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VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ (VVKS) 
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY VEDENÍ VEŘEJNÉ KOMUNIKAČNÍ SÍTĚ

SPOLEČNOSTI UPC Česká republika, s.r.o.
v y dané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souv isejících zákonů (zákon o elektronických

komunikacích), v e znění pozdějších předpisů a § 161 zákona  183/2006 Sb., o územním plánov ání a stav ebním řádu (stav ební zákon).

Číslo žádosti: E015251/19
Název akce/stavby: Most v km 1,972, trati Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice
Vyřizuje: Klima Boleslav / +420 606 776 105
Naše značka:
Datum: 21.10.2019
Umístěno:

Katastrální území: Frýdlant nad Ostravicí (635171)
Číslo parcely: 4417/1

Důvod vydání vyjádření: Jiný důvod
Popis důvodu žádosti: informace pro přípravu projektu
Žádost o souhlas se zjednodušeným územním řízením: Ne
Žádost o souhlas s veřejnoprávní smlouvou: Ne 

Společnost InfoTel, spol. s r.o. (dále jen InfoTel) zplnomocněna od 1.3.2017 k zastupování společnosti
UPC Česká republika, s.r.o. jako vlastníka sítě elektronických komunikací ve správních, stavebně –
správních, povolovacích a jiných řízení na základě Vaší žádosti o vyjádření o existenci sítě po určení a
vyznačení zájmového území – předložení projektové dokumentace a na základě stanovení důvodu pro
vydání vyjádření vydává následující vyjádření:

Dle Vámi předložené dokumentace se v prostoru stavby nenacházejí žádná VVKS, která by byla
v našem vlastnictví.

Se stavbou souhlasíme

Toto vyjádření se vztahuje k aktuálnímu stavu neexistence VVKS ve staveništi předmětné stavby a ke dni
zahájení stavby je nutno existenci VVKS znovu ověřit.
Toto vyjádření platí 1 rok od data vystavení a pro zájmové území, které je přílohou vyjádření.

Vyjádření vydala společnost InfoTel dne: 21.10.2019

Boleslav Klim a

SUDOP BRNO, spol. s.r.o.
Mgr. Ing. Dagmar Uličná
Kounicova 26/688
611 36  Brno
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Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem:

Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

Legenda:
Kabelové trasy Umístění technologie

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK.
Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.
GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-467481.155390274 -1131657.99249517,-467470.035326228
-1131655.44020755,-467460.465154931 -1131696.44242088,-467471.391972223 -1131699.01113929,-467481.155390274
-1131657.99249517)))



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

Doložka číslo: 753268

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 69e954c4-2741-4e77-8d69-95ae7f863f23

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 09:33:04
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