Provozovatel služeb Cznet.cz
Jiří Doležal
se sídlem: Praha 8, Na Slovance 1130/6
IČ: 660 28 990, DIČ: CZ7602240118
Podnikající na základě osvědčení ČTÚ č. 1280
Zastoupená: Jiřím Doležalem
(dále jen „Poskytovatel“ )

Kontaktní adresa pro korenspondenci a kanceláře:
Cznet s.r.o.
Pod Vodárenskou věží 2
182 00 Praha 8
Tel.: 226 517 200-204, Email: obchod@cznet.cz

Souhlas vlastníka s umístěním
sítě elektronických komunikací (zkr. SEK)
v souladu s ustanovením § 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „občanský zákoník"), jakož i ustanovením § 104 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích ve zněn í
pozdějších předpisů (dále jen „ZEK")

Vážení,
obracíme se na Vás žádostí o souhlas s umístěním sítě elektronických komunikací (SEK). Po dokončení této akce Vám i
obyvatelům předmětné stavby bude umožněno využít širokou škálu nabídek ze služeb naší společnosti.
Vlastník nemovitosti, na straně druhé (dále jen „Vlastník“):
Vlastník nemovitosti (SVJ/BD)
Adresa
Ič / Dič
Oprávnění zástupci Vlastníka
Kontakty tel./email
Počet bytů v nemovitosti
Nemovitosti, ve kterých bude umístěna SEK (dále jen Nemovitost“):
Obec / měst. část
Ulice

Číslo popisné

Vlastník nemovitosti dává Poskytovateli jako provozovateli veřejné komunikační sítě elektronických komunikací souhlas s
umístěním komunikačního zařízení SEK v Nemovitosti, a to na náklady Poskytovatele.
Vlastník nemovitosti souhlasí s tím, aby Poskytovatel pro účely instalace, oprav a modernizace sítě vstupoval do Nemovitosti.
Poskytovatel se v souladu s ustanovením ZEK zavazuje, že po provedení instalace, oprav a servisních zásahů je
povinen uvést dotčené části Nemovitosti do stavu, odpovídajícího předchozímu účelu, nebo užívání Nemovitosti.
Vlastník nemovitosti pro účely přístupu k SEK Poskytovatele, resp. do Nemovitosti, předá Poskytovateli klíč od dotčených
prostor a to při podpisu této Smlouvy.
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Vyjádření Vlastníka nemovitosti:
Souhlasím s umístěním víceúčelové SEK dle níže uvedeného technického popisu
Souhlasím s připojením Nemovitosti optickým kabelem, bezdrátovým zařízením Poskytovatele
Souhlasím s využitím datových/telefonních kabelů vedoucích do bytu, k distribuci služeb Poskytovatele
Veškeré náklady spojené se zavedením služeb do Nemovitosti budou nákladem Poskytovatele
Popis umístění SEK, technický popis:
Poskytovatel přivede do Nemovitosti optický kabel, případně na střechu umístí bezdrátové telekomunikační zařízení. Ze
střechy svede datové kabely do nemovitosti, kde umístí datový rozvaděč. Z tohoto rozvaděče bude připojovat stoupačkou
zájemce o služby. Připojení na zdroj el. energie pro napájení zařízení Poskytovatele bude z nejbližšího el. rozvaděče ve
spol. prostorách Nemovitosti. Poskytovatel si nainstaluje svůj vlastní jistič. V případě zájmu je Poskytovatel oprávněn si
nainstalovat vlastní odpočtový elektroměr od dodavatele el. energie, resp. vlastní odběrné místo.
V případě provozu bezdrátového přístupového bodu na střeše nemovitosti, se Poskytovatel zavazuje hradit Vlastníkovi
částku 6.000 Kč za rok jako nájemné.

S uvedeným řešením Vlastník nemovitosti souhlasí.
Vyjádření vlastníka:

Níže uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu této smlouvy. Vlastník, resp. jeho
zástupci se zavazují, že Veškeré práva a povinnosti z této smlouvy převedou na své případné právní nástupce (vlastníka).
V
Za Vlastníka:

:

V Praze:
Za Poskytovatele:
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