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Účel: Územní rozhodnutí

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200615441 ze dne 22.06.2017 o sdělení existence komunikačního
zařízení v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku společnosti Telco Pro Services, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území:

nachází nebo ochranným pásmem zasahuje komunikační zařízení v majetku společnosti Telco
Pro Services, a. s.

komunikační vedení

 Podzemní síť střet

 Nadzemní síť

Komunikační zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 102 a nás. zákona č. 127/2005 Sb., o
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen                                                                   ). Přibližný průběh tras
komunikačního zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového
vedení může být uloženo několik kabelů.

"zákon o elektronických komunikacích"

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma komunikačního vedení, je nutné
písemně požádat společnost Telco Pro Services, a. s., o souhlas s činností v ochranném pásmu. Jestliže
uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy komunikačního vedení nebo přemístění některých prvků
komunikačního zařízení, je nutné včas společnost Telco Pro Services, a. s., požádat o písemný souhlas a o
informaci k dalšímu postupu. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet
taktéž jiné zařízení, které není v majetku společnosti Telco Pro Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 22.06.2018 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je
taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření k projektové dokumentaci pro
územní nebo stavební řízení, je-li potřeba, ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

Telco Pro Services, a. s.



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovolujeme upozornit, že sdělení o existenci sítí obsahuje skutečnosti
tvořící obchodní tajemství společnosti Telco Pro Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také důvěrnými
informacemi společnosti Telco Pro Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost Telco Pro
Services, a. s., dovoluje upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních
předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy.  V této souvislosti si Vás
dovolujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zpřístupněny, či jiným
způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti Telco Pro
Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti
komunikačního vedení společnosti Telco Pro Services,
a.s.
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