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Dagmar Mgr.Ing. Uličná

SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26

60200 Brno

Dne: 15.10.2019

Vaše č.j.: 2019289074

Sp.zn: 11190/19

Vyřizuje: Bednářová Zuzana

Věc: Most v km 1,972, trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice Výška stavby (m): 0 - Existence sítí

K Vaší výše uvedené žádosti sdělujeme, že v k.ú. Frýdlant nad Ostravicí se v místě, které bylo vymezeno

ve Vaší žádosti, nenachází podzemní dálkové zařízení ani nadzemní objekty, jejichž vlastníkem či

provozovatelem je společnost ČEPRO, a.s., a místo není dotčeno ani jinými našimi zájmy.

Současně Vám sdělujeme, že kompletní informace o územích dotčených inženýrskými sítěmi lze získat

na místně a věcně příslušných úřadech územního plánování, kterým společnost ČEPRO, a.s., jako

vlastník   a   provozovatel   sítí   technické   infrastruktury,   předává  a  pravidelně  aktualizuje  v souladu

s   ustanoveními   § 27  a  28   zákona  číslo   183/2006 Sb.,  o   územním  plánování a  stavebním řádu,

v aktuálním znění, veškeré informace o poloze svých zařízení.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců ode dne jeho vyhotovení. Vyjádření se vztahuje pouze pro účel,

pro který bylo vydáno.

S pozdravem

ČEPRO, a.s.

Zuzana Bednářová

oddělení evidence a správy nemovitostí
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Zájmové území:

POLYGON((-467481.94 -1131656.7,-467471.42 -1131654.32,-467460.91 -1131696.98,-467472.22

-1131699.36,-467481.94 -1131656.7))



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

Doložka číslo: 753103

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c67349cd-1e7b-4054-9ee6-b78b72e2693f

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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