VY JÁDě ENÍ O EXISTENCI SÍTċ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTċ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEý NOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.
vydané podle § 101 zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ (zákon o
elektronických komunikacích), ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ a § 161 zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu
(stavební zákon) þi dle dalších pĜíslušných právních pĜedpisĤ

ý íslo jednací: 701435/13

ý íslo žádosti: 0113 037 096

DĤvod vydáníVyjádĜení : Spojené územní a stavební Ĝízení
Platnost tohoto VyjádĜení konþí dne: 18. 11. 2015.
Žadatel
Stavebník
Název akce

DopravnČ inženýrská kanceláĜ, s.r.o.
ÚMý Praha  Velká Chuchle
MimoúrovĖové kĜížení ulice Starochuchelská s tratí ýD
Okres

Zájmové území Obec

Hlavní mČsto Praha
Praha

Kat. území / þ. parcely Velká Chuchle; Malá Chuchle
Žadatel shora oznaþenou žádostí urþil a vyznaþil zájmové území, jakož i stanovil dĤvod pro vydání VyjádĜení o
existenci sítČ elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítČ elektronických komunikací
spoleþnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen VyjádĜení).
Na základČ urþení a vyznaþení zájmového území žadatelem a na základČ stanovení dĤvodu pro vydání
vydává spoleþnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jenTelefónica) následující VyjádĜení:

VyjádĜení

dojde ke stĜetu
se sítí elektronických komunikací (dále jen
SEK) spoleþnosti Telefónica, jejíž existence a poloha je zakreslena v
pĜiloženém výĜezu/výĜezech z úþelové mapy SEK spoleþnosti Telefónica. Ochranné pásmo SEK je v souladu s
ustanovením § 102 zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ nČkterých souvisejících zákonĤ
stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v pĜiloženém výĜezu/výĜezech z úþelové mapy
SEK
spoleþnosti Telefónica vyznaþeno (dále jen Ochranné pásmo).
(1) VyjádĜení je platné pouze pro zájmové území urþené a vyznaþené žadatelem, jakož i pro dĤvod vydání VyjádĜení
stanovený žadatelem v žádosti.
VyjádĜení pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto VyjádĜení uvedené, zmČnou rozsahu zájmového území
þi zmČnou dĤvodu vydáníVyjádĜení uvedeného v žádosti nebo nesplnČním povinnosti stavebníka dle bodu 2 tohoto
VyjádĜení, to vše v závislosti na tom, která ze skuteþností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto
VyjádĜení nastane
nejdĜíve.
(2) Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba,je povinen bez zbyte þného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho zám Čr,
pro který podal shora oznaþenou žádost, je v kolizi se SEK a nebo zasahuje do Ochranného pásma SEK , nejpozdČji
však p Ĝed po þátkem zpracování projektové dokumentace stavby , která koliduje se SEK a nebo zasahuje do
Ochranného pásma SEK, vyzvat spoleþnost Telefónica ke stanovení konkrétních podmínek ochrany SEK ,
pĜípadnČk pĜeložení SEK , a to v pracovní dny od 8:00 do 15:00, prostĜednictvím zamČstnance spoleþnosti
Telefónica
BĜeþka, tel.: 602 354 422, email: emil.brecka@telefonica.com (dále jen POS).
povČĜeného ochranou sítČEmil

(3) PĜeložení SEK zajistí její vlastník, spole þnost Telefónica . Stavebník, který vyvolal pĜekládku SEK je dle
ustanovení § 104 odst. 16 zákona þ. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zmČnČ nČkterých souvisejících
zákonĤ povinen uhradit spoleþnosti Telefónica veškeré náklady na nezbytné úpravy dotþeného úseku SEK, a to na
úrovni stávajícího technického Ĝešení.
(4) Pro úþely pĜeložení SEK dle bodu (3) tohoto VyjádĜení je stavebník povinen uzavĜít se spoleþností Telefónica
Smlouvu o realizaci pĜekládky SEK .
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(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto VyjádĜení uvedené skuteþnosti je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba
povinen Ĝídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK spoleþnosti Telefónica, které jsou nedílnou souþástí tohoto
VyjádĜení.
(6) Spoleþnost Telefónica prohlašuje, že žadateli byly pro jím urþené a vyznaþené zájmové území poskytnuty veškeré
dostupné informace o SEK.
(7) Žadateli pĜevzetím tohotoVyjádĜení vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k úþelu, pro který mu
byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávnČn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiĜovat, pronajímat, pĤjþovat
þi jinak užívat bez souhlasu spoleþnostiTelefónica. V pĜípadČ porušení tČchto povinností vznikne žadateli odpovČdnost
vyplývající z platných právních pĜedpisĤ, zejména pĜedpisĤ práva autorského.
V pĜípadČ dotazĤVyjádĜ
k
ení lze kontaktovat spoleþnostTelefónica na asistenþní lince 14 111.
PĜílohami VyjádĜení jsou:





Všeobecné podmínky ochrany SEK spoleþnosti Telefónica
Situaþní výkres (obsahuje zájmové území urþené a vyznaþené žadatelem a výĜezy úþelové mapy
SEK)
Informace k podmínkám napojení
Informace k vytyþeníSEK

VyjádĜení vydala spoleþnostTelefónica dne: 18. 11. 2013.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Všeobecné podmínky ochrany SEK spoleþnosti Telefónica
I. Obecná ustanovení
1. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen pĜi provádČní jakýchkoliv þinností, zejména stavebních nebo
jiných prací, pĜi odstraĖování havárií a projektování staveb, Ĝídit se platnými právními pĜedpisy, technickými a
odbornými normami (vþetnČ doporuþených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a uþinit
veškerá opatĜení nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítČ elektronických komunikací ve
vlastnictví spoleþnosti Telefónica a je výslovnČ srozumČn s tím, že SEK jsou souþástí veĜejné komunikaþní sítČ, jsou
zajišĢovány ve veĜejném zájmu a jsou chránČny právními pĜedpisy.
2. PĜi jakékoliv þinnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen respektovat
ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení pĜístupu kSEK. PĜi kĜížení nebo soubČhu þinností se
SEK je povinen Ĝídit se platnými právními pĜedpisy, technickými a odbornými normami (vþetnČ doporuþených),
správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. PĜi jakékoliv þinnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m
od krajního vedení vyznaþené trasy podzemního vedení
SEK (dále jen PVSEK) nesmí používat mechanizaþních
prostĜedkĤ a nevhodného náĜadí.
3. Pro pĜípad porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby, založené Všeobecnými
podmínkami ochrany SEK spoleþnosti Telefónica je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, odpovČdný za veškeré
náklady a škody, které spoleþnostiTelefónica vzniknou porušením jeho povinnosti.
4. V pĜípadČ, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohotoVyjádĜení, nelze toto VyjádĜení použít
jako podklad pro vytyþení a je tĜeba požádat o vydání nového
VyjádĜení.
5. Budeli žadatel na spoleþnosti Telefónica požadovat, aby se jako úþastník správního Ĝízení, pro jehož úþely bylo toto
VyjádĜení vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním Ĝízení, pro jehož úþely bylo toto
VyjádĜení vydáno, je povinen kontaktovat POS.
II. Souþinnost stavebníka pĜi þinnostech v blízkosti SEK
1. Zapoþetí þinnosti je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat
þíslo VyjádĜení, k nČmuž se vztahují tyto podmínky.
2. PĜed zapoþetím zemních prací þi jakékoliv jiné þinnosti je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen zajistit
vyznaþení tras PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznaþenou trasou PVSEK prokazatelnČ seznámí
všechny osoby, které budou a nebo by mohly þinnosti provádČt.
3. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv tĜetí osobu, jež bude provádČt zemní
práce, aby zjistila nebo ovČĜila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK pĜíþnými sondami, a je srozumČn s tím, že
možná odchylka uložení stĜedu trasyPVSEK, stranová i hloubková, þiní +/ 30 cm mezi skuteþným uložením PVSEK a
polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. PĜi provádČní zemních prací v blízkostiPVSEK je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen postupovat tak,
aby nedošlo ke zmČnČ hloubky uložení nebo prostorového uspoĜádáníPVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím
povČĜená tĜetí osoba, povinen zabezpeþit proti provČšení, poškození a odcizení.
5. PĜi zjištČní jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skuteþností je stavebník, nebo jím povČĜená
tĜetí osoba, povinen bez zbyteþného odkladu pĜerušit práce a zjištČní rozporu oznámit
POS. V pĜerušených pracích lze
pokraþovat teprve poté, co od POS prokazatelnČ obdržel souhlas k pokraþování v pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze zemČ do budovy, rozvádČþe, na sloup apod. je stavebník, nebo jím povČĜená
tĜetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK.
Výkopové práce v blízkosti sloupĤ nadzemního vedení
SEK (dále jen NVSEK) je povinen provádČt v takové
vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních pĜedpisĤ, technických a
odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupĤ.
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7. PĜi provádČní zemních prací, u kterých nastane odkrytíPVSEK, je povinen stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba
pĜed zakrytímPVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávnČn provést až poté, kdy prokazatelnČ obdržel souhlas
POS.
8. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do
kabelových komor bez souhlasu spoleþnosti Telefónica.
9. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn trasu PVSEK mimo vozovku pĜejíždČt vozidly nebo
stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK ĜádnČ zabezpeþí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo
jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen projednatPOS
s zpĤsob mechanické ochrany trasy PVSEK. PĜi pĜepravČ vysokého
nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen respektovat výšku
NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn na trase PVSEK (vþetnČ ochranného pásma) jakkoliv
mČnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani mČnit rozsah a konstrukci zpevnČných ploch (napĜ. komunikací,
parkovišĢ, vjezdĤ aj.).
11. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen manipulaþní a skladové plochy zĜizovat v takové vzdálenosti
od NVSEK, aby þinnosti na/v manipulaþních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než
1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen obrátit se naPOS v prĤbČhu stavby, a to ve všech pĜípadech,
kdy by i nad rámec tČchto Všeobecných podmínek ochrany SEK spoleþnosti Telefónica mohlo dojít ke stĜetu stavby se
SEK.
13. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn užívat, pĜemísĢovat a odstraĖovat technologické,
ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn bez pĜedchozího projednání
s jakkoliv manipulovat s
POS
pĜípadnČ odkrytými prvkySEK, zejména s ochrannou skĜíní optických spojek, optickými spojkami, technologickými
rezervami þi jakýmkoliv jiným zaĜízenímSEK. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je výslovnČ srozumČn s tím,
že technologická rezerva pĜedstavuje nČkolik desítek metrĤ kabelu stoþeného do kruhu a ochranou optické spojky je
skĜíĖ o hranČ cca 1m.
15. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen každé poškození þi krádež SEK neprodlenČ od okamžiku
zjištČní takové skuteþnosti, oznámit POS nebo poruchové službČ spoleþnosti Telefónica, telefonní þíslo 800 184 084,
pro oblast Praha lze užít telefonní þíslo 241 400 500.
III. Práce v objektech a odstraĖování objektĤ
1. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen pĜed zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných
objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelnČ kontaktovat POS a zajistit u spoleþnosti Telefónica
bezpeþné odpojení SEK.
2. PĜi provádČní þinností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen v souladu
s právními pĜedpisy, technickými a odbornými normami (vþetnČ doporuþených), správnou praxí v oboru stavebnictví a
technologickými postupy provést mimo jiné prĤzkum vnČjších i vnitĜních vedení
SEK na omítce i pod ní.
IV. Souþinnost stavebníka pĜi pĜípravČstavby
1. Pokud by þinností stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby, k níž je tĜeba povolení správního orgánu dle zvláštního
právního pĜedpisu, mohlo dojít k ohrožení þi omezení SEK, je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen
kontaktovat POS a pĜedložit zakresleníSEK do pĜíslušné dokumentace stavby (projektové, realizaþní, koordinaþní atp.).
2. V pĜípadČ, že pro þinnosti stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby, není tĜeba povolení správního orgánu dle
zvláštního právního pĜedpisu, je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen pĜedložit zakreslení trasy
SEK i s
pĜíslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánek), ze které bude zcela patrná míra dotþení
SEK.
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3. PĜi projektování stavby, rekonstrukce þi pĜeložky vedení a zaĜízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí
vlakĤ a tramvají, nejpozdČji však pĜed zahájením správního Ĝízení ve vČci povolení stavby, rekonstrukce þi pĜeložky
vedení a zaĜízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlakĤ a tramvají, je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí
osoba, povinen provést výpoþet rušivých vlivĤ, zpracovat ochranná opatĜení a pĜedat je POS. Stavebník, nebo jím
povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn do doby, než obdrží od
POS vyjádĜení k návrhu opatĜení, zahájit þinnost, která by
mohla zpĤsobit ohrožení þi poškození SEK. ZpĤsobem uvedeným v pĜedchozí vČtČ je stavebník, nebo jím povČĜená
tĜetí osoba, povinen postupovat také pĜi projektování stavby, rekonstrukce þi pĜeložky produktovodĤ s katodovou
ochranou.
4. PĜi projektování stavby, pĜi rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras spoleþnosti
Telefónica
a pĜekraþuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to vþetnČ doþasných objektĤ zaĜízení staveništČ (jeĜáby,
konstrukce, atd.), nejpozdČji však pĜed zahájením správního Ĝízení ve vČci povolení takové stavby, je stavebník nebo
jím povČĜená tĜetí osoba, povinen kontaktovatPOS za úþelem projednání podmínek ochrany tČchto radiových tras.
Ochranné pásmo radiových tras je tvoĜeno dvČma podélnými pruhy o šíĜi 25 m po obou stranách radiového paprsku v
celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zaĜízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) spoleþnosti Telefónica je stavebník,
nebo jím povČĜená tĜetí osoba, pĜed zahájením správního Ĝízení ve vČci povolení správního orgánu k þinnosti
stavebníka, nebo jím povČĜené tĜetí osoby, nejpozdČji však pĜed zahájením stavby, povinen kontaktovat
POS.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru
stávajících tras a zaĜízení SEK, þi do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, povinen
realizovat taková opatĜení, aby mohla být provádČna údržba a opravy SEK, a to i za použití mechanizace, otevĜeného
plamene a podobných technologií.
V. KĜížení a soubČh se SEK
1. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen v místech kĜíženíPVSEK se sítČmi technické infrastruktury,
pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat
PVSEK v zákonnými pĜedpisy stanovené
hloubce a chránit PVSEK chrániþkami s pĜesahem minimálnČ 0.5 m na každou stranu od hrany kĜížení. Chrániþku je
povinen utČsnit a zamezit vnikání neþistot.
2. Stavebník nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je výslovnČ srozumČn s tím, že v pĜípadČ, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu
þi vjezdu, je povinen stavbu sjezdu þi vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístČny v hloubce menší
než 0,6 m a optické nebyly umístČny v hloubce menší než 1 m. V pĜípadČ, že stavebník, nebo jím povČĜená osoba, není
schopen zajistit povinnosti dle pĜedchozí vČty, je povinen kontaktovat
POS.
3. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je povinen základy (stavby, opČrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby
dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, pĜípadnČ kontaktovat
POS.
4. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, není oprávnČn trasy
PVSEK znepĜístupnit (napĜ. zabetonováním).
5. Stavebník, nebo jím povČĜená tĜetí osoba, je pĜi kĜížení a soubČhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s
kabelovodem povinen zejména:
•
pokud plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístČny v blízkosti kabelovodu ve
vzdálenosti menší než 2 m nebo pĜi kĜížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod
kabelovodem, pĜedložitPOS a následnČ projednat zakreslení v pĜíþných Ĝezech,
•
do pĜíþného Ĝezu zakreslit také profil kabelové komory v pĜípadČ, kdy jsou sítČ technické infrastruktury þi
stavby umístČny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
•
neumísĢovat nad trasou kabelovodu v podélném smČru sítČ technické infrastruktury,
•
pĜedložitPOS vypracovaný odborný statický posudek vþetnČ návrhu ochrany tČlesa kabelovodu pod stavbou,
ve vjezdu nebo pod zpevnČnou plochou,
•
nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani doþasnČ,
•
projednat s POS, nejpozdČji ve fázi projektové pĜípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny
v úrovni þi pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré pĜípady, kdy jsou trajektorie podvrtĤ a protlakĤ ve
vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
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Informace k podmínkám napojení
Spoleþnost Telefónica , jako vlastník technické infrastruktury, Vám poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1
zákona þ. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu (dále jen stavební zákon) sou þasnČs vydáním
VyjádĜení následující informace o podmínkách vþasného napojení stavby (objektu) k SEK u níž je zájem o služby
elektronických komunikací (internet, televize, hlas...).
Pro urychlení a usnadn Ční napojení Vašeho objektu k SEK a následnému zprovozn Ční požadovaných služeb
spoleþnosti Telefónica , kontaktujte, prosím, naše pracovištČPlánování a výstavba sítČ, které bude koordinátorem
napojení objektu k SEK . Podmínkou napojení objektu na SEK je splnČní technických, ekonomických a
správních podmínek napojení v dané lokalit Č. Kontaktními pracovníky pro Ĝešení napojení Vašeho objektu k
SEK jsou ý ára Libor, Olšanská 2681 Praha, tel: +420 2 714 62234 nebo Ptá þek Pavel, Olšanská 2681 Praha, tel:
+420 2 714 62810.

Další užiteþné informace:

V rámci pĜípravy stavby podejte žádost o vydání územního rozhodnutí, a to vþetnČ výstavby pĜípojky SEK
k .
V žádosti o vydání územního rozhodnutí je vhodné tuto trasu oznaþit jako stavební objekt  "SO MimoúrovĖové kĜížení
ulice Starochuchelská s tratí ýD trasa SEK Telefónica Czech Republic, a.s." Trasu kabelu
SEK a místo napojení na
stávající síĢ spoleþnosti Telefónica konzultujte s výše uvedeným kontaktním pracovníkem. Pokud jste již žádost o
vydání územního rozhodnutí podali, pĜípadnČ územní rozhodnutí bylo již vydáno bez trasy SEK, požádejte o zmČnu
územního rozhodnutí u nové trasy
SEK nutné pro napojení požadovaných objektĤ (projednání žádosti o zmČnu
územního rozhodnutí se provádí pouze v rozsahu této zmČny).

Dovolujeme si Vás požádat, abyste informovali výše uvedeného kontaktního pracovníka naší spoleþnosti o
nabytí právní moci územního rozhodnutí vydaného na stavbu a pĜípojku vedení
SEK. V pĜípadČ potĜeby s Vámi
spoleþnost Telefónica, uzavĜe smlouvu o postoupení práv a povinností vyplývajících z územního rozhodnutí pro
výstavbu pĜípojky vedeníSEK.

Na základČ našich zkušeností je výhodné v rámci výstavby objektu provést pĜípravu pro následné vybudování
vnitĜních komunikaþních rozvodĤ (napĜ. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikaþní rozvody s
možností napojení k SEK. DodateþnČ budované vnitĜní rozvody mohou narušit estetický vzhled vybudovaného objektu.

Dovolujeme si Vás také upozornit na souþasné právní aspekty plynoucí ze stavebního zákona a vyhlášky þ.
137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu. Stavba dle ustanovení § 45 odst. 5 této vyhlášky musí
umožĖovat vstup silnoproudých a komunikaþních kabelĤ do budovy, umístČní rozvodných skĜíní a provedení vnitĜních
silnoproudých a komunikaþních rozvodĤ až ke koncovým bodĤm sítČ. VnitĜní elektrické rozvody silnoproudé a
komunikaþní musí splĖovat požadavky na zabezpeþení proti zneužití.

Spoleþnost Telefónica Vám nabízí pĜedání typového projektu pro realizaci vnitĜních rozvodĤ, koncového
bodu sítČ a Ĝešení vstupu vedeníSEK ke koncovému bodu sítČ. V pĜípadČ zájmu o uvedené typové Ĝešení kontaktujte,
prosím, výše uvedeného kontaktního pracovníka.

Pokud uvažujete o odprodeji Vámi budované sítČ spoleþnosti Telefónica (vztahuje se k síti vČtších územních
celkĤ jako jsou prĤmyslové zóny, obytné soubory atp.), dovolujeme si Vás upozornit na nezbytnost uzavĜení smlouvy o
smlouvČ budoucí kupní ještČ pĜed zahájením realizace. Smlouva o smlouvČ budoucí kupní bude upravovat pĜedevším
realizaþní, cenové a platební podmínky budované sítČ a také problematiku vČcných bĜemen k dotþeným nemovitostem.
Na základČ smlouvy o smlouvČ budoucí kupní bude následnČ uzavĜena vlastní kupní smlouva. Zpracování projektové
dokumentace Vámi budované sítČ konzultujte, prosím, s výše uvedeným kontaktním pracovníkem, který pro Vás zajistí
nutnou konzultaci technických Ĝešení s odbornými útvary spoleþnostiTelefónica.
Aktuální nabídku služeb naší spoleþnosti naleznete na letácích v prodejnách spoleþnosti Telefónica, na telefonní lince
800 02 02 02 nebo na internetových stránkách spoleþnosti www.o2.cz.
DČkujeme za zájem o naše služby a za Vaši budoucí spolupráci pĜi budování sítČ a zprovoznČní služeb elektronických
komunikací ve Vašem objektu.
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Informace k vytyþení SEK
V p ĜípadČpožadavku na vyty þení PVSEK spoleþnosti Telefónica se, prosím, obracejte na spole þnosti uvedené
níže.

Telefónica Czech Republic, a.s.
se sídlem: Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4  Michle
Iý:
60193336
DIý: CZ60193336
kontakt:

tel: 271461858 obslužná doba popa 7  15 hod.

ŠINDY, a.s.  výhradní dodavatel spoleþnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
se sídlem: 5.kvČtna 16, 252 41 Dolní BĜežany
Iý:
24126039
DIý: CZ24126039
kontakt:

Aleš Sedláþek, mobil: 777844016, email: ales.sedlacek@sindy.cz

TEMOTELEKOMUNIKACE, a.s.  výhradní dodavatel spoleþnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
se sídlem: U ZábČhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10
Iý:
25740253
DIý: CZ25740253
kontakt:

Nataša Králová, mobil: 602664636, email: kralova@temo.cz, vytyceni@temo.cz

Vegacom, a.s.  výhradní dodavatel spoleþnosti Telefónica Czech Republic, a.s.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha4
Iý:
25788680
DIý: CZ25788680
kontakt:

Vratislav Bína, mobil: 603 855 256, email: bina@vegacom.cz

ARITMET
se sídlem: Praha 10, Vršovice, Užocká 962/6, PSý: 100 00
Iý:
27951529
DIý: CZ27951529
Mikuláš
Záworka,
mobil:
606213599,
email:
mikulas.zaworka@aritmet.cz
kontakt:
Ing.David KoláĜ, mobil: 721606015, email: david.kolar@aritmet.cz
FORTEL s.r.o.
se sídlem: Nušlova 2286, 158 00 Praha 5
Iý:
62909380
DIý: CZ62909380
kontakt:

Petr Láska, mobil: 602308933, email: fortel@fortel.cz

Ing. Václav Hlavatý
se sídlem: V Lukách 2162, 269 01 Rakovník
Iý:
44255501
kontakt:

DIý:

Ing.Václav Hlavatý, mobil: 606632506, email: dobrahlava@seznam.cz

Milouš Koloušek
se sídlem: Novovysoþanská 827/36, 190 00 Praha  Vysoþany
Iý:
76397238
DIý:
kontakt:

Milouš Koloušek, mobil:605297296, email: mkolousek@ixcon.cz

Miroslav Forchtner
se sídlem: Vinice ev.þ.4, 294 41, Dobrovice
Iý:
74794850
kontakt:

DIý: CZ560110/0307

Miroslav Forchtner, mobil: 606936150, email: ofim@seznam.cz
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Miroslav Kraušner
se sídlem: Jaselská 1159, 295 01 Mnichovo HradištČ
Iý:
64721051
kontakt:

DIý: CZ64721051

Miroslav Kraušner, mobil: 602350825, email: spojdrat@seznam.cz

NEWTELELINE spol. s r.o.
se sídlem: Praha 6, BČlohorská 185/163 169 00
Iý:
48108421
kontakt:

DIý: CZ48108421

Michal Schonauer, mobil: 608333920, email: michal.schonauer@ntl.cz

Petr Libora
se sídlem: Zlonþice 79, PSý 278 01
Iý:
14923777
kontakt:

DIý: CZ480108002

Petr Libora, mobil: 602128959, email: pavel.libora@tiscali.cz

SITEL, spol. s r.o.
se sídlem: Baarova 957/15, 140 00 Praha 4
Iý:
44797320
kontakt:

0113 037 096

DIý: CZ 44797320

Stanislav Rada, mobil: 606744788, email: sr@sitel.cz

SPOJMONT s.r.o.
se sídlem: Žitavského 556, 156 00 Praha 5
Iý:
61501387
DIý: CZ61501387
Miloslav Možný, mobil: 777794853, email: info@spojmont.cz
kontakt:
Jan Adámek, mobil: 777226627, email: info@spojmont.cz
SUPTel, a.s.
se sídlem: HĜbitovní 1322/15, 312 16 PlzeĖ
Iý:
25229397
DIý: CZ25229397
Bohumír
Fulín,
mobil:
724635314,
email:
fulin@suptel.cz
kontakt:
JiĜí KalfiĜt, mobil: 724635351, email: kalfirt@suptel.cz
Vlastimil Koudelka, mobil: 725277777, email: koudelka@suptel.cz
VYDIS a.s.
se sídlem: ŠtČrboholská 1404/104, 102 00 Praha 15
Iý:
24660345
DIý: CZ24660345
kontakt:

Ján Lihocký, tel.:+420 725 090 469, email: lihocky@vydis.cz
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Dobrý den zasílám Vám podklady pro Vaše vyjád
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