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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ 

o předání a převzetí dat 
 

 

Předávající: 
Magistrát města České Budějovice 
Útvar hlavního architekta 
Ing. Petr Polák 
Nám. Přemysla Otakara II., č. 1, 2 
370 92 České Budějovice 

Přebírající: 
jméno……………………………………….. 
 
adresa……………………………………………….. 
 
………………………………………………. 
 
………………………………………………. 

Předmět předání: 
Dodané podklady z těchto děl: 

- Výřez DKM v lokalitě Sportovní hala v KÚ 
České Budějovice 2 z 04/2012 

- Ortofotomapa v lokalitě Sportovní hala v KÚ 
České Budějovice 2, rok náletu 2011 

- DTMM v rozsahu: polohopis lokality Sportovní 
hala v KÚ 2 ČB, inženýrské sítě lokality Sportovní 
hala v KÚ 2 ČB, výškopis lokality Sportovní hala 
v KÚ 2 ČB 

Počet předávaných vyhotovení: 
- sportovka_kn.dwg 

- sportovka_kn.dgn 

- Cbud_2-3-12.tfw 

- Cbud_2-3-12.tif 

- Cbud_2-3-14.tfw 

- Cbud_2-3-14.tif 

- Cbud_2-3-21.tfw 

- Cbud_2-3-21.tif 

- Cbud_2-3-23.tfw 

- Cbud_2-3-23.tif 

- sportovka_p.dgn 

- sportovka_p.dwg 

- sportovka_s.dgn 

- sportovka_s.dwg 

- sportovka_v.dgn 

- sportovka_v.dwg 

Účel předání: 
Data mohou být využita pouze pro účely – zpracování 

návrhu pro architektonickou soutěž MMCB „Centrum 
halových sportů České Budějovice“ 



 

Ostatní podmínky užívání: 
a) Přebírající je oprávněn využívat data pouze 

nekomerčním způsobem pro účely uvedené výše a to 
pro potřeby a prospěch Statutárního města České 
Budějovice.  

b) Přebírající je povinen po skončení prací pro potřeby a 
prospěch Statutárního města České Budějovice tato 
data vrátit a odstranit je ze všech svých elektronických 
médií a dále je nevyužívat. 

c) Přebírající je oprávněn poskytnout data svým 
subdodavatelům v rámci plnění účelu výpůjčky. 
Přebírající se zavazuje nepředat data třetí osobě, 
která se subdodavatelsky nepodílí na plnění závazku. 

d) DTMM nenahrazuje vyjádření o existenci technického 
vybavení jednotlivých správců technického vybavení. 

e) V zájmovém území není dosud zavedena jednotná 
evidence technického vybavení. Zakreslené 
inženýrské sítě 1. JVS, TSM, DP, PBH, JČP, Teplárny 
ČB a Telefónica Czech Republic, a.s. nejsou ověřené. 

Doba trvání výpůjčky: Dohodnutá doba bezplatného využívání dat je stanovena 
pouze na dobu plnění závazku uvedeného v účelu 
předání. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………. 

Jméno  + podpis 
 


