
VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

(„Vyjádření“)
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
(„Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydané dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění („Zákon o 
elektronických komunikacích“), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v účinném znění („Stavební zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., 
občanského zákoníku, v účinném znění („Občanský zákoník“)

Číslo jednací: 781976/19 Číslo žádosti: 0119 600 926 („Žádost”)
Název akce („Stavba“) Most v km 1,972, trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“) Informace o poloze sítě

Žadatel SUDOP BRNO, spol. s r.o., kontaktní osoba: SUDOP BRNO, spol. s r.o. , Kounicova
688/26, Brno, 60200

Stavebník

Zájmové území
Okres Frýdek-Místek
-- neuvedeno --,  , -- neuvedeno --, 0

Obec Frýdlant nad Ostravicí
Kat. území / č. parcely Frýdlant nad Ostravicí

Platnost Vyjádření 15. 10. 2021 („Den konce platnosti Vyjádření“)

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.
Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření
vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující Vyjádření:

Nedojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se nevyskytuje SEK společnosti Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. 

(II) Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany 
SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a

(III) Stavebník a/nebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakékoliv žádosti o vydání 
jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
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Číslo jednací: 781976/19 Číslo žádosti: 0119 600 926
Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o 
vydání jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem 
zahájení jakéhokoliv správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém 
bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu 
Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením 
Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro 
pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytla Žadateli pro
Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. může v některých případech docházet 
ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s 
platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. jsou dostupné na stránce https://www.cetin.cz/zasady-
ochrany-osobnich-udaju.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 238 461 111.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy 

SEK)

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 15. 10. 2019.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_VYJADRENI#
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Číslo jednací: 781976/19 Číslo žádosti: 0119 600 926

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Česká
telekomunikační infrastruktura a.s.

1. PLATNOST VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

i) Tyto Všeobecné í podmínky ochrany sítě elektronických komunikací 
(dále jen „VPOSEK“) tvoří součást Vyjádření (jak je tento pojem 
definován níže v článku 2 VPOSEK).

ii) V případě rozporu mezi Vyjádřením a těmito VPOSEK  mají přednost 
ustanovení Vyjádření, pokud není těmito VPOSEK stanoveno jinak.

2. DEFINICE

Níže uvedené termíny, jsou-li použity v těchto VPOSEK a uvozeny 
velkým písmenem, mají následující význam, není-li těmito VPOSEK 
a/nebo Příslušnými požadavky stanoveno výslovně jinak:

„CETIN“ znamená Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem 
Olšanská 2681/6, Praha 3 PSČ 130 00, IČO: 04084063, zapsaná v 
obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 
20623;
„Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v účinném znění;
„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, 
Josef Votoupal, tel.: 602 190 780, e-mail: josef.votoupal@cetin.cz;
„Den“ je kalendářní den;
„Příslušné požadavky“ znamená jakýkoli a každý příslušný právní 
předpis, vč. technických norem, nebo normativní právní akt veřejné 
správy či samosprávy, nebo jakékoli rozhodnutí, povolení, souhlas nebo 
licenci, včetně podmínek, které s ním souvisí;
„SEK“ je síť elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN;
„Stavba“ je stavba a/nebo činnosti ve vztahu, k níž bylo vydáno 
Vyjádření, a je prováděna Stavebníkem a/nebo Žadatelem v souladu s 
Příslušnými požadavky, povolená příslušným správním rozhodnutím 
vydaným dle Stavebního zákona;
„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje 
Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy 
účelové mapy SEK;
„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření; 
„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
vydané společností CETIN dne 15. 10. 2019 pod č.j 781976/19;
„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v 
Žádosti;
„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, v účinném znění;
„Zákon o elektronických komunikacích“ je zákon č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících 
zákonů, v účinném znění;
„Žadatel“ je osoba takto označená ve Vyjádření.
„Žádost“ je žádost, kterou Žadatel a/nebo Stavebník požádal CETIN o 
vydání Vyjádření. 

3. PLATNOST A ÚČINNOST VPOSEK

Tyto VPOSEK jsou platné a účinné Dnem odeslání Vyjádření na i) 
adresu elektronické pošty Stavebníka a/nebo Žadatele uvedenou v 
Žádosti nebo ii) adresu pro doručení prostřednictvím poštovní přepravy 
uvedenou Stavebníkem a/nebo Žadatelem v Žádosti.

4. OBECNÁ PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA A/NEBO ŽADATELE

(i) Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně 
prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna 
Příslušnými požadavky.

(ii) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při 
provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a 
projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v 
oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit 
veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k 
ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má 
Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové 
území.

(iii) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který 
je přílohou Vyjádření a skutečným stavem, je Stavebník a/nebo  
Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující 
po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.

(iv) Případné dodatečné požadavky na úpravu a přeložení SEK zajistí 
společnost CETIN v souladu s ustanovením § 104 odst. 17 Zákona o 
elektronických komunikacích.

(v) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé 
poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději Den následující po 
zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému 
centru společnosti CETIN na telefonní číslo +420 238 464 190.

(vi) Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na 
společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, 
pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání 
proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, je oprávněn 
kontaktovat POS.

5. ROZHODNÉ PRÁVO

Vyjádření a VPOSEK se řídí českým právem, zejména Občanským 
zákoníkem, Zákonem o elektronických komunikacích a Stavebním 
zákonem. Veškeré spory z Vyjádření či VPOSEK vyplývající budou s 
konečnou platností řešeny u příslušného soudu České republiky.

6. PÍSEMNÝ STYK

Písemným stykem či pojmem „písemně“ se pro účely Vyjádření a 
VPOSEK rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů: 
- v listinné podobě; 
- e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, v účinném znění; a/nebo e-mailovou zprávou zaslanou na 
adresu POS.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

(i) Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je počínaje Dnem 
převzetí Vyjádření povinen užít informace a data uvedená ve 
Vyjádření pouze a výhradně k účelu, pro který mu byla tato 
poskytnuta. Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba není 
oprávněn informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, 
půjčovat či jinak umožnit jejich užívání třetí osobou bez předchozího 
písemného souhlasu společnosti CETIN. 

(ii) Pro případ porušení kterékoliv z povinností Stavebníka, Žadatele nebo 
jím pověřené třetí osoby, založené Vyjádřením /nebo těmito VPOSEK 
je Stavebník, Žadatel či jím pověřená třetí osoba odpovědný za 
veškeré náklady a škody, které společnosti CETIN vzniknou 
porušením povinnosti Stavebníka, Žadatele nebo jím pověřené třetí 
osoby.

#DATA:POSLEDNI_STRANKA_PPZP#
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 753104

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 669c9620-65e3-4977-9486-8597b9e7266b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Antonín VÍTEK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.05.2020 08:44:00
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