
         

Souhlas vlastníka nemovitosti s umístěním sítě elektronických komunikací 
Pro poskytování služeb elektronických komunikací dle zákona 127/2005Sb.

ADRESA PŘEDMĚTNÉ NEMOVITOSTI/OBJEKTU
Ulice Číslo
Město PSČ
Katastrální území Parcelní číslo
Počet bytových / nebytových jednotek

VLASTNÍK NEMOVITOSTI/OBJEKTU
Vlastník (obchodní jméno / jméno)
Adresa (bydliště / sídla společnosti)
IČ (datum narození)
Kontaktní osoba
E-mail
Telefon

ZÁSTUPCE VLASTNÍKA NEMOVITOSTI/OBJEKTU (POVĚŘENÝ SPRÁVCE OBJEKTU)
Pověřený správce (obchodní jméno / jméno)
Adresa (bydliště / sídla společnosti)
IČ (datum narození)
Kontaktní osoba
E-mail
Telefon

ŽADATELÉ
Společnost Dial Telecom, a.s.                        Společnost Pe3ny Net s.r.o.
Sídlo Křižíkova 36a/237, Praha 8 Sídlo Křenova 438/11 Praha 6
IČ 28175492 IČ 27252183
DIČ CZ28175492 DIČ CZ27252183
E-mail dispecink@dialtelecom.cz E-mail info@pe3ny.net
Telefon 226204111 Telefon 222741222

Společnost  Dial Telecom a.s.,  resp. její  dceřinná společnost  Pe3ny Net s.r.o. mají v úmyslu poskytovat na
uvedené  Adrese  objektu  Vlastníka  služby  elektronických  komunikací,  k  čemuž  mají  oprávnění  dle  zákona
127/2005  o  elektronických  komunikacích.  Za  tímto  účelem  Vás  žádáme  o  souhlas  pro  provedení  instalace
zařízení a s tím souvisejících nezbytných úprav v objektu, při splnění následujících podmínek:

 Vlastník poskytne prostor pro umístění zařízení instalovaného za účelem poskytování služeb elektronických
komunikací v objektu,

 Vlastník poskytne stávající  nebo umožní vytvoření nových kabelových tras v objektu nezbytných k místní
distribuci služeb elektronických komunikací,
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 Vlastník umožní napájení zařízení 230V za předem dohodnutých podmínek (netýká se bytových domů, kde
je instalována pasivní optická přístupová síť),

 Vlastník umožní přístup k instalovanému zařízení v objektu za účelem zajištění provozu, údržby a případných
úprav prováděných v rámci modernizace sítě,

 Vlastník souhlasí s umístěním propagačního materiálu ( plakát,  A4 v samostatném rámečku se zásobníkem
na propagační materiály, samolepku vizitkového formátu) v prostorách objektu k tomu určených,

 Žadatelé prohlašují, že instalace bude provedena tak, že se nestane trvalou součástí nemovitosti, nebude-li
dohodnuto jinak, 

 Žadatelé se zavazují, že během instalace nedojde k narušení provozu zařízení již instalovaných na/v objektu
ani k poškození vnějších nebo vnitřních prostor objektu a budou dodrženy všechny platné předpisy a normy,
prostory dotčené realizací budou po ukončení prací uvedeny do stavu před jejich započetím, případné škody
způsobené pracovníky Žadatele budou na náklady Žadatele odstraněny,

 Žadatelé  prohlašují,  že  bude  provozovat  zařízení  v souladu  s předpisy  upravujícími  poskytování  služeb
elektronických komunikací,

 Žadatelé hradí veškeré náklady spojené s instalací, provozem a demontáži zařízení,
 Žadatelé poskytnou jedno bezplatné internetové připojení o rychlosti  100/100 Mb/s pro provozní potřeby

objektu (správa,  bezpečnostní  kamery,  dálkové odečty,  apod.),  a  to  po zprovoznění  služeb v  objektu U
objektů do 6 bytových jednotek bude poskytnuta sleva 50% na vybraný tarif.

Nedílnou součástí žádosti o souhlas vlastníka je zákres či technický popis vedení a umístění zařízení zpracovaný
v půdorysech, případně ve fotodokumentaci objektu. Skutečné provedení rozvodů SEK je možné, po vzájemné
dohodě se zástupcem vlastníka, vzhledem ke skutečnostem zjištěným v průběhu realizace upravit tak, aby bylo
její provedení technicky realizovatelné.

Vlastník nemovitosti (oprávněný zástupce Vlastníka) prohlašuje, že souhlasí s instalací zařízení Žadatelů
(Dial  Telecom,  a.s.  a/nebo  Pe3ny  Net  s.r.o.)  v nemovitosti,  sloužícího  pro  poskytování  služeb
elektronických komunikací, za výše stanovených podmínek.

VLASTNÍK
Datum
Místo
Razítko

Podpis
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