Strategický partner města
Opava pro výstavbu
a provoz městské optické sítě

PROHLÁŠENÍ
1. Žadatel o zřízení koncového bodu

Prosím, čitelně vyplňte.
Jméno, příjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma či název:

____________________________________________________
Ulice

Č. popisné/orientační:

____________________________________________________
PSČ:

Obec – městská část:

____________________________________________________
Telefon:

2. Vlastník (správce) nemovitosti

Prosím, čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte křížkem.
Jméno, příjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma či název:

Vlastník (správce) nemovitosti




Vlastník
Správce nemovitosti

___________________________________________________
Ulice:

Č. popisné/orientační:

___________________________________________________
Vlastník nebo správce nemovitosti,
oprávněný k vydání stanoviska k
provedení nezbytných úprav za
účelem zřízení koncového bodu.

PSČ:

Obec – městská část:

___________________________________________________
Kontaktní osoba:
Telefonní č. kont. Osoby:

___________________________________________
Prosím, čitelně vyplňte a vybrané možnosti označte křížkem.
3. Stanovisko

Potvrzuji, že nemám námitek proti tomu, aby společnost OpavaNet a.s., v budově , případně i na
pozemku k ní náležejícímu, učinila nezbytné úpravy pro zřízení požadovaného koncového bodu, včetně
příchodu a odchodu kabelové sítě z nebo na vedlejší nemovitosti a pozemky. Toto prohlášení považuji
za oznámení vstupu v souvislosti s uvedenými .



Mám níže uvedené námitky proti tomu, aby společnost OpavaNet a.s., v budově, případně i na pozemku
k ní náležejícímu, učinila nezbytné úpravy pro zřízení požadovaného koncového bodu:

Datum:

Podpis:

Razítko:

4. Poučení
Oprávnění a povinnosti společnosti OpavaNet a.s., jako provozovatele k veřejné sítě elektronických komunikací,
poskytovatele veřejné služby elektronických komunikací a povinnosti vlastníka domu, bytu, nebytových prostor jsou
upraveny ustanovením § 104 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně dalších zákonů, ve
znění pozdějších předpisů a to včetně náhrady případné škody způsobené na nemovitosti nebo jejím příslušenství při
výkonu oprávnění.
Případné námitky vlastníka při použití nemovitosti budou předloženy společnosti OpavaNet a.s., k rozhodnutí
stavebnímu úřadu.
Informace o službách OpavaNet a.s. a jejich podmínkách Vám rádi poskytneme na lince +420.553821111, nebo na
www.opavanet.cz a obchod@opavanet.cz
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