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Vodafone Czech Republic a.s.  Vodafone firemní péče XXX 
Náměstí Junkových 2   IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001 
155 00 Praha 5   XXX; vodafone.cz 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.  
 

Souhlas vlastníka nemovitosti  
s umístěním zařízení 
 

Vlastník nemovitosti: Příjmení, jméno / obchodní firma / společnost: 

 

 Povodí Labe, státní podnik 

☐ Vlastník nemovitosti ☐ Zákazník = vlastník nemovitosti 

Kontaktní osoba vlastníka:  XXX 
Telefon:  XXX 

Funkce:  Vedoucí PS Lysá nad Labem 

Adresa sídla: 

Ulice Č. popisné: Č. orientační: 

 Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí   951  8 

Obec - městská část: PSČ: IČ: 

 Hradec Králové – Slezské předměstí  50003  70890005 

Zastoupený správcem: 
Nutno doložit plnou mocí !   

Jméno/obchodní firma:  

RČ/IČ:  

Adresa/sídlo:  

Jednající osoba:  

Vlastník nemovitosti tímto souhlasí s tím, aby společnost Vodafone Czech Republic a.s., v souladu s ustanovením § 104 zákona č.127/2005 Sb.,  
o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, umístila pro uživatele / zákazníka níže specifikované zařízení  
v / na nemovitosti vlastníka. Tento souhlas je udělován na dobu poskytování služeb elektronikých komunikací společností Vodafone Czech Republic a.s. Vlastník 
zároveň souhlasí s tím, aby společnost Vodafone Czech Republic a.s. v nezbytném rozsahu vstupovala do/na nemovitost za účelem instalace, opravy či údržby 
tohoto zařízení. 

Zákazník (uživatel): Příjmení, jméno / obchodní firma / společnost: 

  Povodí Labe, státní podnik 
IČ: DIČ: 

 70890005 CZ 70890005 

Kontaktní osoba vlastníka:  XXX 
Telefon:  XXX 

Funkce:  Vedoucí PS Lysá nad Labem 

    

Adresa nemovitosti: 
(pro umístění zařízení) 

Ulice Č. popisné: Č. orientační: 

 Kostomlátky 10   

Poschodí: Číslo bytu: Číslo místnosti: 

      

PSČ: Obec - městská část: 

 289 21  Kostomlaty nad Labem 
   
Instalované zařízení: Technologie pro zvýšení úrovně signálu sítě Vodafone 

  
Umístění zařízení: Kanceláře 2x (dle předložené dokumentace technického řešení) 

Objekt: Sanitární moduly (kontejnery) v areálu PK Kostomlátky 
 

V Kostomlátkách, dne 28.5.2020   

  

  

  

  

 Vlastník nemovitosti / příp. správce 
na základě plné moci (vč. razítka) 

V případě, že tento souhlas podepisuje v zastoupení vlastníka správce nemovitosti, je nutné k dokumentu přiložit originál nebo kopii příslušné plné moci. 

K souhlasu dále přiložte alespoň kopii výpisu z katastru nemovitostí k uvedené nemovitosti. 
 


