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SMLOUVA S VLASTNÍKEM TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
č. HK 2021_0087

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli v souladu s § 86, odst. 2, písm. d) 
stavebního zákona (SZ) č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená ................................. specialistou pro výstavbu sítě - překládky SEK,
Výstavba PPS Čechy
bankovní spojení: .......................
číslo účtu: .............................
jako „vlastník technické infrastruktury"

a

Město Moravská Třebová
se sídlem nám. T. G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová 
IČO: 00277037 
DIČ: CZ00277037 
ID DS: fqtb4bs
zastoupené Ing. Milošem Mičkou, starostou
jako „žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby"

(oba též jako „smluvní strana" nebo „smluvní strany"),

takto:

Čl. I.
Úvodní ustanovení

1. Vlastník technické infrastruktury (dále jen „CETIN") je oprávněn vykonávat 
komunikační činnosti ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 127/2005 Sb., o 
elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen 
zákon o elektronických komunikacích).

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje v této smlouvě uvedené jsou v souladu se 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že případné změny 
dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3. Žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby (dále jen „žadatel") nazvané „ZTV -  
Moravská Třebová -  lokalita jihozápad" v rámci žádosti o jeho vydání zahrne do ní
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i překládku sítě elektronických komunikací (SEK) ve vlastnictví CETIN dle článku II. 
odst. 5 této smlouvy.

Čl. II.
Předmět smlouvy

1. Žadatel prohlašuje, že v rámci stavby „ZTV -  Moravská Třebová -  lokalita jihozápad"
(dále jen „stavba") bude nutné realizovat vynucenou překládku sítě elektronických 
komunikací (dále jen „překládka") ve vlastnictví CETIN.

2. Žadatel bere na vědomí, že překládku SEK si zajistí její vlastník, společnost CETIN 
jak jako vlastník technické infrastruktury sdělil žadateli ve Vyjádření CETIN o existenci 
SEK č. 864356/21 ze dne 29.11.2021 (dále jen „Vyjádření o existenci SEK") ve smyslu 
§ 161 odst. 1 stavebního zákona, a že žadatel je povinen nést náklady překládky SEK 
ve smyslu § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v 
platném znění.

3. Žadatel dále bere na vědomí, že způsob a podmínky pro provedení překládky ve 
smyslu Vyjádření o existenci SEK (resp. Vyjádření SEK platné v době realizace 
překládky) budou upraveny v samostatné Smlouvě o realizaci překládky, která bude 
uzavřena pěti (5) měsíců před realizací stavby v době, kdy bude zřejmé, že stavba a 
tím i překládka budou skutečně realizovány a bude znám termín započetí s realizací 
stavby.

4. Tato smlouva je uzavírána ve smyslu ustanovení § 86 odst. 2 písm. c) a d) zákona 
č.183/2006 Sb., stavebního zákona v platném znění pouze pro účely územního řízení 
a nenahrazuje Smlouvu o realizaci překládky SEK, která bude uzavřena pět (5) měsíců 
před realizací stavby, a bez jejíhož uzavření nebude ze strany CETIN překládka 
realizována.

5. Součástí žádosti o územní rozhodnutí o umístění stavby bude projektová dokumentace 
stavby, která obsahuje i překládku SEK, trasu překládané SEK i trasu přeložené (nové) 
SEK dle přílohy č.1 této smlouvy.

Čl. III.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem uveřejněním v registru smluv (§ 6 zák. č. 340/2015 Sb.). Smluvní strany s 
přihlédnutím k uveřejnění prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zák. č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. Uveřejnění smlouvy prostřednictvím registru smluv (§ 5 zák. č. 
340/2015 Sb.) zabezpečí Město Moravská Třebová a to nejpozději do 30 dnů od 
podpisu smlouvy.

2. Smluvní strany ujednaly, že tuto smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických 
prostředků na dálku; tato smlouva je uzavřena doručením smlouvy opatřené
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Číslo smlouvy CETIN : HK 2021_0087
Číslo smlouvy stavebníka: OISM 0004-22

SAP: NE
Registr smluv: ANO

Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou smluvních stran 
druhé smluvní straně prostřednictvím datové schránky, přičemž Zaručeným 
elektronickým podpisem se rozumí zaručený elektronický podpis podepisující osoby 
dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické 
transakce, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise s tím, že 
bude žadatelem použita jako příloha k žádosti o vydání územního rozhodnutí o 
umístění stavby ve smyslu výše uvedeného ustanovení stavebního zákona.

4. Smlouva je v souladu s usnesením rady města č. 2883/R/100122 ze dne 10. 1. 2022.

5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1. Koordinační situace
2.Vyjádření o existenci sítě

V Táboře V Moravské Třebové

vlastník technické infrastruktury 
CETIN a.s.
.........................
Specialista, Výstavba PPS Čechy
(podepsáno elektronicky)

žadatel o územní rozhodnutí o umístění stavby 
Město Moravská Třebová 
Ing. Miloš Mička 
starosta
(podepsáno elektronicky)
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SOUPIS STAVEB
V LOKALITĚ MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - JIHOZÁPAD
STAVBA 1: ZTV - MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - LOKALITA JIHOZÁPAD

SOUPIS TAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 101 Příprava území a HTÚ 
SO 102 Splašková kanalizace 
SO 103 Dešťová kanalizace 
SO 104 Vodovod 
SO 105 Plynovod
SO 106 Přeložka VN, rozvody VN, trafostanice, rozvody NN
SO 107 Veřejné osvětlení
SO 108 Rozvody CETIN
SO 109 Komunikace
SO 110 Sadové úpravy
SO 111 Objekty odpadového hospodářství
SO 112 Protihlukový val
SO 113 Provizorní komunikace
SO 114 Vsakovací objekt

LEGENDA PLOCH:

-------------- NÁVRH - STAVBA 1

-------------- NÁVRH DĚLENÍ PARCEL

................. VÝHLEDOVÝ PROJEKT

--------------  HRANICE STAVBY 1

VOZOVKA - ASFALTOVÝ POVRCH

CHODNÍKOVÉ PLOCHY - BET. DLAŽBA 10/20 TL. 60MM,
BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

CHODNÍKOVÉ PLOCHY - MLAT

PARKOVACÍ STÁNÍ - BET. DLAŽBA 10/20 TL. 80MM,
BARVA ANTRACIT

PARKOVACÍ STÁNÍ - BET. DLAŽBA 10/20 TL. 80MM,
BARVA PŘÍRODNÍ ŠEDÁ

VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY - BET. DLAŽBA 10/20 S RELIÉFNÍM POVRCHEM, 
TL. 60MM - CHODNÍK, TL. 80MM - VZEZDY, BARVA ČERVENÁ

VOZOVKA - BETONOVÝ POVRCH

ZELEŇ - TRAVNATÁ PLOCHA
ROZPROSTŘENÍ ORNICE V TL. 150MM, OSETÍ TRAVNÍM SEMENEM

STAVBA 2: NÁKUPNÍ CENTRUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

SOUPIS TAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

SO 201 Příprava území a HTÚ 
SO 202 Prodejna Kaufland 
SO 203 Retail
SO 204 Prodejna autodoplňků 
SO 205 Myčka automobilů
SO 206 Samoobslužné schránky zásilkových služeb
SO 207 Reklamní zařízení
SO 208 Areálové komunikace
SO 209 Splašková kanalizace
SO 210 Dešťová kanalizace
SO 211 Vodovod
SO 212 Přípojka VN + trafostanice + přípoky NN 
SO 213 Venkovní osvětlení 
SO 214 Vedení CETIN 
SO 215 Sadové úpravy

LEGENDA PLOCH:

--------------  NÁVRH - STAVBA 2

--------------  HRANICE STAVBY 2

STAVBA 3: SOUSTAVA SUCHÝCH RETENČNÍCH NÁDRŽÍ H1 - H3

SOUVISEJÍCÍ INVESTICE:
OBCHODNÍ CENTRUM MORAVSKÁ TŘEBOVÁ 
Jihozápad v Moravské Třebové - STAVBA 2

PODMIŇUJÍCÍ IVESTICE (PRO 2.ETAPU STAVBY): 
Soustava suchých retenčních nádrží H1 - H3 - STAVBA 3

LEGENDA NAVRŽENÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

-------------------- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STAVBA 1

-------------------- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - STAVBA 2

-------„------------ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STAVBA 1

-------„------------ DEŠŤOVÁ KANALIZACE - STAVBA 2

--------— ---------VODOVOD - STAVBA 1

--------------------- VODOVOD - STAVBA 2

-------- _ ---------STL PLYNOVOD

--------- _ ---------NAVRŽENÉ SDĚLOVACÍ VEDENÍ

-------- ------------PODZ.KABEL.VEDENÍ VN 22 kV

-------- ------------PODZ.KABEL.VEDENÍ NN

-------- ------------PODZ.KABEL.VEDENÍ NN-OSVĚTLENÍ - STAVBA 1

— ~  SVÍTIDLA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ - STAVBA 1

-------- ------------PODZ.KABEL.VEDENÍ NN-OSVĚTLENÍ - STAVBA 2

— ~  SVÍTIDLA VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ - STAVBA 2

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- - -X-
STÁV.NADZ.VEDENÍ VN 22kV ZACHOVANÉ 

STÁV.NADZ.VEDENÍ VN 22kV RUŠENÉ 

STÁV.PODZ.KABEL.VEDENÍ VN 22kV 

STÁV.PODZ.KABEL.VEDENÍ NN 

STÁV.NADZ.VEDENÍ NN 

STÁV.PODZ.KABEL.VEDENÍ V.O.

STÁVAJÍCÍ JEDNOTNÁ KANALIZACE 

STÁVAJÍCÍ VODOVOD 

STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVOD 

STÁVAJÍCÍ NTL PLYNOVOD 

STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ

N

N ázev stavby:

ZTV - MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - LOKALITA JIHOZÁPAD
Místo stavby:

k.ú. Moravská Třebová

O bjednate l: Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 32/29, Moravská Třebová 571 01

G e n e r a l  p ro ^ M a n t a POLO CZ s.r.o., Tyršova 155, 572 01 Polička A u torizační razítko:

A u tor návrhu: Ing. arch. Karel Šrámek
HIP: Ing. Martin Kozáček
Projektant: Ing. Gabriela Liberdová
Zodp. projektant: Ing. Ivo Junek
Kraj: Pardubický Form át 36 x A4 Číslo zakázky: P0220
Stav. úřad: Moravská Třebová Revize: 00 Datum 07/2021
S tupeň PD: DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ
Stavebn í objekt:

C. SITUAČNÍ VÝKRESY
O značen í přílohy:

C .3

Č ís lo  paré:

O bsah přílohy:

K O O R D IN A Č N Í S IT U A Č N Í V Ý K R E S  C E L K O V Ý

Měřítko:

1:1000
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VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
společnosti CETIN a.s.

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

společnosti CETIN 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., 
občanský zákoník, v účinném znění („Občanský zákoník")

Číslo jednací: 864356/21 Číslo žádosti: 0121 327 301 („Žádost”)

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 CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

(I) Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN 
a.s.;

(II) Společnost CETIN a.s. za podmínky splnění bodu (III) tohoto Vyjádření souhlasí, aby 
Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem v Zájmovém území vyznačeném v Žádosti, provedl 
Stavbu a/nebo činnosti povolené příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního 
zákona;

(III) Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem, je povinen
(i) dodržet tyto níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve 
Všeobecných podmínkách ochrany SEK
• Podmínkou pro provedení stavby je přeložení kabelové trasy/zařízení SEK. Trasu přeložky 

zapracujte a zakreslete do projektové dokumentace stavby.
• CETIN je oprávněn ke zpracování realizační projektové dokumentace překládky.
• Stavbu překládky SEK zahrňte do správního rozhodnutí, kterým je povolována stavba, která 

překládku SEK vyvolala.; a
(ii) řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063
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Číslo žádosti: 0121 327 301Číslo jednací: 864356/21

(IV) Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, 
společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady 
na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;

(V) Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se 
společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod 
Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.
Vyjádření pozbývá platnosti i) v Den konce platnosti Vyjádření, ii) změnou rozsahu Zájmového území či 
změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iii) jakýmkoliv porušením kterékoliv povinnosti 
stanovené Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností 
rozhodná pro pozbytí platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

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

Ze strany společnosti CETIN 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 CETIN a.s. jsou dostupné na 
https://www.cetin.cz/zasadv-ochranv-osobnich-udaiu.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

-  Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vytýčení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
- Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy 

SEK)

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 29. 11.2021.

CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, Czech Republic, www.cetin.cz
zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20623, IČ: 04084063, DIČ CZ04084063
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Číslo jednací: 864356/21 Číslo žádosti: 0121 327 301

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN 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 CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, 
Libeň, 190 00 Praha 9, IČO: 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku 
vedeném Městským soudem v Praze pod spz. B 20623;
„Den“ je kalendářní den;
„Kabelovod“ podzemní zařízení sestávající se z tělesa Kabelovodu a 
kabelových komor, sloužící k zatahovaní kabelů a ochranných trubek; 
„Občanský zákoník" znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v účinném znění;
„POS“ je zaměstnanec společnosti CETIN, pověřený ochranou sítě, 
Josef Poštulka, tel.: 602 413 279, e-mail: josef.postulka@cetin.cz; 
„Pracovní den“ znamená Den, kromě soboty, neděle, a státních svátků 
a ostatních svátků ve smyslu zákona č. 245/2000 Sb., o státních 
svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, v účinném 
znění;
„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;
„Překládka“ je stavba spočívající ve změně trasy vedení SEK ve 
vlastnictví CETIN nebo přemístění zařízení SEK ve vlastnictví CETIN; 
Stavebník, který Překládku vyvolal, je dle ustanovení § 104 odst. 17 
Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti 
CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a 
to na úrovni stávajícího technického řešení;
„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;
„Stavebník“ je osoba takto označená ve Vyjádření;
„Stavební zákon“ je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu;
„Vyjádření“ je vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
vydané společností CETIN dne 29. 11.2021 pod č.j 864356/21; 
„Zájmové území“ je území označené Žadatelem a/nebo Stavebníkem v 
Žádosti;
„Situační výkres“ je výkres, který je přílohou Vyjádření a obsahuje 
Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem v Žádosti a výřezy 
účelové mapy SEK;
„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.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ

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) SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) 
ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) 
právními předpisy účinnými před Zákonem o elektronických 
komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.

(iii) 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.

(iv) 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.

(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 CEJIN 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. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PŘÍPRAVĚ STAVBY

(i) Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová 
dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu 
SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o 
elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala 
správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) 
umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové 
projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako vlastník SEK 
schopna bez jakýkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět 
údržbu a opravy SEK.

(ii) Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden 
z požadavků dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by 
mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť i jeden z požadavků 
dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.

(iii) Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že 
se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti 
CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně 
dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je 
Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání 
konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras 
společnosti CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. 
Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního 
výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.

ONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s.
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(iv) Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve 

vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k 
projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) 
tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v 
případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.

(v) Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) 
zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZVVN) a/nebo (b) 
trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK, 
zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými 
požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnů před 
podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k 
umístění Stavby dle Stavebního zákona předat POS výpočet či 
posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

(vi) Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je 
Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se 
zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a 
projednat s Po S (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrtů a 
protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od 
Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by 
mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovodu nebo kabelové 
komory.

(vii) Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, 
ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve 
vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, 
je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v 
příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž 
povinen zakreslit profil kabelové komory.

6. POVINNOSTI STAVEBNÍKA PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY

(i) Stavebník je před započetím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke 
Stavbě povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných 
požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je 
Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by 
mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení 
této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za 
náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN 
vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.

(ii) Pět (5) Pracovních dní před započetím jakýchkoliv prací ve vztahu ke 
Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí 
práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle 
předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a 
bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje 
Stavebníka.

(iii) Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému 
poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových 
panelů nad kabelovou trasou SEK. Do doby, než je zajištěna a 
zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není 
Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací 
kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při 
projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením s Ek 
je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je 
dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy 
nákladu či průjezdu strojů, vozidel či mechanizace.

(iv) Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen 
postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo 
prostorového uspořádání SEK. V místech, kde s Ek  vystupuje ze 
země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen 
vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce 
v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen 
provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK,

která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k 
narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je 
povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a 
vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k 
výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně 
konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je 
Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit 
proti prověšení, poškození a odcizení.

(v) Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě 
jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je 
povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na 
adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat 
v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas 
POS s pokračováním prací.

(vi) Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti 
CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv 
zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do 
kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky 
SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN není Stavebník 
oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické 
infrastruktury v podélném směru.

(vii) Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je 
Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně 
oznámit p Os zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. 
Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně 
předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje 
Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než 
získá písemný souhlas POS se zakrytím.

7. 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.

8. 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;

9. 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.

Číslo žádosti: 0121 327 301
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Informace o možném napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.

CETIN a.s. („CETIN“) poskytuje dle ustanovení § 161 odst. 1 Stavebního zákona tyto informace o 
podmínkách napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK:

(i) specifické podmínky napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK 
Vám za společnost CETIN poskytne Pekař Tomáš, Masarykovo náměstí 2655 Pardubice, e-mail: 
tomas.pekar@cetin.cz („Kontaktní osoba CETIN”). Kontaktní osoba CETIN pro Vás bude 
koordinátorem případného napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující 
SEK, zejména poskytne informace o technickém řešení napojení a stanoví přípojný bod na již 
existující SEK;

(ii) předpokladem pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již existující SEK je 
získání veškerých povolení a souhlasů vyžadovaných platnými právními předpisy pro vybudování 
té části SEK, která je nezbytná pro napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na již 
existující SEK, je-li takových povolení a souhlasů dle platných právních předpisů pro vybudování 
SEK třeba, a rovněž splnění veškerých technických podmínek pro napojení na již existující SEK;

Další pro Vás užitečné informace k napojení na SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s:
- pokud Vaše Stavba bude umísťována na základě správního rozhodnutí, doporučujeme žádost o 

vydání takového správního rozhodnutí podat tak, aby žádost obsahovala rovněž stavbu přípojky k 
SEK;

- doporučujeme stavbu přípojky k SEK v žádosti o vydání správního rozhodnutí označit jako 
stavební objekt - „SO trasa SEK společnosti CETIN a.s.“ ;

- trasu přípojky k SEK a místo napojení přípojky k SEK na již existující SEK společnosti CETIN a.s. 
konzultujte prosím s Kontaktní osobou CETIN;

- v případě, že jste dali na naše doporučení, a Vaše žádost o vydání správního rozhodnutí k 
umístění Stavby obsahovala rovněž stavbu přípojky k SEK, informujte Kontaktní osobu CETIN o 
nabytí právní moci správního rozhodnutí vydaného na Stavbu a stavbu přípojky k SEK, společnost 
CETIN a.s. se s Vámi dohodne na postoupení práv a povinností vyplývajících ze správního 
rozhodnutí na stavbu přípojky k SEK a zajistí výstavbu přípojky k SEK;

- stavíte-li budovu a/nebo je-li budova podstatně rekonstruována, mějte na paměti, že taková 
budova musí být vybavena fyzickou infrastrukturou uvnitř budovy, která umožní zavedení sítě 
elektronických komunikací až do koncového bodu sítě v prostoru budovy, který užívá koncový 
uživatel, budova musí být vybavena přístupovým bodem budovy - upozorňujeme, že se jedná o 
požadavky stanovené právním předpisem, zákonem č. 194/2017 Sb., o opatřeních ke snížení 
nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění;

- doporučujeme provést přípravu budovy na následné vybudování vnitřních komunikačních rozvodů 
(např. trubkováním ve zdivu) nebo vybudovat vlastní komunikační rozvody umožňující napojení k 
SEK;

- stavíte-li budovu, mějte na paměti, že tato musí umožňovat vstup silnoproudých a komunikačních 
kabelů do budovy, umístění rozvodných skříní a provedení vnitřních silnoproudých a 
komunikačních rozvodů až ke koncovým bodům sítě. Vnitřní komunikační rozvody musí splňovat 
požadavky na zabezpečení proti zneužití;

- společnost CETIN a.s. Vám nabízí zhotovení typového projektu pro realizaci vnitřních rozvodů, 
koncového bodu sítě a řešení vstupu vedení SEK ke koncovému bodu sítě. Máte-li o zhotovení 
takového typového projektu zájem, prosím obraťte se na Kontaktní osobu CETIN, dohodne s 
Vámi vše potřebné.

Požadujete-li jakékoliv další informace o možném napojení Stavby a/nebo budovy označené v Žádosti na
již existující SEK, prosíme kontaktujte Kontaktní osobu CETIN.

A zde www.zrychlujemecesko.cz můžete zjistit, jak je lokalita, kterou jste označil v Žádosti pokryta SEK
ve vlastnictví CETIN, jakou rychlost připojení s Ek  umožňuje, a jak takové připojení můžete získat.
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Informace k vytyčení SEK
V případě požadavku na vytyčení SEK společnosti CETIN se, prosím, obracejte na společnosti uvedené 
níže:
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