV, DKV, DOV 

  drážní budova 

  kolejová váha 

  most 

  nástupiště 

  opěrné, zárubní a obkladní zdi 

  oplocení 

  propustek 

  protihluková stěna 

  rampa 

  technologické zařízení pozemních objektů 

  točnice 

  tunel 

  výtah 

  zajištění skal 

  zarážedlo 

  zastávka 

  železniční přejezd 

  železniční stanice 

998     Objekty blíže neurčené 

999     Objekty, které nejsou předmětem údajů o území pro ÚAP 

 



5. Vznik údaje o území 

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný        b) ze dne 
Georeferencovaná data pasportů technické 

a dopravní infrastruktury SŽDC, dokumentace 
skutečného provedení staveb. 

 

Dle údaje v atributu OVER_KDY u jednotlivých 
objektů. Uzávěrka zpracování dat 4. 12. 2015 

c) vydal       

Správa železniční dopravní cesty, s. o. a České dráhy, a. s. 

6. Územní lokalizace údaje o území 

        

 
Česká republika 

 

7. Předání údaje o území 

a) název dokumentu           b) datum zpracování 
 

Aktualizace údajů o území technické a dopravní 
infrastruktury SŽDC, s. o. pro ÚAP 

 
4. 12. 2015 

c) počet svazků, listů, nosičů 
 

1 zip soubor, 1 pdf dokument s pasportem 

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen 
 

1 : 1000 

e) souřadnicový systém zobrazení 
 

S-JTSK 

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména: 
 Některá tabelovaná data jsou uvedena bez diakritiky ve formátu *.dbf 

 Data byla zpracována programem QGIS 

 Soubory jsou typu 
o liniového 
o bodového 
o polygonového 

 Datový model je uveden v následující tabulce: 
 

jev atribut 
typ 

proměnné 
hodnota co atribut obsahuje 

všechny edit_kdo Ch25   kdo vložil geodata 

všechny edit_kdy Ch10   kdy vložil geodata 

všechny over_kdo Ch25   kdo vytvořil primární data 

všechny over_kdy Ch10   kdy vytvořil primární data 

všechny zdroj Ch255   název zdrojových primárních dat v datovém skladu SŽG 

všechny nazev Ch255   název objektu, převzato z pasportu, výkresu, od správce,… 

všechny nazev1 Ch255   název stavby, pasportu, celku 

všechny id Ch12   převzato z pasportu 

všechny stav Ch3 ar archivní údaj, v terénu zrušeno 

      nep 
neprovozovaná trať (u jevu 094, 095, 097 se může jednat též například o 
projektovanou nebo dlouhodobě zrušenou trať) 

      bz     objekt určený ke zrušení 



      st existující stav 

      za záměr 

      zar neplatný záměr 

všechny pres Ch3 dok převzato z projektu, UPD,  

      nez zákres neznámé přesnosti 

      pkn zákres sjednocen s pozemky KN 

      geo geodeticky zaměřeno alespoň ve 3. třídě přesnosti mapování 

      gps zaměřeno mobilními prostředky GPS v rámci terénního sběru dat 

      zak přibližný zákres podle neověřených podkladů 

všechny jev Ch3   číslo jevu 

          

067-Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma  

  popis Ch3 ats automatická tlaková stanice 

      std studna 

      hdr hydrant 

      vdj vodojem 

      cer čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu 

      ost ostatní zařízení k zásobování vodou 

      OP ochranné pásmo 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

068-Vodovodní síť včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 vr vodovodní řad 

      vu vodovody  užitkové vody 

      suc suchovod 

      OP ochranné pásmo vodovodní sítě 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

069-Technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 br biologický rybník, dočišťovací nádrž 

      ps přečerpávací stanice odpadních vod 

      cov čistírna odpadních vod 

      ost ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod 

      sak kanalizační šachta 

      zum žumpa, septik, jímka 

      tek technologický objekt na kanalizaci 

      WC sociální zařízení 

      OP ochranné pásmo 

      odz odvodňovací zařízení 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

070-Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 d stoka dešťové kanalizace 

      j stoka jednotné kanalizace 



      s stoka splaškové kanalizace 

      st stoka splaškové tlakové kanalizace 

      sh stoka hloubkové kanalizace 

      ost odvodnění stanice 

      k kanalizace - bez rozlišení 

      tra trativod 

      spo svodné potrubí 

      odv odvodnění tělesa dráhy 

      OP ochranné pásmo kanalizační stoky 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

071-Výrobna elektřiny včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 ove objekt  výrobny elektrické energie 

      opp 
plošné vymezení výrobny elektřiny; areál důležitý pro vymezení ochranného 
pásma 

      OP ochranné pásmo výrobny elektrické energie  

  tepar Ch255   technické parametry 

          

072-Elektrická stanice včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 me měnírna  

      trf trafostanice  

      rtn transformovna 

      rzv rozvodna 

      osz ostatní zařízení na zpracování a distribuci el.enegie 

      opp 
plocha vymezená oplocením popř. vnějším lícem zdiva venkovních stanic a 
stanic s napětím nad 52 kV v budovách 

      OP ochranné pásmo 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

073-Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma       

  popis Ch3 vos vedení elektrické sítě veřejného osvětlení  

      nnk venkovní vedení elektrické sítě NN - kabelové  

      nnn venkovní vedení elektrické sítě NN - s neizolovanými vodiči  

      nnz venkovní vedení elektrické sítě NN - závěsný kabel  

      vnk venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - kabelové  

      vni venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - s izolovanými vodiči  

      vnn venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - s neizolovanými vodiči  

      sil silové vedení 

      nsz napájecí vedení ke sdělovacím a zabezpečovacím zařízením 

      svi svítidlo, osvětlovací věž, osvětlovací stožár 

      chr chránička 

      tv trakční vedení, kotva stožáru TV, břevna, krakorce 

      ttv technologie trakčního vedení 

      tsi technologie silnoproudá 

      tns technologie napájecích stanic 



      tdr technologie dispečerská řídící 

      OP ochranné pásmo 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

074-Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

  popis Ch3 zzp zařízení zásobování plynem  

      zp zásobník plynu 

      kom kompresor 

      vyp vypínač 

      odc odpínač 

      odp odpojovač 

      kob kolejová brzda 

      opp plocha důležitá z hlediska vymezení OP 

      OP ochranné pásmo 

      bp bezpečnostní pásmo  

      vzd zařízení stlačeného vzduchu 

      hup hlavní uzávěr plynu 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

075-Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

  popis Ch3 bp bezpečnostní pásmo plynovodu  

      ntl plynovod NTL  

      stl plynovod STL  

      ply plynovod 

      pp plynovodní přípojka  

      chr chránička 

      OP ochranné pásmo plynovodu 

      vzd vedení  stlačeného vzduchu 10A 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

078-Produktovod včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 pv produktovod 

      chr chránička 

      sh sklad hořlavin 

      nad nádrž PHM 

      OP ochranné pásmo produktovodu 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

079-Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 kot kotelna 

      pst předávací stanice tepla 

      ozt ostatní zařízení na zpracování a distribuci tepla  

      tot technologický objekt zásobování teplem 

      OP ochranné pásmo technologického objektu na teplárenské síti  



  tepar Ch255   technické parametry 

          

080-Teplovod včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 czt hranice oblastí vytápěných ze systému CZT  

      mrt místní rozvod tepla - primární  

      tep teplovod 

      hor horkovod 

      par parovod 

      OP ochranné pásmo rozvodu tepla  

  tepar Ch255   technické parametry 

          

081-Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 bts BTS vysílač 

      rz radiové zařízení 

      ekz elektronické komunikační zařízení 

      tel telefon 

      zz 
zabezpečovací zařízení (přejezdové zařízení, výstražníky, návěstidla, 
snímače…) 

      OP ochranné pásmo komunikačního a zabezpečovacího zařízení 

  tepar Ch255   technické parametry, popis návěstidel,… 

          

082-Komunikační vedení včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 rss radiový směrový spoj  

      kv komunikační vedení 

      zab zabezpečovací vedení 

      ko kabel optický 

      km kabel metalický 

      chr chránička 

      dra drátovod 

      OP ochranné pásmo komunikačního a zabezpečovacího vedení 

  tepar Ch255   technické parametry (typ kabelu, hloubka, číslo kabelu,…) 

          

085-Skládka včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 skl skládka 

      OP ochranné pásmo skládky 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

093-Místní a účelové komunikace 

93 popis Ch3 uko účelová komunikace 

      mko místní komunikace 

      zpl zpevněná plocha 

          

094-Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 

  trakce Ch1 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) 

      N nezávislá (neelektrifikováno) 



      U závislá (elektrifikovano) 

      S smíšená (smíšená trakce) 

  jr Ch3   číslo trati podle jízdního řádu 

  KCD Ch1 K celostátní koridorové tratě 

      H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory 

      C ostatní celostátní tratě 

      T celostátní tratě - neprovozované 

      R regionální tratě provozované SŽDC 

      P reg. tratě-v majetku státu, provoz. subjekt mimo SŽDC 

      S regionální tratě-soukromé 

      M regionální tratě-neprovozované 

      V vlečky cizí 

      W vlečky patřící SŽDC 

      Z zahraniční tratě 

      N nezařazené - není tratí 

  poznámka Ch255   uvedení nestandardní informace 

  SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití 

      E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely 

      N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury 

      V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC 

      R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC 

      Z úseky tratí ve vlastnictví zahraničních železničních správ na území ČR 

      C úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR 

      T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR  

      JZ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní 

      CV SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC 

      CR SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC  

      CJ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR  

      CZ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 

  TUDU Ch6   číslo definičního úseku 

  rozchod Ch1 N 1435mm 

      U 760mm 

      J jiný 

      X splítka 

          

095-Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 

  trakce Ch1 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) 

      N nezávislá (neelektrifikováno) 

      U závislá (elektrifikovano) 

      S smíšená (smíšená trakce) 

  jr Ch3   číslo trati podle jízdního řádu 

  KCD Ch1 K celostátní koridorové tratě 

      H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory 

      C ostatní celostátní tratě 



      T celostátní tratě - neprovozované 

      R regionální tratě provozované SŽDC 

      P reg. tratě-v majetku státu, provoz. subjekt mimo SŽDC 

      S regionální tratě-soukromé 

      M regionální tratě-neprovozované 

      V vlečky cizí 

      W vlečky patřící SŽDC 

      Z zahraniční tratě 

      N nezařazené - není tratí 

  poznámka Ch255   uvedení nestandardní informace 

  SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití 

      E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely 

      N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury 

      V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC 

      R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC 

      Z úseky tratí ve vlastnictví zahraničních železničních správ na území ČR 

      C úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR 

      T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR  

      JZ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní 

      CV SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC 

      CR SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC  

      CJ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR  

      CZ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 

  TUDU Ch6   číslo definičního úseku 

  rozchod Ch1 N 1435mm 

      U 760mm 

      J jiný 

      X splítka 

          

097-Vlečka včetně ochranného pásma 

  trakce Ch1 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) 

      N nezávislá (neelektrifikováno) 

      U závislá (elektrifikováno) 

      S smíšená (smíšená trakce) 

  jr Ch3   číslo trati podle jízdního řádu 

  KCD Ch1 K celostátní koridorové tratě 

      H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory 

      C ostatní celostátní tratě 

      T celostátní tratě - neprovozované 

      R regionální tratě provozované SŽDC 

      P reg. tratě-v majetku státu, provoz. subjekt mimo SŽDC 

      S regionální tratě-soukromé 

      M regionální tratě-neprovozované 

      V vlečky cizí 



      W vlečky patřící SŽDC 

      Z zahraniční tratě 

      N nezařazené - není tratí 

  poznámka Ch255   uvedení nestandardní informace 

  SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití 

      E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely 

      N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury 

      V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC 

      R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC 

      Z úseky tratí ve vlastnictví zahraničních železničních správ na území ČR 

      C úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR 

      T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR  

      JZ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní 

      CV SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC 

      CR SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC  

      CJ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR  

      CZ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 

  TUDU Ch6   číslo definičního úseku 

  rozchod Ch1 N 1435mm 

      U 760mm 

      J jiný 

      X splítka 

          

098-Lanová dráha včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 v lanová dráha visutá  

      p pozemní lanová dráha  

      sta zastávka, stanice lanové dráhy  

      OP ochranné pásmo lanové dráhy  

  tepar Ch255   technické parametry (atribut změněn v rámci sjednocení dat) 

          

105-Hraniční přechod 

  nazevSR70 Ch255   název hraničního přechodu 

  nazev35 Ch35   název hraničního přechodu 

  nazev20 Ch20   název hraničního přechodu 

  popis Ch3 r říční 

      s silniční 

      z železniční 

      t turistický 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut změněn v rámci sjednocení dat) 

  popis1 Ch1 1 přechod mohou využívat příslušníci všech států 

      2 přechod mohou využívat  jen občané ČR 

      3 přechod jen pro malý pohraniční styk 

  dokument Ch255   identifikace zakládacího dokumentu (číslo vyhlášky, nařízení, ...) 

  dok_vy_kdo Ch255   identifikace původce zakládacího dokumentu 



  pohr_trat Ch255     

  peaz Ch1 H přechod ČR 

      E peážní 

  dok_vy_kdy Datum   datum podepsání zakládacího dokumentu 

          

110-Objekt civilní ochrany 

  popis Ch3 em evakuační místo 

      su stálý úkryt CO 

      iu improvizovaný úkryt CO  

      sco sklad CO 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

111-Objekt požární ochrany 

  popis Ch3 kpv koncový prvek varování  

      skl sklad HZS SŽDC 

      hzs stanice hasičského záchranného sboru SŽDC 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

118-Jiné záměry 

  popis Ch3 upd územně plánovací dokumentace 

      us územní studie 

      iz investiční záměr 

      pd projektová dokumentace 

      sp studie proveditelnosti 

      uts územně technická studie 

      eia dokumentace EIA 

  schva Ch255   
Schválení dokumentace (posuzovací protokol, případně informace zda je studie 
schválená) 

  lokm12 Ch255   TUDU dle M12 + km  

  lokjr Ch10   lokalita dle JŘ 

  pozn Ch255   poznámka 

          

119-Plochy a území ostatních složek integrovaného záchranného systému 

  popis Ch3 pzs plocha vyčleněná pro zásahy IZS v době mimořádných událostí 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

127-Silniční dopravní zařízení 

  popis Ch3 ndj silniční nadjezd (nemusí být ve správě SŽDC) 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

128-Železniční dopravní zařízení 

  popis Ch3 mos most 

      tun tunel 

      pro propustek 

      vah kolejová váha 



      lvk přechodová lávka pro pěší 

      dep depo ČD Cargo, garáž MUV, DKV, DOV,  

      zst železniční stanice * 

      zas Zastávka * 

      pre železniční přejezd 

      zed opěrné, zárubní a obkladní zdi 

      zaj zajištění skal 

      rmp rampa 

      tcn točnice 

      plo oplocení 

      zar zarážedlo 

      vyt výtah 

      phs protihluková stěna 

      bud budova 

      tzp technologické zařízení pozemních objektů 

      nas nástupiště 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

998-Objekty blíže neurčené 

  popis Ch3 ved vedení, kolektory, chráničky, vstupní šachty, sloupy, armatury 

  tepar Ch255   technické parametry  

          

999- Objekty, které nejsou předmětem údajů o území pro ÚAP 

  tepar Ch255   Popis objektu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona. 

 

 

 

 

                                                                 15. 12. 2015                   

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje 

 



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území 

9. Vyjádření poskytovatele: 

 

Jev 067 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 068 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 069 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 070 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 071 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 072 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 073 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 074 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 075 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 078 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 080 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 081 

data převzata z pasportu, DSPS a GP 

Primární data BTS poskytl Ing. Petr Očenáš, tel 972 322 134 

Jev 082 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 085 

data převzata z evidence skládek Ř SŽDC 

Primární data poskytla Marie Babáková, tel. 972 524 684.  

Jev 094, 095, 097 

Průběh osy koleje je převzat z mapové přílohy Číselníku pro označování tratí M12, 
stejně jako hodnoty atributů. Data jsou garantována TUDC, kromě atributu čísla trati 
podle jízdního řádu, který není garantován. 
Atribut název, u těchto jevů, obsahuje označení definičního úseku podle číselníku 
M12. Atribut název1 pak označení celého traťového úseku, název jeho začátku a 
konce, rovněž podle číselníku M12. Ochranné pásmo dráhy není v některých 
úsecích garantované pro měřítko katastrální mapy. Tyto úseky jsou 



identifikovatelné atributem přes = zak. Plochy ochranného pásma dráhy jsou 
uvedeny souborně v rámci jevu 094 bez ohledu na klasifikaci tratí regionálních, 
celostátních a vleček. Ochranné pásmo dráhy bylo automaticky generováno 
z průběhu osy koleje a hranice pozemku s účelem využití dráha. Zahrnuje tak i 
plochy doposud nevypořádaných drážních parcel. 
Osy vlečkových kolejí, které nejsou ve vlastnictví SŽDC, jsou zobrazené, za 
správnost dat však neručíme. Za poskytnutí údajů o území odpovídá provozovatel 
vlečky. Aktuální seznam provozovatelů vleček spravuje Drážní úřad. 
Osy koleje, které nelze přiřadit k jevu 094, 095, 097 a zároveň jsou provozovanou 
tratí, byly přiřazeny k jevu 097. Jedná se o zahraniční tratě. Tato skutečnost je 
zmíněna v poznámce u dané položky 
Poskytovatel primárních dat TUDC, Ing. Karel Šimša, tel. 972 741 268 

 

Jev 098 

data převzata z KN a kontrolního měření lanovky pro ČD 

  

Jev 105 

Data převzata z evidence železničních hraničních přechodů Ř SŽDC 
Poskytovatel primárních dat Bc. Roland Nohel, tel 972 335 561 

  

Jev 110 

Data převzata z pasportu budov a správců, správce viz údaj v poli „over_kdo“ pro 
data, kde pole zdroj=“pasport SBBH“ 

  

Jev 111 

Data převzata z pasportu budov a správců, správce viz údaj v poli „over_kdo“ pro 
data, kde pole zdroj=“pasport SBBH“ 

  

Jev 128 

Mosty převzaty z pasportu MES 
primární data poskytl Bc. Pavel Remeš, tel. 972 741 267 

Propustky převzaty z pasportu propustků 
primární data poskytl Bc. Pavel Remeš, tel. 972 741 267 

Tunely převzaty z pasportu tunelů 
primární data poskytl Bc. Pavel Remeš, tel. 972 741 267 

Přejezdy převzaty z pasportu přejezdů 
primární data poskytl Ing. Jan Šafra, tel. 972 341 192, data neobsahují přejezdy na 
vlečkách, za poskytnutí údajů o území odpovídá provozovatel vlečky.  

Názvy dopravně významných míst převzaty z předpisu pro označování dopravně 
významných míst  SR70 
primární data poskytl Ing. Michael Berzkowitsch, tel. 972 241 329 

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 stavebního zákona. 

 

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje 

  
Ing. Karel Veselý, vedoucí odboru centrální dokumentace Správy železniční geodézie Praha 

                                                                

 
 15. 12. 2015               
                                   

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje
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strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova

1262

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 86/2

Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596 803 270 mokros.karel@havirov-city.cz

067  technologický objekt zásobování vodou  Územní plán Těrlicko

04.11.2014

ZO Těrlicko

Hradiště pod Babí horou 647489

neúčelné

A067

Ing.arch. Aleš Palacký

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

067  technologický objekt zásobování vodou  Územní plán Těrlicko  záměry20.07.2016
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-
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Pasport č. 001 údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 
Magistrát Města Havířova – Odbor: územního rozvoje

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název
ČSAD Havířov a.s.

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
I Č 4 5 1 9 2 0 8 1

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec b) PSČ

Havířov – Podlesí 736 01

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační
U Stadionu 1654/8

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Ing. Ivo Swaczyna – správa majetku a služeb

f) číslo telefonu        g) e-mail
+420 739 521 333 swaczyna@3csad.cz



II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území
Rozvod pitné vody – veden v litinových trubkách Ø 100 mm, pod příjezdovou komunikaci uložených v ocelových
chráničkách  Ø 250 mm. Podzemní  hydranty jsou napojený na vodovodní řád litinovými  trubkami Ø 80 mm.
Připojení čerpací stanice pro veřejnost je provedeno v plastových trubkách Ø 80 mm. 
Změny: 2015 – nová přípojka vody pro výpravní budovu Rotunda a Prodejnu pečiva a tisku
              2016 - nová přípojka vody pro myčku autobusů

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

Kolaudační rozhodnutí 
č.j. ÚPA 61,219/72-Ko/Pe
Č.j. SÚ/17308/Ma/96/97
Rozhodnutí o umístění stavby č.j. SSSÚ/34399/2014-9
Rozhodnutí o umístění stavby č.j. SSSÚ/ 75299/2014-6

29.3.1972

20.1.1997
02.09.2014 nabytí právní moci pro Rotunda
07.01.2015 nabytí právní moci pro Myčku autobusů

c) vydal
MNV Havířov, MM Havířov SÚ
MM Havířov, stav. a siln. spr. úřad   (r. 2014, 2015)

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území        b) číslo katastrálního/katastrálních území

Bludovice 637696

c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
2980/2, 2995/1, 2995/25, 2995/19, 2995/14, 2979/1, 2979/3

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

Geodetické zaměření 04/2016

c) počet svazků, listů, nosičů
Poskytnuto elektronickou poštou

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
digitálně, bez omezení

e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
• Formát textové/tabulkové části
• Formát grafické části - .dwg, .dgn
• Typ (linie, bod, plocha)
• Datový model, včetně popisu datových vrstev 
• 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 sankčních důsledků v případě
nesprávně či neúplně předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

2.5.2016         
……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje

Poskytnuté údaje o území jsou platné k období duben 2016

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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje
Ing. Ivo Swaczyna – správa majetku a služeb

2.5.2016         

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



























 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 





















































00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1077

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

Albrechtice vodovod  záměry

územní plán Albrchtice 22.11.2011

Zastupitelstvo obce Albrechtice

Albrechtice u českého Těšína neúčelné

neúčelné

A068

 převzato z platné ÚPD

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

68  vodovod   záměry 22.11.2013

1x CD

digitální bez omezení

JTSK



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova

1017

00297488

Havířov 73601

Svornosti 86/2

Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596 803 270 mokros.karel@havirov-city.cz

068  vodovodní řad včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD

09.04.2014

ZMH

Havířov neúčelné

neúčelné

A068

Urbanistické středisko Ostrava

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

068  vodovodní řady včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD 06.08.2014

CD



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1067

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

Horní Bludovice  vodovod  záměry

územní plán Horní Bludovice 11.09.2013

Zastupitelstvo obce Horní Bludovice

Horní Bludovice neúčelné

neúčelné

A068

 převzato z platné ÚPD

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

68 vodovod   záměry 11.09.2013

1x CD

digitální bez omezení

JTSK



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova

1018

00297488

Havířov 73601

Svornosti 86/2

Ing. arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596 803 270 mokros.karel@havirov-city.cz

068  vodovodní řad včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD

07.08.2014

ZMH

Horní Suchá 644404

neúčelné

A068

Ateliér S2 

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

068  vodovodní řady včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD 07.08.2014

CD



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1263

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

068  vodovodní síť  ÚP Těrlicko  záměry

územní plán Těrlicko 04.11.2014

Zastupitelstvo obce Těrlicko

obec Těrlicko neúčelné

neúčelné

A068

Ing. arch. Aleš Palacký

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

68  vodovod   záměry 20.07.2016

1x CD

digitální bez omezení

JTSK

















00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1078

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

Albrechtice vodovod  záměry

územní plán Albrchtice 22.11.2011

Zastupitelstvo obce Albrechtice

Albrechtice u českého Těšína neúčelné

neúčelné

A069

 převzato z platné ÚPD

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

69  kanal. objekty   záměry 22.11.2011

1x CD

digitální bez omezení

JTSK



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1019

00297488

Havířov 73601

Svornosti 86/2

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

069  ČOV  záměry z úpd

09.04.2014

ZMH

Havířov (Bludovice, Dolní Datyně) 637696, 628905

neúčelné

A069

Urbanistické středisko Ostrava

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

069  ČOV  záměry z ÚPD 08.08.2014

1

-

-



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1068

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

Horní Bludovice  kanalizační objekty  záměry

územní plán Horní Bludovice 11.09.2013

Zastupitelstvo obce Horní Bludovice

Horní Bludovice neúčelné

neúčelné

A069

 převzato z platné ÚPD

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

69 kanal.objekty  záměry 11.09.2013

1x CD

digitální bez omezení

JTSK



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1020

00297488

Havířov 73601

Svornosti 86/2

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

069  ČOV  záměry z úpd

17.04.2014

ZO

Horní Suchá 644404

neúčelné

A069

Ateliér S2

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

069  ČOV  záměry z ÚPD 08.08.2014

1

-

-



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1264

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

069  technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod  ÚP Těrlicko

územní plán Těrlicko 04.11.2014

Zastupitelstvo obce Těrlicko

obec Těrlicko neúčelné

neúčelné

A069

Ing.arch. Aleš Palacký

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

069  technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod  ÚP Těrlicko   záměry20.07.2016

1x CD

digitální bez omezení

JTSK



















































Pasport č. 004 údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 
Magistrát Města Havířova – Odbor: územního rozvoje

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název
ČSAD Havířov a.s.

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
I Č 4 5 1 9 2 0 8 1

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec b) PSČ

Havířov – Podlesí 736 01

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační
U Stadionu 1654/8

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Ing. Ivo Swaczyna – správa majetku a služeb

f) číslo telefonu        g) e-mail
+420 739 521 333 swaczyna@3csad.cz



II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území
Kanalizace – Dešťová kanalizace je vedena v kameninových trubkách Ø 20 až 50 cm se sklonem k odkalovacím
jímkám, odkud je vyvedena do potoka Stružník. Projekty k splaškové kanalizaci, která je napojena na řád SMVK
se nedochovaly. Údaje jsou poskytnuté na základě dostupné dokumentace
Změny: 2015 – nová déšťová kanalizace zpevn. ploch AN
              2016 - nová přípojka déšť. a splašk.  kanalizace myčky autobusů

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

Kolaudační rozhodnutí 
č.j. ÚPA 61,219/72-Ko/Pe
Č.j. SÚ/17308/Ma/96/97
Rozhodnutí o umístění stavby č.j. SSSÚ/34399/2014-9
Rozhodnutí o umístění stavby č.j. SSSÚ/ 75299/2014-6

29.3.1972

20.1.1997
02.09.2014 nabytí právní moci pro Rotunda
07.01.2015 nabytí právní moci pro Myčku autobusů

c) vydal
MNV Havířov, MM Havířov SÚ
MM Havířov, stav. a siln. spr. úřad   (r. 2014, 2015)

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území        b) číslo katastrálního/katastrálních území

Bludovice 637696

c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
2980/2, 2995/1, 2995/25, 2995/19, 2995/14, 2979/1, 2979/3

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

Geodetické zaměření 04/2016

c) počet svazků, listů, nosičů
Poskytnuto elektronickou poštou

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
digitálně, bez omezení

e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
• Formát textové/tabulkové části
• Formát grafické části - .dwg, .dgn
• Typ (linie, bod, plocha)
• Datový model, včetně popisu datových vrstev 
• 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 sankčních důsledků v případě
nesprávně či neúplně předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

2.5.2016     
……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje

Poskytnuté údaje o území jsou platné k období duben 2016

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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje
Ing. Ivo Swaczyna – správa majetku a služeb

2.5.2016     

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















































































00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1079

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

Albrechtice kanalizace  záměry

územní plán Albrechtice 22.11.2011

Zastupitelstvo obce Albrechtice

Albrechtice u Českého Těšína neúčelné

neúčelné

A070

 převzato z platné ÚPD

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

70  kanalizace   záměry 22.11.2011

1x CD

digitální bez omezení

JTSK



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1021

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 86/2

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596 803 270 mokros.karel@havirov-city.cz

070  síť kanalizačních stok  záměry z ÚPD

07.04.2014

ZMH

Havířov neúčelné

neúčelné

A070

Urbanistické středisko Havířov

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

070  síť kanalizačních stok  záměry 11.08.2014

1

-

-



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1069

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

Horní Bludovice  kanalizace  záměry

územní plán Horní Bludovice 11.09.2013

Zastupitelstvo obce Horní Bludovice

Horní Bludovice neúčelné

neúčelné

A070

 převzato z platné ÚPD

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

70 kanalizace  záměry 11.09.2013

1x CD

digitální bez omezení

JTSK



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1023

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 86/2

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596 803 270 mokros.karel@havirov-city.cz

070  síť kanalizačních stok  záměry z ÚPD Horní Suchá

17.08.2014

ZO

Horní Suchá neúčelné

neúčelné

A070

Ateliér S2

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

070  síť kanalizačních stok  záměry 11.08.2014

1

-

-



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1266

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

070  síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma  ÚP Těrlicko

územní plán Těrlicko 04.11.2014

Zastupitelstvo obce Těrlicko

obec Těrlicko neúčelné

neúčelné

A070

Ing. arch. Aleš Palacký

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

070  síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma  ÚP Těrlicko  záměry21.07.2016

1x CD

digitální bez omezení

JTSK













































Pasport č. 1, 2 údaje o území

Poskytnutý krajskému úřadu /úřadu územního plánování

Magistrát - Havířov

I. oddíl - poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název

ČEZ Distribuce, a. s.

53092742

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj - IČO

3. Sídlo poskytovatele a kontakt

Děčín, Děčín IV-Podmokly

a) obec b) PSČ

405 02

c) ulice (část obce) d) číslo popisné orientační

Teplická 874/8

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl - údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území

řádek 72. elektrická stanice vč. ochranného pásma - rozvojový záměr

5. Vznik území
a) právní předpis/správní rozhodnutí/jiný b) ze dne

Provozní dokumentace společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. Ochranná pásma dle zákona 79/57Sb., nařízení
vlády 80/57Sb. ve znění pozdějších předpisů - viz
Textová část

Provozní dokumentace aktuální k 11.07.2016.
Zákonné normy viz Textová část

c) vydal

Provozní dokumentace - ČEZ Distribuce, a. s.
Zákonné normy - viz Textová část

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/ katastrálních území b) datum zpracování

celé území Magistrát - Havířov celé území Obec s rozšířenou působností číslo 8108

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

Neúčelný údaj

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

 0500001854.zip; Přístup k dokumentům a
aktualizacím na stránkách: http://uap.cez.cz

 11.07.2016, předpokládaná aktualizace 3/2016

c) počet svazků, listů, nosičů

Grafická část: 2x vektorový výkresový soubor. Textová část obsahuje: 1x doplňující informace -
text_cezd_rev1; 1x struktura datového modelu ÚAP - datovy_model_cezd_rev3; 1x elektronická podoba
pasportu údaje o území - 0500001854.zip; 1x protokol o stažení údaje o území (označen číslem žádosti o
stažení)

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

Digitální forma bez omezení měřítkem zobrazení

e) souřadnicový systém zobrazení

S-JTSK

f) popis digitálních dat (metadat)

Textová část - *.pdf; *.xls
Grafická část - digitální forma ve formátu *.dgn; ESRI Shape File
Datový model - viz přiložený soubor struktury datového modelu ve formátu *.xls

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 nesprávní či neúplně
předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

V Děčíně dne 11.07.2016

------------------------------------------------------------------------------------------
za ČEZ Distribuce, a. s.



Pasport č. 1, 2 údaje o území

Poskytnutý krajskému úřadu /úřadu územního plánování

Magistrát - Havířov

I. oddíl - poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název

ČEZ Distribuce, a. s.

53092742

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj - IČO

3. Sídlo poskytovatele a kontakt

Děčín, Děčín IV-Podmokly

a) obec b) PSČ

405 02

c) ulice (část obce) d) číslo popisné orientační

Teplická 874/8

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl - údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území

řádek 72. elektrická stanice vč. ochranného pásma

5. Vznik území
a) právní předpis/správní rozhodnutí/jiný b) ze dne

Provozní dokumentace společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. Ochranná pásma dle zákona 79/57Sb., nařízení
vlády 80/57Sb. ve znění pozdějších předpisů - viz
Textová část

Provozní dokumentace aktuální k 11.07.2016.
Zákonné normy viz Textová část

c) vydal

Provozní dokumentace - ČEZ Distribuce, a. s.
Zákonné normy - viz Textová část

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/ katastrálních území b) datum zpracování

celé území Magistrát - Havířov celé území Obec s rozšířenou působností číslo 8108

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

Neúčelný údaj

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

 0500001854.zip; Přístup k dokumentům a
aktualizacím na stránkách: http://uap.cez.cz

 11.07.2016, předpokládaná aktualizace 3/2016

c) počet svazků, listů, nosičů

Grafická část: 2x vektorový výkresový soubor. Textová část obsahuje: 1x doplňující informace -
text_cezd_rev1; 1x struktura datového modelu ÚAP - datovy_model_cezd_rev3; 1x elektronická podoba
pasportu údaje o území - 0500001854.zip; 1x protokol o stažení údaje o území (označen číslem žádosti o
stažení)

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

Digitální forma bez omezení měřítkem zobrazení

e) souřadnicový systém zobrazení

S-JTSK

f) popis digitálních dat (metadat)

Textová část - *.pdf; *.xls
Grafická část - digitální forma ve formátu *.dgn; ESRI Shape File
Datový model - viz přiložený soubor struktury datového modelu ve formátu *.xls

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 nesprávní či neúplně
předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

V Děčíně dne 11.07.2016

------------------------------------------------------------------------------------------
za ČEZ Distribuce, a. s.























  

Pasport č. …… údaje o území 

 

 

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování  
 
 
 
 
Krajský úřad – Moravskoslezský kraj a ORP v Moravskoslezském kraji 
Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
 
 
 
 

 

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje) 

 

1. Jméno a příjmení / název 
Správa železniční dopravní cesty s. o. 

Správa železniční geodézie Praha 

 

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj 

                   

 

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt 

a) obec         b) PSČ  

Praha 8 186 00 

c) ulice (část obce)        d) číslo popisné / orientační 

 

Pod Výtopnou 645 / 8 

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 

Ing. Karel Veselý 

f) číslo telefonu           g) e-mail 

972 245 007 veselyk@szdc.cz 

 

 



II. oddíl – údaj o území 

4. Název nebo popis údaje o území 
JEV NÁZEV 

067 Technologický objekt zásobování vodou  

068 Vodovodní síť 

069 Technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod 

070 Síť kanalizačních stok, odvodnění tělesa dráhy  

071 Výrobna elektřiny  

072 Elektrická stanice  

073 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy  

074 Technolog. objekt zásobování plynem  

075 Vedení plynovodu  

078 Produktovod  

079 Technologický objekt zásobování teplem  

080 Teplovod  

081 Elektronické komunikační zařízení  

082 Komunikační vedení  

085 Skládka 

093       Místní a účelové komunikace 

094 Železniční dráha celostátní  

095 Železniční dráha regionální  

097 Vlečka  

098 Lanová dráha  

105 Hraniční přechod 

110 Objekt civilní ochrany 

111 Objekt požární ochrany 

118       Jiné záměry 

119      Plochy a území ostatních složek IZS 

127       Silniční dopravní zařízení 

128 Železniční dopravní zařízení 

  depo ČD Cargo, garáž MUV, DKV, DOV 

  drážní budova 

  kolejová váha 

  most 

  nástupiště 

  opěrné, zárubní a obkladní zdi 

  oplocení 

  propustek 

  protihluková stěna 

  rampa 

  technologické zařízení pozemních objektů 

  točnice 

  tunel 

  výtah 

  zajištění skal 

  zarážedlo 

  zastávka 

  železniční přejezd 

  železniční stanice 

998     Objekty blíže neurčené 

999     Objekty, které nejsou předmětem údajů o území pro ÚAP 

 



5. Vznik údaje o území 

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný        b) ze dne 
Georeferencovaná data pasportů technické 

a dopravní infrastruktury SŽDC, dokumentace 
skutečného provedení staveb. 

 

Dle údaje v atributu OVER_KDY u jednotlivých 
objektů. Uzávěrka zpracování dat 4. 12. 2015 

c) vydal       

Správa železniční dopravní cesty, s. o. a České dráhy, a. s. 

6. Územní lokalizace údaje o území 

        

 
Česká republika 

 

7. Předání údaje o území 

a) název dokumentu           b) datum zpracování 
 

Aktualizace údajů o území technické a dopravní 
infrastruktury SŽDC, s. o. pro ÚAP 

 
4. 12. 2015 

c) počet svazků, listů, nosičů 
 

1 zip soubor, 1 pdf dokument s pasportem 

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen 
 

1 : 1000 

e) souřadnicový systém zobrazení 
 

S-JTSK 

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména: 
 Některá tabelovaná data jsou uvedena bez diakritiky ve formátu *.dbf 

 Data byla zpracována programem QGIS 

 Soubory jsou typu 
o liniového 
o bodového 
o polygonového 

 Datový model je uveden v následující tabulce: 
 

jev atribut 
typ 

proměnné 
hodnota co atribut obsahuje 

všechny edit_kdo Ch25   kdo vložil geodata 

všechny edit_kdy Ch10   kdy vložil geodata 

všechny over_kdo Ch25   kdo vytvořil primární data 

všechny over_kdy Ch10   kdy vytvořil primární data 

všechny zdroj Ch255   název zdrojových primárních dat v datovém skladu SŽG 

všechny nazev Ch255   název objektu, převzato z pasportu, výkresu, od správce,… 

všechny nazev1 Ch255   název stavby, pasportu, celku 

všechny id Ch12   převzato z pasportu 

všechny stav Ch3 ar archivní údaj, v terénu zrušeno 

      nep 
neprovozovaná trať (u jevu 094, 095, 097 se může jednat též například o 
projektovanou nebo dlouhodobě zrušenou trať) 

      bz     objekt určený ke zrušení 



      st existující stav 

      za záměr 

      zar neplatný záměr 

všechny pres Ch3 dok převzato z projektu, UPD,  

      nez zákres neznámé přesnosti 

      pkn zákres sjednocen s pozemky KN 

      geo geodeticky zaměřeno alespoň ve 3. třídě přesnosti mapování 

      gps zaměřeno mobilními prostředky GPS v rámci terénního sběru dat 

      zak přibližný zákres podle neověřených podkladů 

všechny jev Ch3   číslo jevu 

          

067-Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma  

  popis Ch3 ats automatická tlaková stanice 

      std studna 

      hdr hydrant 

      vdj vodojem 

      cer čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu 

      ost ostatní zařízení k zásobování vodou 

      OP ochranné pásmo 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

068-Vodovodní síť včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 vr vodovodní řad 

      vu vodovody  užitkové vody 

      suc suchovod 

      OP ochranné pásmo vodovodní sítě 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

069-Technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 br biologický rybník, dočišťovací nádrž 

      ps přečerpávací stanice odpadních vod 

      cov čistírna odpadních vod 

      ost ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod 

      sak kanalizační šachta 

      zum žumpa, septik, jímka 

      tek technologický objekt na kanalizaci 

      WC sociální zařízení 

      OP ochranné pásmo 

      odz odvodňovací zařízení 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

070-Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 d stoka dešťové kanalizace 

      j stoka jednotné kanalizace 



      s stoka splaškové kanalizace 

      st stoka splaškové tlakové kanalizace 

      sh stoka hloubkové kanalizace 

      ost odvodnění stanice 

      k kanalizace - bez rozlišení 

      tra trativod 

      spo svodné potrubí 

      odv odvodnění tělesa dráhy 

      OP ochranné pásmo kanalizační stoky 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

071-Výrobna elektřiny včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 ove objekt  výrobny elektrické energie 

      opp 
plošné vymezení výrobny elektřiny; areál důležitý pro vymezení ochranného 
pásma 

      OP ochranné pásmo výrobny elektrické energie  

  tepar Ch255   technické parametry 

          

072-Elektrická stanice včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 me měnírna  

      trf trafostanice  

      rtn transformovna 

      rzv rozvodna 

      osz ostatní zařízení na zpracování a distribuci el.enegie 

      opp 
plocha vymezená oplocením popř. vnějším lícem zdiva venkovních stanic a 
stanic s napětím nad 52 kV v budovách 

      OP ochranné pásmo 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

073-Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma       

  popis Ch3 vos vedení elektrické sítě veřejného osvětlení  

      nnk venkovní vedení elektrické sítě NN - kabelové  

      nnn venkovní vedení elektrické sítě NN - s neizolovanými vodiči  

      nnz venkovní vedení elektrické sítě NN - závěsný kabel  

      vnk venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - kabelové  

      vni venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - s izolovanými vodiči  

      vnn venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - s neizolovanými vodiči  

      sil silové vedení 

      nsz napájecí vedení ke sdělovacím a zabezpečovacím zařízením 

      svi svítidlo, osvětlovací věž, osvětlovací stožár 

      chr chránička 

      tv trakční vedení, kotva stožáru TV, břevna, krakorce 

      ttv technologie trakčního vedení 

      tsi technologie silnoproudá 

      tns technologie napájecích stanic 



      tdr technologie dispečerská řídící 

      OP ochranné pásmo 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

074-Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

  popis Ch3 zzp zařízení zásobování plynem  

      zp zásobník plynu 

      kom kompresor 

      vyp vypínač 

      odc odpínač 

      odp odpojovač 

      kob kolejová brzda 

      opp plocha důležitá z hlediska vymezení OP 

      OP ochranné pásmo 

      bp bezpečnostní pásmo  

      vzd zařízení stlačeného vzduchu 

      hup hlavní uzávěr plynu 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

075-Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

  popis Ch3 bp bezpečnostní pásmo plynovodu  

      ntl plynovod NTL  

      stl plynovod STL  

      ply plynovod 

      pp plynovodní přípojka  

      chr chránička 

      OP ochranné pásmo plynovodu 

      vzd vedení  stlačeného vzduchu 10A 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

078-Produktovod včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 pv produktovod 

      chr chránička 

      sh sklad hořlavin 

      nad nádrž PHM 

      OP ochranné pásmo produktovodu 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

079-Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 kot kotelna 

      pst předávací stanice tepla 

      ozt ostatní zařízení na zpracování a distribuci tepla  

      tot technologický objekt zásobování teplem 

      OP ochranné pásmo technologického objektu na teplárenské síti  



  tepar Ch255   technické parametry 

          

080-Teplovod včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 czt hranice oblastí vytápěných ze systému CZT  

      mrt místní rozvod tepla - primární  

      tep teplovod 

      hor horkovod 

      par parovod 

      OP ochranné pásmo rozvodu tepla  

  tepar Ch255   technické parametry 

          

081-Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 bts BTS vysílač 

      rz radiové zařízení 

      ekz elektronické komunikační zařízení 

      tel telefon 

      zz 
zabezpečovací zařízení (přejezdové zařízení, výstražníky, návěstidla, 
snímače…) 

      OP ochranné pásmo komunikačního a zabezpečovacího zařízení 

  tepar Ch255   technické parametry, popis návěstidel,… 

          

082-Komunikační vedení včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 rss radiový směrový spoj  

      kv komunikační vedení 

      zab zabezpečovací vedení 

      ko kabel optický 

      km kabel metalický 

      chr chránička 

      dra drátovod 

      OP ochranné pásmo komunikačního a zabezpečovacího vedení 

  tepar Ch255   technické parametry (typ kabelu, hloubka, číslo kabelu,…) 

          

085-Skládka včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 skl skládka 

      OP ochranné pásmo skládky 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

093-Místní a účelové komunikace 

93 popis Ch3 uko účelová komunikace 

      mko místní komunikace 

      zpl zpevněná plocha 

          

094-Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 

  trakce Ch1 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) 

      N nezávislá (neelektrifikováno) 



      U závislá (elektrifikovano) 

      S smíšená (smíšená trakce) 

  jr Ch3   číslo trati podle jízdního řádu 

  KCD Ch1 K celostátní koridorové tratě 

      H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory 

      C ostatní celostátní tratě 

      T celostátní tratě - neprovozované 

      R regionální tratě provozované SŽDC 

      P reg. tratě-v majetku státu, provoz. subjekt mimo SŽDC 

      S regionální tratě-soukromé 

      M regionální tratě-neprovozované 

      V vlečky cizí 

      W vlečky patřící SŽDC 

      Z zahraniční tratě 

      N nezařazené - není tratí 

  poznámka Ch255   uvedení nestandardní informace 

  SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití 

      E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely 

      N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury 

      V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC 

      R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC 

      Z úseky tratí ve vlastnictví zahraničních železničních správ na území ČR 

      C úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR 

      T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR  

      JZ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní 

      CV SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC 

      CR SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC  

      CJ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR  

      CZ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 

  TUDU Ch6   číslo definičního úseku 

  rozchod Ch1 N 1435mm 

      U 760mm 

      J jiný 

      X splítka 

          

095-Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 

  trakce Ch1 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) 

      N nezávislá (neelektrifikováno) 

      U závislá (elektrifikovano) 

      S smíšená (smíšená trakce) 

  jr Ch3   číslo trati podle jízdního řádu 

  KCD Ch1 K celostátní koridorové tratě 

      H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory 

      C ostatní celostátní tratě 



      T celostátní tratě - neprovozované 

      R regionální tratě provozované SŽDC 

      P reg. tratě-v majetku státu, provoz. subjekt mimo SŽDC 

      S regionální tratě-soukromé 

      M regionální tratě-neprovozované 

      V vlečky cizí 

      W vlečky patřící SŽDC 

      Z zahraniční tratě 

      N nezařazené - není tratí 

  poznámka Ch255   uvedení nestandardní informace 

  SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití 

      E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely 

      N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury 

      V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC 

      R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC 

      Z úseky tratí ve vlastnictví zahraničních železničních správ na území ČR 

      C úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR 

      T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR  

      JZ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní 

      CV SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC 

      CR SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC  

      CJ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR  

      CZ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 

  TUDU Ch6   číslo definičního úseku 

  rozchod Ch1 N 1435mm 

      U 760mm 

      J jiný 

      X splítka 

          

097-Vlečka včetně ochranného pásma 

  trakce Ch1 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) 

      N nezávislá (neelektrifikováno) 

      U závislá (elektrifikováno) 

      S smíšená (smíšená trakce) 

  jr Ch3   číslo trati podle jízdního řádu 

  KCD Ch1 K celostátní koridorové tratě 

      H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory 

      C ostatní celostátní tratě 

      T celostátní tratě - neprovozované 

      R regionální tratě provozované SŽDC 

      P reg. tratě-v majetku státu, provoz. subjekt mimo SŽDC 

      S regionální tratě-soukromé 

      M regionální tratě-neprovozované 

      V vlečky cizí 



      W vlečky patřící SŽDC 

      Z zahraniční tratě 

      N nezařazené - není tratí 

  poznámka Ch255   uvedení nestandardní informace 

  SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití 

      E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely 

      N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury 

      V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC 

      R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC 

      Z úseky tratí ve vlastnictví zahraničních železničních správ na území ČR 

      C úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR 

      T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR  

      JZ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní 

      CV SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC 

      CR SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC  

      CJ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR  

      CZ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 

  TUDU Ch6   číslo definičního úseku 

  rozchod Ch1 N 1435mm 

      U 760mm 

      J jiný 

      X splítka 

          

098-Lanová dráha včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 v lanová dráha visutá  

      p pozemní lanová dráha  

      sta zastávka, stanice lanové dráhy  

      OP ochranné pásmo lanové dráhy  

  tepar Ch255   technické parametry (atribut změněn v rámci sjednocení dat) 

          

105-Hraniční přechod 

  nazevSR70 Ch255   název hraničního přechodu 

  nazev35 Ch35   název hraničního přechodu 

  nazev20 Ch20   název hraničního přechodu 

  popis Ch3 r říční 

      s silniční 

      z železniční 

      t turistický 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut změněn v rámci sjednocení dat) 

  popis1 Ch1 1 přechod mohou využívat příslušníci všech států 

      2 přechod mohou využívat  jen občané ČR 

      3 přechod jen pro malý pohraniční styk 

  dokument Ch255   identifikace zakládacího dokumentu (číslo vyhlášky, nařízení, ...) 

  dok_vy_kdo Ch255   identifikace původce zakládacího dokumentu 



  pohr_trat Ch255     

  peaz Ch1 H přechod ČR 

      E peážní 

  dok_vy_kdy Datum   datum podepsání zakládacího dokumentu 

          

110-Objekt civilní ochrany 

  popis Ch3 em evakuační místo 

      su stálý úkryt CO 

      iu improvizovaný úkryt CO  

      sco sklad CO 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

111-Objekt požární ochrany 

  popis Ch3 kpv koncový prvek varování  

      skl sklad HZS SŽDC 

      hzs stanice hasičského záchranného sboru SŽDC 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

118-Jiné záměry 

  popis Ch3 upd územně plánovací dokumentace 

      us územní studie 

      iz investiční záměr 

      pd projektová dokumentace 

      sp studie proveditelnosti 

      uts územně technická studie 

      eia dokumentace EIA 

  schva Ch255   
Schválení dokumentace (posuzovací protokol, případně informace zda je studie 
schválená) 

  lokm12 Ch255   TUDU dle M12 + km  

  lokjr Ch10   lokalita dle JŘ 

  pozn Ch255   poznámka 

          

119-Plochy a území ostatních složek integrovaného záchranného systému 

  popis Ch3 pzs plocha vyčleněná pro zásahy IZS v době mimořádných událostí 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

127-Silniční dopravní zařízení 

  popis Ch3 ndj silniční nadjezd (nemusí být ve správě SŽDC) 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

128-Železniční dopravní zařízení 

  popis Ch3 mos most 

      tun tunel 

      pro propustek 

      vah kolejová váha 



      lvk přechodová lávka pro pěší 

      dep depo ČD Cargo, garáž MUV, DKV, DOV,  

      zst železniční stanice * 

      zas Zastávka * 

      pre železniční přejezd 

      zed opěrné, zárubní a obkladní zdi 

      zaj zajištění skal 

      rmp rampa 

      tcn točnice 

      plo oplocení 

      zar zarážedlo 

      vyt výtah 

      phs protihluková stěna 

      bud budova 

      tzp technologické zařízení pozemních objektů 

      nas nástupiště 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

998-Objekty blíže neurčené 

  popis Ch3 ved vedení, kolektory, chráničky, vstupní šachty, sloupy, armatury 

  tepar Ch255   technické parametry  

          

999- Objekty, které nejsou předmětem údajů o území pro ÚAP 

  tepar Ch255   Popis objektu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona. 

 

 

 

 

                                                                 15. 12. 2015                   

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje 

 



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území 

9. Vyjádření poskytovatele: 

 

Jev 067 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 068 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 069 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 070 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 071 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 072 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 073 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 074 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 075 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 078 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 080 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 081 

data převzata z pasportu, DSPS a GP 

Primární data BTS poskytl Ing. Petr Očenáš, tel 972 322 134 

Jev 082 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 085 

data převzata z evidence skládek Ř SŽDC 

Primární data poskytla Marie Babáková, tel. 972 524 684.  

Jev 094, 095, 097 

Průběh osy koleje je převzat z mapové přílohy Číselníku pro označování tratí M12, 
stejně jako hodnoty atributů. Data jsou garantována TUDC, kromě atributu čísla trati 
podle jízdního řádu, který není garantován. 
Atribut název, u těchto jevů, obsahuje označení definičního úseku podle číselníku 
M12. Atribut název1 pak označení celého traťového úseku, název jeho začátku a 
konce, rovněž podle číselníku M12. Ochranné pásmo dráhy není v některých 
úsecích garantované pro měřítko katastrální mapy. Tyto úseky jsou 



identifikovatelné atributem přes = zak. Plochy ochranného pásma dráhy jsou 
uvedeny souborně v rámci jevu 094 bez ohledu na klasifikaci tratí regionálních, 
celostátních a vleček. Ochranné pásmo dráhy bylo automaticky generováno 
z průběhu osy koleje a hranice pozemku s účelem využití dráha. Zahrnuje tak i 
plochy doposud nevypořádaných drážních parcel. 
Osy vlečkových kolejí, které nejsou ve vlastnictví SŽDC, jsou zobrazené, za 
správnost dat však neručíme. Za poskytnutí údajů o území odpovídá provozovatel 
vlečky. Aktuální seznam provozovatelů vleček spravuje Drážní úřad. 
Osy koleje, které nelze přiřadit k jevu 094, 095, 097 a zároveň jsou provozovanou 
tratí, byly přiřazeny k jevu 097. Jedná se o zahraniční tratě. Tato skutečnost je 
zmíněna v poznámce u dané položky 
Poskytovatel primárních dat TUDC, Ing. Karel Šimša, tel. 972 741 268 

 

Jev 098 

data převzata z KN a kontrolního měření lanovky pro ČD 

  

Jev 105 

Data převzata z evidence železničních hraničních přechodů Ř SŽDC 
Poskytovatel primárních dat Bc. Roland Nohel, tel 972 335 561 

  

Jev 110 

Data převzata z pasportu budov a správců, správce viz údaj v poli „over_kdo“ pro 
data, kde pole zdroj=“pasport SBBH“ 

  

Jev 111 

Data převzata z pasportu budov a správců, správce viz údaj v poli „over_kdo“ pro 
data, kde pole zdroj=“pasport SBBH“ 

  

Jev 128 

Mosty převzaty z pasportu MES 
primární data poskytl Bc. Pavel Remeš, tel. 972 741 267 

Propustky převzaty z pasportu propustků 
primární data poskytl Bc. Pavel Remeš, tel. 972 741 267 

Tunely převzaty z pasportu tunelů 
primární data poskytl Bc. Pavel Remeš, tel. 972 741 267 

Přejezdy převzaty z pasportu přejezdů 
primární data poskytl Ing. Jan Šafra, tel. 972 341 192, data neobsahují přejezdy na 
vlečkách, za poskytnutí údajů o území odpovídá provozovatel vlečky.  

Názvy dopravně významných míst převzaty z předpisu pro označování dopravně 
významných míst  SR70 
primární data poskytl Ing. Michael Berzkowitsch, tel. 972 241 329 

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 stavebního zákona. 

 

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje 

  
Ing. Karel Veselý, vedoucí odboru centrální dokumentace Správy železniční geodézie Praha 

                                                                

 
 15. 12. 2015               
                                   

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje
 
 



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1076

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

Albrechtice enegetika  záměry

územní plán Albrechtice 22.11.2011

Zastupitelstvo obce Albrechtice

Albrechtice u českého Těšína neúčelné

neúčelné

A072

 převzato z platné ÚPD

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

72  energetika zařízení   záměry 22.11.2011

1x CD

digitální bez omezení

JTSK
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strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1025

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 86/2

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596 803 270 mokros.karel@havirov-city.cz

072  elektrická stanice včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD

07.04.2014

ZMH

Havířov neúčelné

neúčelné

A072

Urbanistické středisko Ostrava

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

072  elektrická stanice včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD Havířov11.08.2014

1

-

-



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1064

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

Horní Bludovice  enegetika  záměry

územní plán Horní Bludovice 11.09.2013

Zastupitelstvo obce Horní Bludovice

Horní Bludovice neúčelné

neúčelné

A072

 převzato z platné ÚPD

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

72  energetika záměry 11.09.2013

1x CD

digitální bez omezení

JTSK



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1028

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 86/2

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596 803 270 mokros.karel@havirov-city.cz

072  elektrická stanice včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD

17.04.2014

ZO

Horní Suchá neúčelné

neúčelné

A072

Ateliér S2

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

072  elektrická stanice včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD Horní Suchá11.08.2014

1

-

-



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1267

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

072  elektrická stanice včetně ochranného pásma  ÚP Těrlicko

územní plán Těrlicko 04.11.2014

Zastupitelstvo obce Těrlicko

obec Těrlicko neúčelné

neúčelné

A072

Ing. arch. Aleš Palacký

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

072  elektrická stanice včetně ochranného pásma  ÚP Těrlicko  záměry22.07.2016

1x CD

digitální bez omezení

JTSK

























Pasport č. 1, 2 údaje o území

Poskytnutý krajskému úřadu /úřadu územního plánování

Magistrát - Havířov

I. oddíl - poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název

ČEZ Distribuce, a. s.

53092742

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj - IČO

3. Sídlo poskytovatele a kontakt

Děčín, Děčín IV-Podmokly

a) obec b) PSČ

405 02

c) ulice (část obce) d) číslo popisné orientační

Teplická 874/8

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl - údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území

řádek 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetne ochranného pásma - rozvojový záměr

5. Vznik území
a) právní předpis/správní rozhodnutí/jiný b) ze dne

Provozní dokumentace společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. Ochranná pásma dle zákona 79/57Sb., nařízení
vlády 80/57Sb. ve znění pozdějších předpisů - viz
Textová část

Provozní dokumentace aktuální k 11.07.2016.
Zákonné normy viz Textová část

c) vydal

Provozní dokumentace - ČEZ Distribuce, a. s.
Zákonné normy - viz Textová část

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/ katastrálních území b) datum zpracování

celé území Magistrát - Havířov celé území Obec s rozšířenou působností číslo 8108

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

Neúčelný údaj

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

 0500001854.zip; Přístup k dokumentům a
aktualizacím na stránkách: http://uap.cez.cz

 11.07.2016, předpokládaná aktualizace 3/2016

c) počet svazků, listů, nosičů

Grafická část: 2x vektorový výkresový soubor. Textová část obsahuje: 1x doplňující informace -
text_cezd_rev1; 1x struktura datového modelu ÚAP - datovy_model_cezd_rev3; 1x elektronická podoba
pasportu údaje o území - 0500001854.zip; 1x protokol o stažení údaje o území (označen číslem žádosti o
stažení)

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

Digitální forma bez omezení měřítkem zobrazení

e) souřadnicový systém zobrazení

S-JTSK

f) popis digitálních dat (metadat)

Textová část - *.pdf; *.xls
Grafická část - digitální forma ve formátu *.dgn; ESRI Shape File
Datový model - viz přiložený soubor struktury datového modelu ve formátu *.xls

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 nesprávní či neúplně
předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

V Děčíně dne 11.07.2016

------------------------------------------------------------------------------------------
za ČEZ Distribuce, a. s.



Pasport č. 1, 2 údaje o území

Poskytnutý krajskému úřadu /úřadu územního plánování

Magistrát - Havířov

I. oddíl - poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název

ČEZ Distribuce, a. s.

53092742

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj - IČO

3. Sídlo poskytovatele a kontakt

Děčín, Děčín IV-Podmokly

a) obec b) PSČ

405 02

c) ulice (část obce) d) číslo popisné orientační

Teplická 874/8

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl - údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území

řádek 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetne ochranného pásma

5. Vznik území
a) právní předpis/správní rozhodnutí/jiný b) ze dne

Provozní dokumentace společnosti ČEZ Distribuce,
a. s. Ochranná pásma dle zákona 79/57Sb., nařízení
vlády 80/57Sb. ve znění pozdějších předpisů - viz
Textová část

Provozní dokumentace aktuální k 11.07.2016.
Zákonné normy viz Textová část

c) vydal

Provozní dokumentace - ČEZ Distribuce, a. s.
Zákonné normy - viz Textová část

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/ katastrálních území b) datum zpracování

celé území Magistrát - Havířov celé území Obec s rozšířenou působností číslo 8108

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

Neúčelný údaj

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

 0500001854.zip; Přístup k dokumentům a
aktualizacím na stránkách: http://uap.cez.cz

 11.07.2016, předpokládaná aktualizace 3/2016

c) počet svazků, listů, nosičů

Grafická část: 2x vektorový výkresový soubor. Textová část obsahuje: 1x doplňující informace -
text_cezd_rev1; 1x struktura datového modelu ÚAP - datovy_model_cezd_rev3; 1x elektronická podoba
pasportu údaje o území - 0500001854.zip; 1x protokol o stažení údaje o území (označen číslem žádosti o
stažení)

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

Digitální forma bez omezení měřítkem zobrazení

e) souřadnicový systém zobrazení

S-JTSK

f) popis digitálních dat (metadat)

Textová část - *.pdf; *.xls
Grafická část - digitální forma ve formátu *.dgn; ESRI Shape File
Datový model - viz přiložený soubor struktury datového modelu ve formátu *.xls

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 nesprávní či neúplně
předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

V Děčíně dne 11.07.2016

------------------------------------------------------------------------------------------
za ČEZ Distribuce, a. s.



Pasport č. 002 údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 
Magistrát Města Havířova – Odbor: územního rozvoje

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název
ČSAD Havířov a.s.

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
I Č 4 5 1 9 2 0 8 1

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec b) PSČ

Havířov – Podlesí 736 01

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační
U Stadionu 1654/8

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Ing. Ivo Swaczyna – správa majetku a služeb

f) číslo telefonu        g) e-mail
+420 739 521 333 swaczyna@3csad.cz



II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území
Rozvod elektrické energie – je veden pod zemí v hloubce 60 až 300 cm, každý kabel je uložen do pískového lože,
překryt ochranou folii. Údaje jsou poskytnuté na základě dostupné dokumentace.
Změny: 2015 – nová přípojka NN pro výpravní budovu Rotunda a Prodejnu pečiva a tisku
              2016 - nová přípojka NN pro myčku autobusů

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

Kolaudační rozhodnutí 
č.j. ÚPA 61,219/72-Ko/Pe
Č.j. SÚ/17308/Ma/96/97
Rozhodnutí o umístění stavby č.j. SSSÚ/34399/2014-9
Rozhodnutí o umístění stavby č.j. SSSÚ/ 75299/2014-6

29.3.1972

20.1.1997
02.09.2014 nabytí právní moci pro Rotunda
07.01.2015 nabytí právní moci pro Myčku autobusů

c) vydal
MNV Havířov, MM Havířov SÚ
MM Havířov, stav. a siln. spr. úřad   (r. 2014, 2015)

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území        b) číslo katastrálního/katastrálních území

Bludovice 637696

c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
2980/2, 2995/1, 2995/25, 2995/19, 2995/14, 2979/1, 2979/3

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

Geodetické zaměření 04/2016

c) počet svazků, listů, nosičů
Poskytnuto elektronickou poštou

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
digitálně, bez omezení

e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
• Formát textové/tabulkové části
• Formát grafické části - .dwg, .dgn
• Typ (linie, bod, plocha)
• Datový model, včetně popisu datových vrstev 
• 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 sankčních důsledků v případě
nesprávně či neúplně předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

2.5.2016        
……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje

Poskytnuté údaje o území jsou platné k období duben 2016

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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje
Ing. Ivo Swaczyna – správa majetku a služeb

2.5.2016        

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

































Pasport č.2 údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 
 Magistrát města Havířova Odbor územního rozvoje

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název
T-Mobile Czech Republic a.s., dále (TMCZ )

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
6 4 9 4 9 6 8 1

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt

a) obec b) PSČ
Praha 149 00

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační
Tomíčkova 2144/1

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Petr Dundáček

f) číslo telefonu        g) e-mail
+420 603 404 581 petr.dundacek@t-mobile.cz



II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území
řádek 81. elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
řádek 82. komunikační vedení včetně ochranného pásma
řádek 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetne ochranného pásma

5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný        b) ze dne
Interní dokumentace TMCZ aktualizace k 1. dni aktuálního měsíce

c) vydal
TMCZ

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území        b) číslo katastrálního/katastrálních území
Rozsah území - Moravskoslezský kraj Rozsah území - Moravskoslezský kraj

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

7. Předání údaje o území
a) název dokumentu        b) datum zpracování
Prostřednictvím WEB portálu Průběžně, aktualizace k 1. dni aktuálního měsíce

c) počet svazků, listů, nosičů
viz přílohy

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
Digitální formát bez omezení měřítkem zobrazení

e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
 Textová část – bez textové části
 Grafická část – souborová forma ve formátu SHP 
 Datový model – formát údajů přístupný a aktualizovaný na WEB portálu
 Medium – zaslány e-mailem na základě žádosti zadané prostřednictvím WEB portálu

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 předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

19.2.2016
..................………..…….....……………………………



datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

Dundáček Petr                            Senior specialista ochrany sítě

19.2.2016
..................………..…….....……………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1075

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

Albrechtice enegetika  záměry

územní plán Albrechtice 22.11.2011

Zastupitelstvo obce Albrechtice

Albrechtice u českého Těšína neúčelné

neúčelné

A073

 převzato z platné ÚPD

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

73  energetika vedení   záměry 22.11.2011

1x CD

digitální bez omezení

JTSK



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1030

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 86/2

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596 803 270 mokros.karel@havirov-city.cz

073  nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD

07.04.2014

ZMH

Havířov -

-

A073

Urbanistické středisko Ostrava

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

073  nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD11.08.2014

1

-

-



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1065

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

Horní Bludovice  enegetika  záměry

územní plán Horní Bludovice 11.09.2013

Zastupitelstvo obce Horní Bludovice

Horní Bludovice neúčelné

neúčelné

A073

 převzato z platné ÚPD

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

73  energetika vedení   záměry 11.09.2013

1x CD

digitální bez omezení

JTSK



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1031

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 86/2

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596 803 270 mokros.karel@havirov-city.cz

073  nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD

19.04.2014

ZO

Horní Suchá -

-

A073

Ateliér S2

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

073  nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD11.08.2014

1

-

-



strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje - Ing.  Bartošová

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt

a) obec b) PSČ

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1081

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

Těrlicko -energetika - záměry

územní plán Těrlicko 04.09.2013

Zastupitelstvo obce Těrlicko

obec Těrlicko neúčelné

neúčelné

A073

převzato z platné ÚPD

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

73 - energetika -  záměry 04.09.2013

1x CD

digitální bez omezení

JTSK









70890692

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Moravskoslezský kraj  Zásady územního rozvoje

1063

70890692

Ostrava 702 18

28. října 117

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje

595 622 111

ZÚR MSK

Opratření obecné povahy 22.12.2010

Zastupitelstvo Kraje

Moravskoslezský kraj

A073

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

Záměry energetika 22.12.2010

z webového portálu

S-JTSK













 Pasport č. 1 údaje o území 
    Poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 

 Magistrát města Havířova, Odbor územního rozvoje 

 I. oddíl - poskytovatel údajů (identifikační údaje) 
    1. Jméno a příjmení / název 
 NET4GAS, s.r.o. ,  

    2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj - IČO 
 2  7  2  6  0  3  6  4       

    3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt 
    a) obec     b) PSČ 

 Praha 4, Nusle  140 21 
    c) ulice (část obce)     d) číslo popisné / orientační 

 Na Hřebenech II   1718/8 
    e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 

 Petr Vocetka  analytik GIS dokumentace sítě 
    f) číslo telefonu     g) e-mail 

 267 975 303   petr.vocetka@net4gas.cz 

 II. oddíl - údaj o území 
    4. Název nebo popis údaje o území 
 Plynárenství - řádek 74,75, Elektronické komunikace - řádek 82 

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

 Interní výkresová dokumentace  NET4GAS, s.r.o.   Datum aktualizace údajů k  09.03.2016 
    c) vydal 

 NET4GAS, s.r.o. ,  

    6. Územní lokalizace údaje o území 
    a) název katastrálního / katastrálních území     b) číslo katastrálního / katastrálních území 

 Rozsah území - ORP Havířov  Rozsah území - ORP Havířov 
    c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení 

 neúčelný údaj 

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

 Prostřednictvím WEB portálu  Datum zpracování k 09.03.2016 
    c) počet svazků, listů, nosičů 

 Komprimovaný soubor z WEB portálu. Další aktualizace prostřednictvím WEB portálu  http://portal.geostore.cz/uap 
    d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen 

 Digitální forma bez omezení měřítkem zobrazení 
    e) souřadnicový systém zobrazení 

 S-JTSK 
    f) popis digitálních dat (metadat) 

         •   Textová část - pasport.pdf 
         •   Grafická část - souborová forma ve formátu *.dgn a webové rozhraní 
         •   Datový model - legenda.doc 

    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 předaného údaje podle §28 odst.3  
 stavebního zákona.  

     Praha 4, Nusle 12.04.2016  Petr Vocetka  analytik GIS dokumentace sítě 









00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1056

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

jev 74  záměry z ÚP Albrechtice

vydané ÚPD 22.11.2011

obec Albrechtice neúčelné

A074

Urbanistické středisko Ostrava s.r.o.

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

74  objekty plynárenství   záměry 22.11.2011

1x CD

digitální bez omezení

JTSK















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

















 Pasport č. 1 údaje o území 
    Poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 

 Magistrát města Havířova, Odbor územního rozvoje 

 I. oddíl - poskytovatel údajů (identifikační údaje) 
    1. Jméno a příjmení / název 
 NET4GAS, s.r.o. ,  

    2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj - IČO 
 2  7  2  6  0  3  6  4       

    3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt 
    a) obec     b) PSČ 

 Praha 4, Nusle  140 21 
    c) ulice (část obce)     d) číslo popisné / orientační 

 Na Hřebenech II   1718/8 
    e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 

 Petr Vocetka  analytik GIS dokumentace sítě 
    f) číslo telefonu     g) e-mail 

 267 975 303   petr.vocetka@net4gas.cz 

 II. oddíl - údaj o území 
    4. Název nebo popis údaje o území 
 Plynárenství - řádek 74,75, Elektronické komunikace - řádek 82 

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

 Interní výkresová dokumentace  NET4GAS, s.r.o.   Datum aktualizace údajů k  09.03.2016 
    c) vydal 

 NET4GAS, s.r.o. ,  

    6. Územní lokalizace údaje o území 
    a) název katastrálního / katastrálních území     b) číslo katastrálního / katastrálních území 

 Rozsah území - ORP Havířov  Rozsah území - ORP Havířov 
    c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení 

 neúčelný údaj 

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

 Prostřednictvím WEB portálu  Datum zpracování k 09.03.2016 
    c) počet svazků, listů, nosičů 

 Komprimovaný soubor z WEB portálu. Další aktualizace prostřednictvím WEB portálu  http://portal.geostore.cz/uap 
    d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen 

 Digitální forma bez omezení měřítkem zobrazení 
    e) souřadnicový systém zobrazení 

 S-JTSK 
    f) popis digitálních dat (metadat) 

         •   Textová část - pasport.pdf 
         •   Grafická část - souborová forma ve formátu *.dgn a webové rozhraní 
         •   Datový model - legenda.doc 

    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 předaného údaje podle §28 odst.3  
 stavebního zákona.  

     Praha 4, Nusle 12.04.2016  Petr Vocetka  analytik GIS dokumentace sítě 









00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1072

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

Albrechtice  plynoenegetika  záměry

územní plán Albrechtice 22.11.2011

Zastupitelstvo obce Albrechtice

Albrechtice u českého Těšína neúčelné

neúčelné

A075

 převzato z platné ÚPD

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

75  plynoenergetika vedení   záměry 22.11.2011

1x CD

digitální bez omezení

JTSK



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1034

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 86/2

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596 803 270 mokros.karel@havirov-city.cz

075  vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma  záměry z ÚPD

07.04.2014

ZMH

Havířov neúčelné

neúčelné

A075

Urbanistické středisko Ostrava

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

075  vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma  záměry z ÚPD11.08.2014

1

-

-



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1066

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

Horní Bludovice  plynoenegetika  záměry

územní plán Horní Bludovice 11.09.2013

Zastupitelstvo obce Horní Bludovice

Horní Bludovice neúčelné

neúčelné

A075

 převzato z platné ÚPD

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

73  plynoenergetika vedení   záměry 11.09.2013

1x CD

digitální bez omezení

JTSK



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1036

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 86/2

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596 803 270 mokros.karel@havirov-city.cz

075  vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma  záměry z ÚPD

19.04.2014

ZO

Horní Suchá neúčelné

neúčelné

A075

Ateliér S2

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

075  vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma  záměry z ÚPD11.08.2014

1

-

-



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1080

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 2/86

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596803270 mokros.karel@havirov-city.cz

Těrlicko plynoenergetika  záměry

územní plán Těrlicko 04.09.2013

Zastupitelstvo obce Těrlicko

obec Těrlicko neúčelné

neúčelné

A075

 převzato z platné ÚPD

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

75  plynoenergetika   záměry 04.09.2013

1x CD

digitální bez omezení

JTSK



70890692

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Moravskoslezský kraj  Zásady územního rozvoje

1062

70890692

Ostrava 702 18

28. října 117

Zásady územního rozvoje Moravskoslezského kraje

595 622 111

ZÚR MSK

Opratření obecné povahy 22.12.2010

Zastupitelstvo Kraje

Moravskoslezský kraj

A075

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

Záměry plynoenergetika 22.12.2010

z webového portálu

S-JTSK





































Pasport č. 005 údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 
Magistrát Města Havířova – Odbor: územního rozvoje

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název
ČSAD Havířov a.s.

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
I Č 4 5 1 9 2 0 8 1

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec b) PSČ

Havířov – Podlesí 736 01

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační
U Stadionu 1654/8

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Ing. Ivo Swaczyna – správa majetku a služeb

f) číslo telefonu        g) e-mail
+420 739 521 333 swaczyna@3csad.cz



II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území
Rozvod tepla – je veden v kanále o rozměru 90 x 45 cm, pod vozovkou o rozměru 160 x 160cm, při  poruše
v 80desátých  letech byla  část  od soc. budovy vyvedená nad zem, do výše cca 4 m. Údaje jsou poskytnuté na
základě dostupné dokumentace
Změny: 2014 – nová přípojka horkovodu do výpravní budovy Rotunda
           

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

Kolaudační rozhodnutí 
č.j. ÚPA 61,219/72-Ko/Pe
Souhlas s umístění stavby č.j. SSSÚ/61035/2014-4

29.3.1972

21.8.2014

c) vydal
MNV Havířov, 
MM Havířov, stav. a siln. spr. úřad   (r. 2014)

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území        b) číslo katastrálního/katastrálních území

Bludovice 637696

c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
2980/2, 2995/1, 2995/25, 2995/19, 2995/14, 2979/1, 2979/3

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

Geodetické zaměření 04/2016

c) počet svazků, listů, nosičů
Poskytnuto elektronickou poštou

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
digitálně, bez omezení

e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
• Formát textové/tabulkové části
• Formát grafické části - .dwg, .dgn
• Typ (linie, bod, plocha)
• Datový model, včetně popisu datových vrstev 
• 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 sankčních důsledků v případě
nesprávně či neúplně předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

2.5.2016
……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje

Poskytnuté údaje o území jsou platné k období duben 2016

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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje
Ing. Ivo Swaczyna – správa majetku a služeb

2.5.2016

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

















00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1037

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 86/2

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596 803 270 mokros.karel@havirov-city.cz

080  teplovod včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD

07.04.2014

ZMH

Havířov neúčelné

neúčelné

A080

Urbanistické středisko Ostrava

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

080  teplovod včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD 12.08.2014

1

-

-



00297488

strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova, odbor územního rozvoje

1038

00297488

Havířov 736 01

Svornosti 86/2

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596 803 270 mokros.karel@havirov-city.cz

080  teplovod včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD

17.04.2014

ZO

Horní Suchá neúčelné

neúčelné

A080

Ateliér S2

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

080  teplovod včetně ochranného pásma  záměry z ÚPD 12.08.2014

1

-

-















Pasport č. 130334_2016_01_06_8108 / údaje o území Havířov

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování
Magistrát města Havířova 

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
0 4 0 8 4 0 6 3

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec b) PSČ
Praha 3 – Žižkov 130 00
c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační  
Olšanská 2681/6
e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 
Jiří Soudný, TEDO 
f) číslo telefonu g) e-mail
+420606684196 jiri.soudny@cetin.cz 



II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území
Prostorová poloha sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný b) ze dne   
Interní výkresová dokumentace Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 06.01.2016 
c) vydal
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území
Albrechtice u Českého Těšína 60012 
Bludovice 63769 
Dolní Datyně 62890 
Dolní Suchá 63777 
Dolní Těrlicko 76660 
Havířov-město 63755 
Horní Bludovice 64240 
Horní Suchá 64440 
Horní Těrlicko 76657 
Hradiště pod Babí horou 64748 
Prostřední Bludovice 64241 
Prostřední Suchá 63774 
Šumbark 63773 
c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
 



7. Předání údaje o území
a) název dokumentu b) datum zpracování
Havířov 8108 04.01.2016 
c) počet svazků, listů, nosičů
kontrolní součty v souborech 16-01-04_uup_HAVI_site.dgn 9cf20678, 16-01-04_uup_HAVI_rspoje.dgn 046b8629 
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:
   16-01-04_uup_HAVI_site.dgn: 858,624 kB
   16-01-04_uup_HAVI_rspoje.dgn: 68,096 kB
   struktura dat.txt: 1,526 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.

06.01.2016                                                          

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



III. oddíl – potvrzení správnosti poskytnutého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti poskytnutého údaje
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., jako poskytovatel údajů o území potvrzuje,
že datové soubory zveřejněné na  portálu společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Struktura dat.txt, Pasport.pdf, 16-01-04_uup_HAVI_site.dgn a
16-01-04_uup_HAVI_rspoje.dgn ze dne 04.01.2016 a evidovaných pod číslem
Pasportu 130334_2016_01_06_8108 jsou k uvedenému datu aktuálními údaji o
území. Odpovědná osoba pořizovatele potvrdila, že k návrhu nové úplné aktualizace
územně analytických podkladů byly použity zde uvedené aktuální soubory dat a při
zpracování těchto dat do návrhu nové úplné aktualizace územně analytických
podkladů nedošlo k jejich změně.

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
Jiří Soudný, Technická dokumentace

18.07.2016                                                                   

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje





















  

Pasport č. …… údaje o území 

 

 

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování  
 
 
 
 
Krajský úřad – Moravskoslezský kraj a ORP v Moravskoslezském kraji 
Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
 
 
 
 

 

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje) 

 

1. Jméno a příjmení / název 
Správa železniční dopravní cesty s. o. 

Správa železniční geodézie Praha 

 

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj 

                   

 

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt 

a) obec         b) PSČ  

Praha 8 186 00 

c) ulice (část obce)        d) číslo popisné / orientační 

 

Pod Výtopnou 645 / 8 

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 

Ing. Karel Veselý 

f) číslo telefonu           g) e-mail 

972 245 007 veselyk@szdc.cz 

 

 



II. oddíl – údaj o území 

4. Název nebo popis údaje o území 
JEV NÁZEV 

067 Technologický objekt zásobování vodou  

068 Vodovodní síť 

069 Technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod 

070 Síť kanalizačních stok, odvodnění tělesa dráhy  

071 Výrobna elektřiny  

072 Elektrická stanice  

073 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy  

074 Technolog. objekt zásobování plynem  

075 Vedení plynovodu  

078 Produktovod  

079 Technologický objekt zásobování teplem  

080 Teplovod  

081 Elektronické komunikační zařízení  

082 Komunikační vedení  

085 Skládka 

093       Místní a účelové komunikace 

094 Železniční dráha celostátní  

095 Železniční dráha regionální  

097 Vlečka  

098 Lanová dráha  

105 Hraniční přechod 

110 Objekt civilní ochrany 

111 Objekt požární ochrany 

118       Jiné záměry 

119      Plochy a území ostatních složek IZS 

127       Silniční dopravní zařízení 

128 Železniční dopravní zařízení 

  depo ČD Cargo, garáž MUV, DKV, DOV 

  drážní budova 

  kolejová váha 

  most 

  nástupiště 

  opěrné, zárubní a obkladní zdi 

  oplocení 

  propustek 

  protihluková stěna 

  rampa 

  technologické zařízení pozemních objektů 

  točnice 

  tunel 

  výtah 

  zajištění skal 

  zarážedlo 

  zastávka 

  železniční přejezd 

  železniční stanice 

998     Objekty blíže neurčené 

999     Objekty, které nejsou předmětem údajů o území pro ÚAP 

 



5. Vznik údaje o území 

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný        b) ze dne 
Georeferencovaná data pasportů technické 

a dopravní infrastruktury SŽDC, dokumentace 
skutečného provedení staveb. 

 

Dle údaje v atributu OVER_KDY u jednotlivých 
objektů. Uzávěrka zpracování dat 4. 12. 2015 

c) vydal       

Správa železniční dopravní cesty, s. o. a České dráhy, a. s. 

6. Územní lokalizace údaje o území 

        

 
Česká republika 

 

7. Předání údaje o území 

a) název dokumentu           b) datum zpracování 
 

Aktualizace údajů o území technické a dopravní 
infrastruktury SŽDC, s. o. pro ÚAP 

 
4. 12. 2015 

c) počet svazků, listů, nosičů 
 

1 zip soubor, 1 pdf dokument s pasportem 

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen 
 

1 : 1000 

e) souřadnicový systém zobrazení 
 

S-JTSK 

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména: 
 Některá tabelovaná data jsou uvedena bez diakritiky ve formátu *.dbf 

 Data byla zpracována programem QGIS 

 Soubory jsou typu 
o liniového 
o bodového 
o polygonového 

 Datový model je uveden v následující tabulce: 
 

jev atribut 
typ 

proměnné 
hodnota co atribut obsahuje 

všechny edit_kdo Ch25   kdo vložil geodata 

všechny edit_kdy Ch10   kdy vložil geodata 

všechny over_kdo Ch25   kdo vytvořil primární data 

všechny over_kdy Ch10   kdy vytvořil primární data 

všechny zdroj Ch255   název zdrojových primárních dat v datovém skladu SŽG 

všechny nazev Ch255   název objektu, převzato z pasportu, výkresu, od správce,… 

všechny nazev1 Ch255   název stavby, pasportu, celku 

všechny id Ch12   převzato z pasportu 

všechny stav Ch3 ar archivní údaj, v terénu zrušeno 

      nep 
neprovozovaná trať (u jevu 094, 095, 097 se může jednat též například o 
projektovanou nebo dlouhodobě zrušenou trať) 

      bz     objekt určený ke zrušení 



      st existující stav 

      za záměr 

      zar neplatný záměr 

všechny pres Ch3 dok převzato z projektu, UPD,  

      nez zákres neznámé přesnosti 

      pkn zákres sjednocen s pozemky KN 

      geo geodeticky zaměřeno alespoň ve 3. třídě přesnosti mapování 

      gps zaměřeno mobilními prostředky GPS v rámci terénního sběru dat 

      zak přibližný zákres podle neověřených podkladů 

všechny jev Ch3   číslo jevu 

          

067-Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma  

  popis Ch3 ats automatická tlaková stanice 

      std studna 

      hdr hydrant 

      vdj vodojem 

      cer čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu 

      ost ostatní zařízení k zásobování vodou 

      OP ochranné pásmo 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

068-Vodovodní síť včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 vr vodovodní řad 

      vu vodovody  užitkové vody 

      suc suchovod 

      OP ochranné pásmo vodovodní sítě 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

069-Technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 br biologický rybník, dočišťovací nádrž 

      ps přečerpávací stanice odpadních vod 

      cov čistírna odpadních vod 

      ost ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod 

      sak kanalizační šachta 

      zum žumpa, septik, jímka 

      tek technologický objekt na kanalizaci 

      WC sociální zařízení 

      OP ochranné pásmo 

      odz odvodňovací zařízení 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

070-Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 d stoka dešťové kanalizace 

      j stoka jednotné kanalizace 



      s stoka splaškové kanalizace 

      st stoka splaškové tlakové kanalizace 

      sh stoka hloubkové kanalizace 

      ost odvodnění stanice 

      k kanalizace - bez rozlišení 

      tra trativod 

      spo svodné potrubí 

      odv odvodnění tělesa dráhy 

      OP ochranné pásmo kanalizační stoky 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

071-Výrobna elektřiny včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 ove objekt  výrobny elektrické energie 

      opp 
plošné vymezení výrobny elektřiny; areál důležitý pro vymezení ochranného 
pásma 

      OP ochranné pásmo výrobny elektrické energie  

  tepar Ch255   technické parametry 

          

072-Elektrická stanice včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 me měnírna  

      trf trafostanice  

      rtn transformovna 

      rzv rozvodna 

      osz ostatní zařízení na zpracování a distribuci el.enegie 

      opp 
plocha vymezená oplocením popř. vnějším lícem zdiva venkovních stanic a 
stanic s napětím nad 52 kV v budovách 

      OP ochranné pásmo 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

073-Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma       

  popis Ch3 vos vedení elektrické sítě veřejného osvětlení  

      nnk venkovní vedení elektrické sítě NN - kabelové  

      nnn venkovní vedení elektrické sítě NN - s neizolovanými vodiči  

      nnz venkovní vedení elektrické sítě NN - závěsný kabel  

      vnk venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - kabelové  

      vni venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - s izolovanými vodiči  

      vnn venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - s neizolovanými vodiči  

      sil silové vedení 

      nsz napájecí vedení ke sdělovacím a zabezpečovacím zařízením 

      svi svítidlo, osvětlovací věž, osvětlovací stožár 

      chr chránička 

      tv trakční vedení, kotva stožáru TV, břevna, krakorce 

      ttv technologie trakčního vedení 

      tsi technologie silnoproudá 

      tns technologie napájecích stanic 



      tdr technologie dispečerská řídící 

      OP ochranné pásmo 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

074-Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

  popis Ch3 zzp zařízení zásobování plynem  

      zp zásobník plynu 

      kom kompresor 

      vyp vypínač 

      odc odpínač 

      odp odpojovač 

      kob kolejová brzda 

      opp plocha důležitá z hlediska vymezení OP 

      OP ochranné pásmo 

      bp bezpečnostní pásmo  

      vzd zařízení stlačeného vzduchu 

      hup hlavní uzávěr plynu 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

075-Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

  popis Ch3 bp bezpečnostní pásmo plynovodu  

      ntl plynovod NTL  

      stl plynovod STL  

      ply plynovod 

      pp plynovodní přípojka  

      chr chránička 

      OP ochranné pásmo plynovodu 

      vzd vedení  stlačeného vzduchu 10A 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

078-Produktovod včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 pv produktovod 

      chr chránička 

      sh sklad hořlavin 

      nad nádrž PHM 

      OP ochranné pásmo produktovodu 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

079-Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 kot kotelna 

      pst předávací stanice tepla 

      ozt ostatní zařízení na zpracování a distribuci tepla  

      tot technologický objekt zásobování teplem 

      OP ochranné pásmo technologického objektu na teplárenské síti  



  tepar Ch255   technické parametry 

          

080-Teplovod včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 czt hranice oblastí vytápěných ze systému CZT  

      mrt místní rozvod tepla - primární  

      tep teplovod 

      hor horkovod 

      par parovod 

      OP ochranné pásmo rozvodu tepla  

  tepar Ch255   technické parametry 

          

081-Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 bts BTS vysílač 

      rz radiové zařízení 

      ekz elektronické komunikační zařízení 

      tel telefon 

      zz 
zabezpečovací zařízení (přejezdové zařízení, výstražníky, návěstidla, 
snímače…) 

      OP ochranné pásmo komunikačního a zabezpečovacího zařízení 

  tepar Ch255   technické parametry, popis návěstidel,… 

          

082-Komunikační vedení včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 rss radiový směrový spoj  

      kv komunikační vedení 

      zab zabezpečovací vedení 

      ko kabel optický 

      km kabel metalický 

      chr chránička 

      dra drátovod 

      OP ochranné pásmo komunikačního a zabezpečovacího vedení 

  tepar Ch255   technické parametry (typ kabelu, hloubka, číslo kabelu,…) 

          

085-Skládka včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 skl skládka 

      OP ochranné pásmo skládky 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

093-Místní a účelové komunikace 

93 popis Ch3 uko účelová komunikace 

      mko místní komunikace 

      zpl zpevněná plocha 

          

094-Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 

  trakce Ch1 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) 

      N nezávislá (neelektrifikováno) 



      U závislá (elektrifikovano) 

      S smíšená (smíšená trakce) 

  jr Ch3   číslo trati podle jízdního řádu 

  KCD Ch1 K celostátní koridorové tratě 

      H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory 

      C ostatní celostátní tratě 

      T celostátní tratě - neprovozované 

      R regionální tratě provozované SŽDC 

      P reg. tratě-v majetku státu, provoz. subjekt mimo SŽDC 

      S regionální tratě-soukromé 

      M regionální tratě-neprovozované 

      V vlečky cizí 

      W vlečky patřící SŽDC 

      Z zahraniční tratě 

      N nezařazené - není tratí 

  poznámka Ch255   uvedení nestandardní informace 

  SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití 

      E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely 

      N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury 

      V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC 

      R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC 

      Z úseky tratí ve vlastnictví zahraničních železničních správ na území ČR 

      C úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR 

      T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR  

      JZ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní 

      CV SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC 

      CR SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC  

      CJ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR  

      CZ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 

  TUDU Ch6   číslo definičního úseku 

  rozchod Ch1 N 1435mm 

      U 760mm 

      J jiný 

      X splítka 

          

095-Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 

  trakce Ch1 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) 

      N nezávislá (neelektrifikováno) 

      U závislá (elektrifikovano) 

      S smíšená (smíšená trakce) 

  jr Ch3   číslo trati podle jízdního řádu 

  KCD Ch1 K celostátní koridorové tratě 

      H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory 

      C ostatní celostátní tratě 



      T celostátní tratě - neprovozované 

      R regionální tratě provozované SŽDC 

      P reg. tratě-v majetku státu, provoz. subjekt mimo SŽDC 

      S regionální tratě-soukromé 

      M regionální tratě-neprovozované 

      V vlečky cizí 

      W vlečky patřící SŽDC 

      Z zahraniční tratě 

      N nezařazené - není tratí 

  poznámka Ch255   uvedení nestandardní informace 

  SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití 

      E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely 

      N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury 

      V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC 

      R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC 

      Z úseky tratí ve vlastnictví zahraničních železničních správ na území ČR 

      C úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR 

      T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR  

      JZ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní 

      CV SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC 

      CR SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC  

      CJ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR  

      CZ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 

  TUDU Ch6   číslo definičního úseku 

  rozchod Ch1 N 1435mm 

      U 760mm 

      J jiný 

      X splítka 

          

097-Vlečka včetně ochranného pásma 

  trakce Ch1 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) 

      N nezávislá (neelektrifikováno) 

      U závislá (elektrifikováno) 

      S smíšená (smíšená trakce) 

  jr Ch3   číslo trati podle jízdního řádu 

  KCD Ch1 K celostátní koridorové tratě 

      H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory 

      C ostatní celostátní tratě 

      T celostátní tratě - neprovozované 

      R regionální tratě provozované SŽDC 

      P reg. tratě-v majetku státu, provoz. subjekt mimo SŽDC 

      S regionální tratě-soukromé 

      M regionální tratě-neprovozované 

      V vlečky cizí 



      W vlečky patřící SŽDC 

      Z zahraniční tratě 

      N nezařazené - není tratí 

  poznámka Ch255   uvedení nestandardní informace 

  SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití 

      E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely 

      N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury 

      V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC 

      R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC 

      Z úseky tratí ve vlastnictví zahraničních železničních správ na území ČR 

      C úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR 

      T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR  

      JZ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní 

      CV SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC 

      CR SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC  

      CJ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR  

      CZ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 

  TUDU Ch6   číslo definičního úseku 

  rozchod Ch1 N 1435mm 

      U 760mm 

      J jiný 

      X splítka 

          

098-Lanová dráha včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 v lanová dráha visutá  

      p pozemní lanová dráha  

      sta zastávka, stanice lanové dráhy  

      OP ochranné pásmo lanové dráhy  

  tepar Ch255   technické parametry (atribut změněn v rámci sjednocení dat) 

          

105-Hraniční přechod 

  nazevSR70 Ch255   název hraničního přechodu 

  nazev35 Ch35   název hraničního přechodu 

  nazev20 Ch20   název hraničního přechodu 

  popis Ch3 r říční 

      s silniční 

      z železniční 

      t turistický 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut změněn v rámci sjednocení dat) 

  popis1 Ch1 1 přechod mohou využívat příslušníci všech států 

      2 přechod mohou využívat  jen občané ČR 

      3 přechod jen pro malý pohraniční styk 

  dokument Ch255   identifikace zakládacího dokumentu (číslo vyhlášky, nařízení, ...) 

  dok_vy_kdo Ch255   identifikace původce zakládacího dokumentu 



  pohr_trat Ch255     

  peaz Ch1 H přechod ČR 

      E peážní 

  dok_vy_kdy Datum   datum podepsání zakládacího dokumentu 

          

110-Objekt civilní ochrany 

  popis Ch3 em evakuační místo 

      su stálý úkryt CO 

      iu improvizovaný úkryt CO  

      sco sklad CO 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

111-Objekt požární ochrany 

  popis Ch3 kpv koncový prvek varování  

      skl sklad HZS SŽDC 

      hzs stanice hasičského záchranného sboru SŽDC 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

118-Jiné záměry 

  popis Ch3 upd územně plánovací dokumentace 

      us územní studie 

      iz investiční záměr 

      pd projektová dokumentace 

      sp studie proveditelnosti 

      uts územně technická studie 

      eia dokumentace EIA 

  schva Ch255   
Schválení dokumentace (posuzovací protokol, případně informace zda je studie 
schválená) 

  lokm12 Ch255   TUDU dle M12 + km  

  lokjr Ch10   lokalita dle JŘ 

  pozn Ch255   poznámka 

          

119-Plochy a území ostatních složek integrovaného záchranného systému 

  popis Ch3 pzs plocha vyčleněná pro zásahy IZS v době mimořádných událostí 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

127-Silniční dopravní zařízení 

  popis Ch3 ndj silniční nadjezd (nemusí být ve správě SŽDC) 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

128-Železniční dopravní zařízení 

  popis Ch3 mos most 

      tun tunel 

      pro propustek 

      vah kolejová váha 



      lvk přechodová lávka pro pěší 

      dep depo ČD Cargo, garáž MUV, DKV, DOV,  

      zst železniční stanice * 

      zas Zastávka * 

      pre železniční přejezd 

      zed opěrné, zárubní a obkladní zdi 

      zaj zajištění skal 

      rmp rampa 

      tcn točnice 

      plo oplocení 

      zar zarážedlo 

      vyt výtah 

      phs protihluková stěna 

      bud budova 

      tzp technologické zařízení pozemních objektů 

      nas nástupiště 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

998-Objekty blíže neurčené 

  popis Ch3 ved vedení, kolektory, chráničky, vstupní šachty, sloupy, armatury 

  tepar Ch255   technické parametry  

          

999- Objekty, které nejsou předmětem údajů o území pro ÚAP 

  tepar Ch255   Popis objektu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona. 

 

 

 

 

                                                                 15. 12. 2015                   

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje 

 



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území 

9. Vyjádření poskytovatele: 

 

Jev 067 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 068 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 069 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 070 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 071 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 072 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 073 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 074 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 075 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 078 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 080 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 081 

data převzata z pasportu, DSPS a GP 

Primární data BTS poskytl Ing. Petr Očenáš, tel 972 322 134 

Jev 082 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 085 

data převzata z evidence skládek Ř SŽDC 

Primární data poskytla Marie Babáková, tel. 972 524 684.  

Jev 094, 095, 097 

Průběh osy koleje je převzat z mapové přílohy Číselníku pro označování tratí M12, 
stejně jako hodnoty atributů. Data jsou garantována TUDC, kromě atributu čísla trati 
podle jízdního řádu, který není garantován. 
Atribut název, u těchto jevů, obsahuje označení definičního úseku podle číselníku 
M12. Atribut název1 pak označení celého traťového úseku, název jeho začátku a 
konce, rovněž podle číselníku M12. Ochranné pásmo dráhy není v některých 
úsecích garantované pro měřítko katastrální mapy. Tyto úseky jsou 



identifikovatelné atributem přes = zak. Plochy ochranného pásma dráhy jsou 
uvedeny souborně v rámci jevu 094 bez ohledu na klasifikaci tratí regionálních, 
celostátních a vleček. Ochranné pásmo dráhy bylo automaticky generováno 
z průběhu osy koleje a hranice pozemku s účelem využití dráha. Zahrnuje tak i 
plochy doposud nevypořádaných drážních parcel. 
Osy vlečkových kolejí, které nejsou ve vlastnictví SŽDC, jsou zobrazené, za 
správnost dat však neručíme. Za poskytnutí údajů o území odpovídá provozovatel 
vlečky. Aktuální seznam provozovatelů vleček spravuje Drážní úřad. 
Osy koleje, které nelze přiřadit k jevu 094, 095, 097 a zároveň jsou provozovanou 
tratí, byly přiřazeny k jevu 097. Jedná se o zahraniční tratě. Tato skutečnost je 
zmíněna v poznámce u dané položky 
Poskytovatel primárních dat TUDC, Ing. Karel Šimša, tel. 972 741 268 

 

Jev 098 

data převzata z KN a kontrolního měření lanovky pro ČD 

  

Jev 105 

Data převzata z evidence železničních hraničních přechodů Ř SŽDC 
Poskytovatel primárních dat Bc. Roland Nohel, tel 972 335 561 

  

Jev 110 

Data převzata z pasportu budov a správců, správce viz údaj v poli „over_kdo“ pro 
data, kde pole zdroj=“pasport SBBH“ 

  

Jev 111 

Data převzata z pasportu budov a správců, správce viz údaj v poli „over_kdo“ pro 
data, kde pole zdroj=“pasport SBBH“ 

  

Jev 128 

Mosty převzaty z pasportu MES 
primární data poskytl Bc. Pavel Remeš, tel. 972 741 267 

Propustky převzaty z pasportu propustků 
primární data poskytl Bc. Pavel Remeš, tel. 972 741 267 

Tunely převzaty z pasportu tunelů 
primární data poskytl Bc. Pavel Remeš, tel. 972 741 267 

Přejezdy převzaty z pasportu přejezdů 
primární data poskytl Ing. Jan Šafra, tel. 972 341 192, data neobsahují přejezdy na 
vlečkách, za poskytnutí údajů o území odpovídá provozovatel vlečky.  

Názvy dopravně významných míst převzaty z předpisu pro označování dopravně 
významných míst  SR70 
primární data poskytl Ing. Michael Berzkowitsch, tel. 972 241 329 

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 stavebního zákona. 

 

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje 

  
Ing. Karel Veselý, vedoucí odboru centrální dokumentace Správy železniční geodézie Praha 

                                                                

 
 15. 12. 2015               
                                   

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje
 
 



Pasport č.2 údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 
 Magistrát města Havířova Odbor územního rozvoje

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název
T-Mobile Czech Republic a.s., dále (TMCZ )

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
6 4 9 4 9 6 8 1

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt

a) obec b) PSČ
Praha 149 00

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační
Tomíčkova 2144/1

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Petr Dundáček

f) číslo telefonu        g) e-mail
+420 603 404 581 petr.dundacek@t-mobile.cz



II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území
řádek 81. elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
řádek 82. komunikační vedení včetně ochranného pásma
řádek 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetne ochranného pásma

5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný        b) ze dne
Interní dokumentace TMCZ aktualizace k 1. dni aktuálního měsíce

c) vydal
TMCZ

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území        b) číslo katastrálního/katastrálních území
Rozsah území - Moravskoslezský kraj Rozsah území - Moravskoslezský kraj

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

7. Předání údaje o území
a) název dokumentu        b) datum zpracování
Prostřednictvím WEB portálu Průběžně, aktualizace k 1. dni aktuálního měsíce

c) počet svazků, listů, nosičů
viz přílohy

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
Digitální formát bez omezení měřítkem zobrazení

e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
 Textová část – bez textové části
 Grafická část – souborová forma ve formátu SHP 
 Datový model – formát údajů přístupný a aktualizovaný na WEB portálu
 Medium – zaslány e-mailem na základě žádosti zadané prostřednictvím WEB portálu

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 předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

19.2.2016
..................………..…….....……………………………



datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

Dundáček Petr                            Senior specialista ochrany sítě

19.2.2016
..................………..…….....……………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



Pasport č. 130334_2016_01_06_8108 / údaje o území Havířov

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování
Magistrát města Havířova 

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
0 4 0 8 4 0 6 3

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec b) PSČ
Praha 3 – Žižkov 130 00
c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační  
Olšanská 2681/6
e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 
Jiří Soudný, TEDO 
f) číslo telefonu g) e-mail
+420606684196 jiri.soudny@cetin.cz 



II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území
Prostorová poloha sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný b) ze dne   
Interní výkresová dokumentace Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 06.01.2016 
c) vydal
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území
Albrechtice u Českého Těšína 60012 
Bludovice 63769 
Dolní Datyně 62890 
Dolní Suchá 63777 
Dolní Těrlicko 76660 
Havířov-město 63755 
Horní Bludovice 64240 
Horní Suchá 64440 
Horní Těrlicko 76657 
Hradiště pod Babí horou 64748 
Prostřední Bludovice 64241 
Prostřední Suchá 63774 
Šumbark 63773 
c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
 



7. Předání údaje o území
a) název dokumentu b) datum zpracování
Havířov 8108 04.01.2016 
c) počet svazků, listů, nosičů
kontrolní součty v souborech 16-01-04_uup_HAVI_site.dgn 9cf20678, 16-01-04_uup_HAVI_rspoje.dgn 046b8629 
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:
   16-01-04_uup_HAVI_site.dgn: 858,624 kB
   16-01-04_uup_HAVI_rspoje.dgn: 68,096 kB
   struktura dat.txt: 1,526 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.

06.01.2016                                                          

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



III. oddíl – potvrzení správnosti poskytnutého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti poskytnutého údaje
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., jako poskytovatel údajů o území potvrzuje,
že datové soubory zveřejněné na  portálu společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a.s., Struktura dat.txt, Pasport.pdf, 16-01-04_uup_HAVI_site.dgn a
16-01-04_uup_HAVI_rspoje.dgn ze dne 04.01.2016 a evidovaných pod číslem
Pasportu 130334_2016_01_06_8108 jsou k uvedenému datu aktuálními údaji o
území. Odpovědná osoba pořizovatele potvrdila, že k návrhu nové úplné aktualizace
územně analytických podkladů byly použity zde uvedené aktuální soubory dat a při
zpracování těchto dat do návrhu nové úplné aktualizace územně analytických
podkladů nedošlo k jejich změně.

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
Jiří Soudný, Technická dokumentace

18.07.2016                                                                   

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje









Pasport č. 1, 2 údaje o území

Poskytnutý krajskému úřadu /úřadu územního plánování

Magistrát - Havířov

I. oddíl - poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název

ČEZ ICT Services, a. s.

11407462

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj - IČO

3. Sídlo poskytovatele a kontakt

 Praha 4

a) obec b) PSČ

140 53

c) ulice (část obce) d) číslo popisné orientační

Duhová 1444/2

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

Martin Šklíba

f) číslo telefonu g) e-mail

841 842 843 martin.skliba@cez.cz

II. oddíl - údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území

řádek 82. komunikační vedení včetně ochranného pásma

5. Vznik území
a) právní předpis/správní rozhodnutí/jiný b) ze dne

Provozní dokumentace společnosti ČEZ ICT
Services, a. s. Ochranná pásma dle zákona
79/57Sb., nařízení vlády 80/57Sb. ve znění
pozdějších předpisů - viz Textová část

Provozní dokumentace aktuální k 11.07.2016.
Zákonné normy viz Textová část

c) vydal

Provozní dokumentace - ČEZ ICT Services, a. s.
Zákonné normy - viz Textová část

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/ katastrálních území b) datum zpracování

celé území Magistrát - Havířov celé území Obec s rozšířenou působností číslo 8108

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

Neúčelný údaj

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

 0500001854.zip; Přístup k dokumentům a
aktualizacím na stránkách: http://uap.cez.cz

 11.07.2016, předpokládaná aktualizace 3/2016

c) počet svazků, listů, nosičů

Grafická část: 2x vektorový výkresový soubor. Textová část obsahuje: 1x doplňující informace -
text_cezd_rev1; 1x struktura datového modelu ÚAP - datovy_model_cezd_rev3; 1x elektronická podoba
pasportu údaje o území - 0500001854.zip; 1x protokol o stažení údaje o území (označen číslem žádosti o
stažení)

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

Digitální forma bez omezení měřítkem zobrazení

e) souřadnicový systém zobrazení

S-JTSK

f) popis digitálních dat (metadat)

Textová část - *.pdf; *.xls
Grafická část - digitální forma ve formátu *.dgn; ESRI Shape File
Datový model - viz přiložený soubor struktury datového modelu ve formátu *.xls

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 nesprávní či neúplně
předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

V Děčíně dne 11.07.2016

------------------------------------------------------------------
-za ČEZ ICT Services, a. s.

Martin Šklíba



Pasport č. 003 údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 
Magistrát Města Havířova – Odbor: územního rozvoje

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název
ČSAD Havířov a.s.

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
I Č 4 5 1 9 2 0 8 1

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec b) PSČ

Havířov – Podlesí 736 01

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační
U Stadionu 1654/8

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Ing. Ivo Swaczyna – správa majetku a služeb

f) číslo telefonu        g) e-mail
+420 739 521 333 swaczyna@3csad.cz



II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území
Sítě  elektronické  komunikace  –  nově  vybudovány  v  rámci  rekonstrukce  AN  pro  přenos  dat  mezi  výpravní
budovou, ČS PHM a Myčkou, uloženo v hloubce 80 cm v chráničkách, překryt ochranou folii. 

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

Pro zřízení není nutné správní rozhodnutí

c) vydal

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území        b) číslo katastrálního/katastrálních území

Bludovice 637696

c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení
2980/2, 2995/1, 2995/25, 2995/19, 2995/14, 2979/1, 2979/3

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

Geodetické zaměření 04/2016

c) počet svazků, listů, nosičů
Poskytnuto elektronickou poštou

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
digitálně, bez omezení

e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
• Formát textové/tabulkové části
• Formát grafické části - .dwg, .dgn
• Typ (linie, bod, plocha)
• Datový model, včetně popisu datových vrstev 
• 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 sankčních důsledků v případě
nesprávně či neúplně předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

2.5.2016     
……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého údaje

Poskytnuté údaje o území jsou platné k období duben 2016

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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje
Ing. Ivo Swaczyna – správa majetku a služeb

2.5.2016     

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











 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 









 Pasport č. 1 údaje o území 
    Poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 

 Magistrát města Havířova, Odbor územního rozvoje 

 I. oddíl - poskytovatel údajů (identifikační údaje) 
    1. Jméno a příjmení / název 
 NET4GAS, s.r.o. ,  

    2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj - IČO 
 2  7  2  6  0  3  6  4       

    3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt 
    a) obec     b) PSČ 

 Praha 4, Nusle  140 21 
    c) ulice (část obce)     d) číslo popisné / orientační 

 Na Hřebenech II   1718/8 
    e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 

 Petr Vocetka  analytik GIS dokumentace sítě 
    f) číslo telefonu     g) e-mail 

 267 975 303   petr.vocetka@net4gas.cz 

 II. oddíl - údaj o území 
    4. Název nebo popis údaje o území 
 Plynárenství - řádek 74,75, Elektronické komunikace - řádek 82 

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

 Interní výkresová dokumentace  NET4GAS, s.r.o.   Datum aktualizace údajů k  09.03.2016 
    c) vydal 

 NET4GAS, s.r.o. ,  

    6. Územní lokalizace údaje o území 
    a) název katastrálního / katastrálních území     b) číslo katastrálního / katastrálních území 

 Rozsah území - ORP Havířov  Rozsah území - ORP Havířov 
    c) číslo/čísla parcelní, je-li účelné jeho/jejich uvedení 

 neúčelný údaj 

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

 Prostřednictvím WEB portálu  Datum zpracování k 09.03.2016 
    c) počet svazků, listů, nosičů 

 Komprimovaný soubor z WEB portálu. Další aktualizace prostřednictvím WEB portálu  http://portal.geostore.cz/uap 
    d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen 

 Digitální forma bez omezení měřítkem zobrazení 
    e) souřadnicový systém zobrazení 

 S-JTSK 
    f) popis digitálních dat (metadat) 

         •   Textová část - pasport.pdf 
         •   Grafická část - souborová forma ve formátu *.dgn a webové rozhraní 
         •   Datový model - legenda.doc 

    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 předaného údaje podle §28 odst.3  
 stavebního zákona.  

     Praha 4, Nusle 12.04.2016  Petr Vocetka  analytik GIS dokumentace sítě 



 
Pasport č. HAV-01/2015 údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 
Magistrát města Havířova, Odbor územního rozvoje, Svornosti 2/86, 736 01 Havířov

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název
PODA a.s.

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
IČ: 2 5 8 1 6 1 7 9

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt
a) obec b) PSČ

Ostrava-Moravská Ostrava 702 00

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační
28.října 1168/102

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Ing. Pavel Friedrich, člen představenstva, vedoucí přípravy a realizace staveb

f) číslo telefonu        g) e-mail
597 578 045 friedrich@poda.cz



II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území
Podzemní vedení veřejné sítě elektronických komunikací (optické kabely v HDPE chráničkách)

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

14 x územní rozhodnutí  

c) vydal
Magistrát  města  Havířova,  Odbor :  stavební  a  silniční  správní 
úřad

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území        b) číslo katastrálního/katastrálních území

Havířov-město, Bludovice, Šumbark

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

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

PVSEK-PODA-HAVIROV(2015-12).dgn 16.12.2015

c) počet svazků, listů, nosičů
zasláno e-mailem

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
digitálně, bez omezení

e) souřadnicový systém zobrazení
JTSK, BPV

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
 Formát textové/tabulkové části : nebyla doložena
 Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována) : formát dgn, 

zpracováno v programu Bentley PowerView V8i
 Typ (linie, bod, plocha) : Linie
 Datový model, včetně popisu datových vrstev 
 Medium – nosič, velikost souborů : zasláno e-mailem, velikost souboru 387072B

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 předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

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



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

Ing. Pavel Friedrich, člen představenstva 

16.12.2015

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









  

Pasport č. …… údaje o území 

 

 

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování  
 
 
 
 
Krajský úřad – Moravskoslezský kraj a ORP v Moravskoslezském kraji 
Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury 
28. října 117 
702 18 Ostrava 
 
 
 
 

 

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje) 

 

1. Jméno a příjmení / název 
Správa železniční dopravní cesty s. o. 

Správa železniční geodézie Praha 

 

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj 

                   

 

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt 

a) obec         b) PSČ  

Praha 8 186 00 

c) ulice (část obce)        d) číslo popisné / orientační 

 

Pod Výtopnou 645 / 8 

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby 

Ing. Karel Veselý 

f) číslo telefonu           g) e-mail 

972 245 007 veselyk@szdc.cz 

 

 



II. oddíl – údaj o území 

4. Název nebo popis údaje o území 
JEV NÁZEV 

067 Technologický objekt zásobování vodou  

068 Vodovodní síť 

069 Technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod 

070 Síť kanalizačních stok, odvodnění tělesa dráhy  

071 Výrobna elektřiny  

072 Elektrická stanice  

073 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy  

074 Technolog. objekt zásobování plynem  

075 Vedení plynovodu  

078 Produktovod  

079 Technologický objekt zásobování teplem  

080 Teplovod  

081 Elektronické komunikační zařízení  

082 Komunikační vedení  

085 Skládka 

093       Místní a účelové komunikace 

094 Železniční dráha celostátní  

095 Železniční dráha regionální  

097 Vlečka  

098 Lanová dráha  

105 Hraniční přechod 

110 Objekt civilní ochrany 

111 Objekt požární ochrany 

118       Jiné záměry 

119      Plochy a území ostatních složek IZS 

127       Silniční dopravní zařízení 

128 Železniční dopravní zařízení 

  depo ČD Cargo, garáž MUV, DKV, DOV 

  drážní budova 

  kolejová váha 

  most 

  nástupiště 

  opěrné, zárubní a obkladní zdi 

  oplocení 

  propustek 

  protihluková stěna 

  rampa 

  technologické zařízení pozemních objektů 

  točnice 

  tunel 

  výtah 

  zajištění skal 

  zarážedlo 

  zastávka 

  železniční přejezd 

  železniční stanice 

998     Objekty blíže neurčené 

999     Objekty, které nejsou předmětem údajů o území pro ÚAP 

 



5. Vznik údaje o území 

a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný        b) ze dne 
Georeferencovaná data pasportů technické 

a dopravní infrastruktury SŽDC, dokumentace 
skutečného provedení staveb. 

 

Dle údaje v atributu OVER_KDY u jednotlivých 
objektů. Uzávěrka zpracování dat 4. 12. 2015 

c) vydal       

Správa železniční dopravní cesty, s. o. a České dráhy, a. s. 

6. Územní lokalizace údaje o území 

        

 
Česká republika 

 

7. Předání údaje o území 

a) název dokumentu           b) datum zpracování 
 

Aktualizace údajů o území technické a dopravní 
infrastruktury SŽDC, s. o. pro ÚAP 

 
4. 12. 2015 

c) počet svazků, listů, nosičů 
 

1 zip soubor, 1 pdf dokument s pasportem 

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen 
 

1 : 1000 

e) souřadnicový systém zobrazení 
 

S-JTSK 

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména: 
 Některá tabelovaná data jsou uvedena bez diakritiky ve formátu *.dbf 

 Data byla zpracována programem QGIS 

 Soubory jsou typu 
o liniového 
o bodového 
o polygonového 

 Datový model je uveden v následující tabulce: 
 

jev atribut 
typ 

proměnné 
hodnota co atribut obsahuje 

všechny edit_kdo Ch25   kdo vložil geodata 

všechny edit_kdy Ch10   kdy vložil geodata 

všechny over_kdo Ch25   kdo vytvořil primární data 

všechny over_kdy Ch10   kdy vytvořil primární data 

všechny zdroj Ch255   název zdrojových primárních dat v datovém skladu SŽG 

všechny nazev Ch255   název objektu, převzato z pasportu, výkresu, od správce,… 

všechny nazev1 Ch255   název stavby, pasportu, celku 

všechny id Ch12   převzato z pasportu 

všechny stav Ch3 ar archivní údaj, v terénu zrušeno 

      nep 
neprovozovaná trať (u jevu 094, 095, 097 se může jednat též například o 
projektovanou nebo dlouhodobě zrušenou trať) 

      bz     objekt určený ke zrušení 



      st existující stav 

      za záměr 

      zar neplatný záměr 

všechny pres Ch3 dok převzato z projektu, UPD,  

      nez zákres neznámé přesnosti 

      pkn zákres sjednocen s pozemky KN 

      geo geodeticky zaměřeno alespoň ve 3. třídě přesnosti mapování 

      gps zaměřeno mobilními prostředky GPS v rámci terénního sběru dat 

      zak přibližný zákres podle neověřených podkladů 

všechny jev Ch3   číslo jevu 

          

067-Technologický objekt zásobování vodou vč. ochranného pásma  

  popis Ch3 ats automatická tlaková stanice 

      std studna 

      hdr hydrant 

      vdj vodojem 

      cer čerpací stanice vodárenská na vodovodním řadu 

      ost ostatní zařízení k zásobování vodou 

      OP ochranné pásmo 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

068-Vodovodní síť včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 vr vodovodní řad 

      vu vodovody  užitkové vody 

      suc suchovod 

      OP ochranné pásmo vodovodní sítě 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

069-Technologický objekt čištění a odvádění odpadních vod včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 br biologický rybník, dočišťovací nádrž 

      ps přečerpávací stanice odpadních vod 

      cov čistírna odpadních vod 

      ost ostatní zařízení k odvádění a čištění odpadních vod 

      sak kanalizační šachta 

      zum žumpa, septik, jímka 

      tek technologický objekt na kanalizaci 

      WC sociální zařízení 

      OP ochranné pásmo 

      odz odvodňovací zařízení 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

070-Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 d stoka dešťové kanalizace 

      j stoka jednotné kanalizace 



      s stoka splaškové kanalizace 

      st stoka splaškové tlakové kanalizace 

      sh stoka hloubkové kanalizace 

      ost odvodnění stanice 

      k kanalizace - bez rozlišení 

      tra trativod 

      spo svodné potrubí 

      odv odvodnění tělesa dráhy 

      OP ochranné pásmo kanalizační stoky 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

071-Výrobna elektřiny včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 ove objekt  výrobny elektrické energie 

      opp 
plošné vymezení výrobny elektřiny; areál důležitý pro vymezení ochranného 
pásma 

      OP ochranné pásmo výrobny elektrické energie  

  tepar Ch255   technické parametry 

          

072-Elektrická stanice včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 me měnírna  

      trf trafostanice  

      rtn transformovna 

      rzv rozvodna 

      osz ostatní zařízení na zpracování a distribuci el.enegie 

      opp 
plocha vymezená oplocením popř. vnějším lícem zdiva venkovních stanic a 
stanic s napětím nad 52 kV v budovách 

      OP ochranné pásmo 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

073-Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma       

  popis Ch3 vos vedení elektrické sítě veřejného osvětlení  

      nnk venkovní vedení elektrické sítě NN - kabelové  

      nnn venkovní vedení elektrické sítě NN - s neizolovanými vodiči  

      nnz venkovní vedení elektrické sítě NN - závěsný kabel  

      vnk venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - kabelové  

      vni venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - s izolovanými vodiči  

      vnn venkovní vedení elektrické sítě VN 1-35 kV - s neizolovanými vodiči  

      sil silové vedení 

      nsz napájecí vedení ke sdělovacím a zabezpečovacím zařízením 

      svi svítidlo, osvětlovací věž, osvětlovací stožár 

      chr chránička 

      tv trakční vedení, kotva stožáru TV, břevna, krakorce 

      ttv technologie trakčního vedení 

      tsi technologie silnoproudá 

      tns technologie napájecích stanic 



      tdr technologie dispečerská řídící 

      OP ochranné pásmo 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

074-Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

  popis Ch3 zzp zařízení zásobování plynem  

      zp zásobník plynu 

      kom kompresor 

      vyp vypínač 

      odc odpínač 

      odp odpojovač 

      kob kolejová brzda 

      opp plocha důležitá z hlediska vymezení OP 

      OP ochranné pásmo 

      bp bezpečnostní pásmo  

      vzd zařízení stlačeného vzduchu 

      hup hlavní uzávěr plynu 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

075-Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma 

  popis Ch3 bp bezpečnostní pásmo plynovodu  

      ntl plynovod NTL  

      stl plynovod STL  

      ply plynovod 

      pp plynovodní přípojka  

      chr chránička 

      OP ochranné pásmo plynovodu 

      vzd vedení  stlačeného vzduchu 10A 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

078-Produktovod včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 pv produktovod 

      chr chránička 

      sh sklad hořlavin 

      nad nádrž PHM 

      OP ochranné pásmo produktovodu 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

079-Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 kot kotelna 

      pst předávací stanice tepla 

      ozt ostatní zařízení na zpracování a distribuci tepla  

      tot technologický objekt zásobování teplem 

      OP ochranné pásmo technologického objektu na teplárenské síti  



  tepar Ch255   technické parametry 

          

080-Teplovod včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 czt hranice oblastí vytápěných ze systému CZT  

      mrt místní rozvod tepla - primární  

      tep teplovod 

      hor horkovod 

      par parovod 

      OP ochranné pásmo rozvodu tepla  

  tepar Ch255   technické parametry 

          

081-Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 bts BTS vysílač 

      rz radiové zařízení 

      ekz elektronické komunikační zařízení 

      tel telefon 

      zz 
zabezpečovací zařízení (přejezdové zařízení, výstražníky, návěstidla, 
snímače…) 

      OP ochranné pásmo komunikačního a zabezpečovacího zařízení 

  tepar Ch255   technické parametry, popis návěstidel,… 

          

082-Komunikační vedení včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 rss radiový směrový spoj  

      kv komunikační vedení 

      zab zabezpečovací vedení 

      ko kabel optický 

      km kabel metalický 

      chr chránička 

      dra drátovod 

      OP ochranné pásmo komunikačního a zabezpečovacího vedení 

  tepar Ch255   technické parametry (typ kabelu, hloubka, číslo kabelu,…) 

          

085-Skládka včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 skl skládka 

      OP ochranné pásmo skládky 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

093-Místní a účelové komunikace 

93 popis Ch3 uko účelová komunikace 

      mko místní komunikace 

      zpl zpevněná plocha 

          

094-Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma 

  trakce Ch1 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) 

      N nezávislá (neelektrifikováno) 



      U závislá (elektrifikovano) 

      S smíšená (smíšená trakce) 

  jr Ch3   číslo trati podle jízdního řádu 

  KCD Ch1 K celostátní koridorové tratě 

      H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory 

      C ostatní celostátní tratě 

      T celostátní tratě - neprovozované 

      R regionální tratě provozované SŽDC 

      P reg. tratě-v majetku státu, provoz. subjekt mimo SŽDC 

      S regionální tratě-soukromé 

      M regionální tratě-neprovozované 

      V vlečky cizí 

      W vlečky patřící SŽDC 

      Z zahraniční tratě 

      N nezařazené - není tratí 

  poznámka Ch255   uvedení nestandardní informace 

  SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití 

      E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely 

      N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury 

      V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC 

      R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC 

      Z úseky tratí ve vlastnictví zahraničních železničních správ na území ČR 

      C úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR 

      T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR  

      JZ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní 

      CV SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC 

      CR SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC  

      CJ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR  

      CZ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 

  TUDU Ch6   číslo definičního úseku 

  rozchod Ch1 N 1435mm 

      U 760mm 

      J jiný 

      X splítka 

          

095-Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma 

  trakce Ch1 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) 

      N nezávislá (neelektrifikováno) 

      U závislá (elektrifikovano) 

      S smíšená (smíšená trakce) 

  jr Ch3   číslo trati podle jízdního řádu 

  KCD Ch1 K celostátní koridorové tratě 

      H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory 

      C ostatní celostátní tratě 



      T celostátní tratě - neprovozované 

      R regionální tratě provozované SŽDC 

      P reg. tratě-v majetku státu, provoz. subjekt mimo SŽDC 

      S regionální tratě-soukromé 

      M regionální tratě-neprovozované 

      V vlečky cizí 

      W vlečky patřící SŽDC 

      Z zahraniční tratě 

      N nezařazené - není tratí 

  poznámka Ch255   uvedení nestandardní informace 

  SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití 

      E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely 

      N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury 

      V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC 

      R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC 

      Z úseky tratí ve vlastnictví zahraničních železničních správ na území ČR 

      C úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR 

      T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR  

      JZ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní 

      CV SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC 

      CR SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC  

      CJ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR  

      CZ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 

  TUDU Ch6   číslo definičního úseku 

  rozchod Ch1 N 1435mm 

      U 760mm 

      J jiný 

      X splítka 

          

097-Vlečka včetně ochranného pásma 

  trakce Ch1 C částečně závislá (částečně elektrifikováno) 

      N nezávislá (neelektrifikováno) 

      U závislá (elektrifikováno) 

      S smíšená (smíšená trakce) 

  jr Ch3   číslo trati podle jízdního řádu 

  KCD Ch1 K celostátní koridorové tratě 

      H celostátní tratě - hlavní tahy mimo koridory 

      C ostatní celostátní tratě 

      T celostátní tratě - neprovozované 

      R regionální tratě provozované SŽDC 

      P reg. tratě-v majetku státu, provoz. subjekt mimo SŽDC 

      S regionální tratě-soukromé 

      M regionální tratě-neprovozované 

      V vlečky cizí 



      W vlečky patřící SŽDC 

      Z zahraniční tratě 

      N nezařazené - není tratí 

  poznámka Ch255   uvedení nestandardní informace 

  SPR Ch2 D SŽDC - tratě pro komerční a smluvní využití 

      E SŽDC - tratě pro vlastní služební účely 

      N SŽDC - tratě pronajaté jiným správcům infrastruktury 

      V tuzemští vlastníci vleček mimo vleč. SŽDC 

      R tuzemští vlastnící reg. drah mimo SŽDC 

      Z úseky tratí ve vlastnictví zahraničních železničních správ na území ČR 

      C úseky tratí ve správě SŽDC mimo území ČR 

      T peážní tratě - ve vlastnictví zahraničních želez. správ s vnitrostátní dopravou ČR  

      JZ jiné zájmové trati zahraničních železničních správ mimo peážní 

      CV SŽDC a tuzemští vlastníci vleček mimo vlečky SŽDC 

      CR SŽDC a tuzemští vlastníci regionálních drah mimo SŽDC  

      CJ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraniční dráhy na území ČR  

      CZ úseky tratí ve smíšené správě SŽDC a zahraničních drah mimo území ČR 

  TUDU Ch6   číslo definičního úseku 

  rozchod Ch1 N 1435mm 

      U 760mm 

      J jiný 

      X splítka 

          

098-Lanová dráha včetně ochranného pásma 

  popis Ch3 v lanová dráha visutá  

      p pozemní lanová dráha  

      sta zastávka, stanice lanové dráhy  

      OP ochranné pásmo lanové dráhy  

  tepar Ch255   technické parametry (atribut změněn v rámci sjednocení dat) 

          

105-Hraniční přechod 

  nazevSR70 Ch255   název hraničního přechodu 

  nazev35 Ch35   název hraničního přechodu 

  nazev20 Ch20   název hraničního přechodu 

  popis Ch3 r říční 

      s silniční 

      z železniční 

      t turistický 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut změněn v rámci sjednocení dat) 

  popis1 Ch1 1 přechod mohou využívat příslušníci všech států 

      2 přechod mohou využívat  jen občané ČR 

      3 přechod jen pro malý pohraniční styk 

  dokument Ch255   identifikace zakládacího dokumentu (číslo vyhlášky, nařízení, ...) 

  dok_vy_kdo Ch255   identifikace původce zakládacího dokumentu 



  pohr_trat Ch255     

  peaz Ch1 H přechod ČR 

      E peážní 

  dok_vy_kdy Datum   datum podepsání zakládacího dokumentu 

          

110-Objekt civilní ochrany 

  popis Ch3 em evakuační místo 

      su stálý úkryt CO 

      iu improvizovaný úkryt CO  

      sco sklad CO 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

111-Objekt požární ochrany 

  popis Ch3 kpv koncový prvek varování  

      skl sklad HZS SŽDC 

      hzs stanice hasičského záchranného sboru SŽDC 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

118-Jiné záměry 

  popis Ch3 upd územně plánovací dokumentace 

      us územní studie 

      iz investiční záměr 

      pd projektová dokumentace 

      sp studie proveditelnosti 

      uts územně technická studie 

      eia dokumentace EIA 

  schva Ch255   
Schválení dokumentace (posuzovací protokol, případně informace zda je studie 
schválená) 

  lokm12 Ch255   TUDU dle M12 + km  

  lokjr Ch10   lokalita dle JŘ 

  pozn Ch255   poznámka 

          

119-Plochy a území ostatních složek integrovaného záchranného systému 

  popis Ch3 pzs plocha vyčleněná pro zásahy IZS v době mimořádných událostí 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

127-Silniční dopravní zařízení 

  popis Ch3 ndj silniční nadjezd (nemusí být ve správě SŽDC) 

  tepar Ch255   technické parametry (atribut doplněn v rámci sjednocení dat) 

          

128-Železniční dopravní zařízení 

  popis Ch3 mos most 

      tun tunel 

      pro propustek 

      vah kolejová váha 



      lvk přechodová lávka pro pěší 

      dep depo ČD Cargo, garáž MUV, DKV, DOV,  

      zst železniční stanice * 

      zas Zastávka * 

      pre železniční přejezd 

      zed opěrné, zárubní a obkladní zdi 

      zaj zajištění skal 

      rmp rampa 

      tcn točnice 

      plo oplocení 

      zar zarážedlo 

      vyt výtah 

      phs protihluková stěna 

      bud budova 

      tzp technologické zařízení pozemních objektů 

      nas nástupiště 

  tepar Ch255   technické parametry 

          

998-Objekty blíže neurčené 

  popis Ch3 ved vedení, kolektory, chráničky, vstupní šachty, sloupy, armatury 

  tepar Ch255   technické parametry  

          

999- Objekty, které nejsou předmětem údajů o území pro ÚAP 

  tepar Ch255   Popis objektu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona. 

 

 

 

 

                                                                 15. 12. 2015                   

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje 

 



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území 

9. Vyjádření poskytovatele: 

 

Jev 067 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 068 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 069 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 070 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 071 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 072 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 073 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 074 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 075 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 078 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 080 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 081 

data převzata z pasportu, DSPS a GP 

Primární data BTS poskytl Ing. Petr Očenáš, tel 972 322 134 

Jev 082 

Data jsou převzata z DSPS a pasportů. 

  

Jev 085 

data převzata z evidence skládek Ř SŽDC 

Primární data poskytla Marie Babáková, tel. 972 524 684.  

Jev 094, 095, 097 

Průběh osy koleje je převzat z mapové přílohy Číselníku pro označování tratí M12, 
stejně jako hodnoty atributů. Data jsou garantována TUDC, kromě atributu čísla trati 
podle jízdního řádu, který není garantován. 
Atribut název, u těchto jevů, obsahuje označení definičního úseku podle číselníku 
M12. Atribut název1 pak označení celého traťového úseku, název jeho začátku a 
konce, rovněž podle číselníku M12. Ochranné pásmo dráhy není v některých 
úsecích garantované pro měřítko katastrální mapy. Tyto úseky jsou 



identifikovatelné atributem přes = zak. Plochy ochranného pásma dráhy jsou 
uvedeny souborně v rámci jevu 094 bez ohledu na klasifikaci tratí regionálních, 
celostátních a vleček. Ochranné pásmo dráhy bylo automaticky generováno 
z průběhu osy koleje a hranice pozemku s účelem využití dráha. Zahrnuje tak i 
plochy doposud nevypořádaných drážních parcel. 
Osy vlečkových kolejí, které nejsou ve vlastnictví SŽDC, jsou zobrazené, za 
správnost dat však neručíme. Za poskytnutí údajů o území odpovídá provozovatel 
vlečky. Aktuální seznam provozovatelů vleček spravuje Drážní úřad. 
Osy koleje, které nelze přiřadit k jevu 094, 095, 097 a zároveň jsou provozovanou 
tratí, byly přiřazeny k jevu 097. Jedná se o zahraniční tratě. Tato skutečnost je 
zmíněna v poznámce u dané položky 
Poskytovatel primárních dat TUDC, Ing. Karel Šimša, tel. 972 741 268 

 

Jev 098 

data převzata z KN a kontrolního měření lanovky pro ČD 

  

Jev 105 

Data převzata z evidence železničních hraničních přechodů Ř SŽDC 
Poskytovatel primárních dat Bc. Roland Nohel, tel 972 335 561 

  

Jev 110 

Data převzata z pasportu budov a správců, správce viz údaj v poli „over_kdo“ pro 
data, kde pole zdroj=“pasport SBBH“ 

  

Jev 111 

Data převzata z pasportu budov a správců, správce viz údaj v poli „over_kdo“ pro 
data, kde pole zdroj=“pasport SBBH“ 

  

Jev 128 

Mosty převzaty z pasportu MES 
primární data poskytl Bc. Pavel Remeš, tel. 972 741 267 

Propustky převzaty z pasportu propustků 
primární data poskytl Bc. Pavel Remeš, tel. 972 741 267 

Tunely převzaty z pasportu tunelů 
primární data poskytl Bc. Pavel Remeš, tel. 972 741 267 

Přejezdy převzaty z pasportu přejezdů 
primární data poskytl Ing. Jan Šafra, tel. 972 341 192, data neobsahují přejezdy na 
vlečkách, za poskytnutí údajů o území odpovídá provozovatel vlečky.  

Názvy dopravně významných míst převzaty z předpisu pro označování dopravně 
významných míst  SR70 
primární data poskytl Ing. Michael Berzkowitsch, tel. 972 241 329 

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 stavebního zákona. 

 

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje 

  
Ing. Karel Veselý, vedoucí odboru centrální dokumentace Správy železniční geodézie Praha 

                                                                

 
 15. 12. 2015               
                                   

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje
 
 



Pasport č.2 údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování 
 Magistrát města Havířova Odbor územního rozvoje

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)

1. Jméno a příjmení / název
T-Mobile Czech Republic a.s., dále (TMCZ )

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj
6 4 9 4 9 6 8 1

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt

a) obec b) PSČ
Praha 149 00

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační
Tomíčkova 2144/1

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby
Petr Dundáček

f) číslo telefonu        g) e-mail
+420 603 404 581 petr.dundacek@t-mobile.cz



II. oddíl – údaj o území

4. Název nebo popis údaje o území
řádek 81. elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
řádek 82. komunikační vedení včetně ochranného pásma
řádek 73. nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetne ochranného pásma

5. Vznik údaje o území
a) právní předpis / správní rozhodnutí / jiný        b) ze dne
Interní dokumentace TMCZ aktualizace k 1. dni aktuálního měsíce

c) vydal
TMCZ

6. Územní lokalizace údaje o území
a) název katastrálního/katastrálních území        b) číslo katastrálního/katastrálních území
Rozsah území - Moravskoslezský kraj Rozsah území - Moravskoslezský kraj

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

7. Předání údaje o území
a) název dokumentu        b) datum zpracování
Prostřednictvím WEB portálu Průběžně, aktualizace k 1. dni aktuálního měsíce

c) počet svazků, listů, nosičů
viz přílohy

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen
Digitální formát bez omezení měřítkem zobrazení

e) souřadnicový systém zobrazení
S-JTSK

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:
 Textová část – bez textové části
 Grafická část – souborová forma ve formátu SHP 
 Datový model – formát údajů přístupný a aktualizovaný na WEB portálu
 Medium – zaslány e-mailem na základě žádosti zadané prostřednictvím WEB portálu

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 předaného údaje podle § 28 odst. 3 stavebního zákona.

19.2.2016
..................………..…….....……………………………



datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje



III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

Dundáček Petr                            Senior specialista ochrany sítě

19.2.2016
..................………..…….....……………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje
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strana 1Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

Pasport č. / údaje o území

poskytnutý krajskému úřadu / úřadu územního plánování

I. oddíl – poskytovatel údaje (identifikační údaje)
1. Jméno a příjmení / název

2. Identifikační číslo nebo obdobný údaj

3. Sídlo poskytovatele údaje a kontakt  

a) obec b) PSČ 

c) ulice (část obce) d) číslo popisné / orientační

e) jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby

f) číslo telefonu g) e-mail

II. oddíl – údaj o území
4. Název nebo 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) název katastrálního/katastrálních území b) číslo katastrálního/katastrálních území

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

Magistrát města Havířova

1270

CZ00297488

Havířov 73601

Svornosti 86/2

Ing.arch. Karel Mokroš, vedoucí odboru územního rozvoje

596 803 270 mokros.karel@havirov-city.cz

082  komunikační vedení včetně ochranného pásma  územní plán Těrlicko

územní plán Těrlicko 04.11.2014

Zastupitelstvo obce Těrlicko

obec Těrlicko neúčelné

neúčelné

A082

Ing.arch. Aleš Palacký

d) autor



strana 2Zpracováno v ÚAP manager (GEOVAP, spol. s r.o.)

7. Předání údaje o území

a) název dokumentu b) datum zpracování

c) počet svazků, listů, nosičů

d) měřítko mapového podkladu, nad kterým byl údaj o území zobrazen

e) souřadnicový systém zobrazení

f) u digitálních dat jejich popis (metadata), zejména:

    * Formát textové/tabulkové části
    * Formát grafické části (s uvedením programu ve kterém je zpracována)
    * Typ (linie, bod, plocha)
    * Datový model, včetně popisu datových vrstev
    * Medium – nosič, velikost souborů

III. oddíl – potvrzení správnosti použitého údaje o území

9. Vyjádření poskytovatele údajů ke správnosti použitého 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 stavebního zákona.

……….......……….……………………………………

datum a podpis oprávněné osoby poskytovatele údaje

8. Prohlášení poskytovatele 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 stavebního zákona.

jméno a příjmení a funkce oprávněné osoby poskytovatele údaje

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

082  komunikační vedení včetně ochranného pásma  územní plán Těrlicko  záměry22.07.2016

1xCD

digitální bez omezení

JTSK
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