
Opton s.r.o.
Sádecká 609

378 16 Lomnice nad Lužnicí
IČ: 28137914, DIČ: CZ28137914

EORI: CZ28137914
                                                                                                                                                         

Souhlas majitele objektu s umístěním zařízení
pro poskytování služeb elektronických komunikací dle zákona 127/2005Sb.

Vlastník objektu nebo pověřeny správce (dále jen Vlastník)
Jméno, příjmení:
Firma:
Adresa sídla:
IČO:
Kontaktní osoba:
E-mail:
Telefon:
Fax:

Adresa objektu
Ulice:  Číslo:
Město: PSČ:

Žadatel
Firma žadatele: Opton s.r.o. Sídlo:  Sádecká 609, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
IČO: 28137914 DIČ: CZ28137914
Kontaktní osoba: Pavel Zahradník Mobil: 728549118
E-mail: info@opton.c  z  Fax:
Telefon: 723862361

Žadatel má v úmyslu poskytovat na uvedené  Adrese  objektu  Vlastníka  služby elektronických komunikací  k čemuž má oprávnění  podle 
zákona 127/2005 o el. komunikacích. Za tímto účelem žádá o souhlas pro provedení instalací zařízení a nezbytných úprav v objektu Vlastníka 
za těchto podmínek:

• Vlastník poskytne prostor pro umístění zařízení pro poskytování služeb elektronických komunikací v objektu,
• Vlastník  poskytne  stávající  nebo  umožní  vytvoření  nových  kabelových  tras  v objektu  nezbytných  k místní  distribuci  služeb, 

případně i  k redistribuci služeb elektronických komunikací sousedním objektům,
• Vlastník není povinen umožnit napájení zařízení 230V,
• Žadatel prohlašuje, že instalace bude provedena tak, že se nestane trvalou součástí nemovitosti, nebude-li dohodnuto jinak, 
• Žadatel se zavazuje, že během instalace nedojde k narušení provozu zařízení již instalovaných na objektu ani k poškození vnějších 

nebo  vnitřních  prostor  objektu  a  budou dodrženy  všechny  platné  předpisy  a  normy,  případné  škody  způsobené  pracovníky 
Žadatele budou na náklady Žadatele odstraněny,

• zařízení  Žadatele  může  být  na  žádost  Vlastníka  z objektu  odstraněno  po  ukončení  poskytování  služeb  v  objektu.  Lhůta  pro 
odstranění zařízení Žadatelem je 3 měsíce po písemné výzvě učiněné Vlastníkem,

• veškeré náklady spojené s instalací, provozem a demontáži zařízení hradí Žadatel.

Vlastník  (oprávněný  zástupce  Vlastníka)  prohlašuje,  že  souhlasí  s instalací  zařízení  Žadatele  pro  poskytování  služeb  elektronických 
komunikací Žadatelem, za výše uvedených podmínek.

Vlastník: Žadatel: Opton s.r.o.
Datum: Datum:
Místo: Místo: Sádecká 609, 378 16 Lomnice nad Lužnicí
Razítko Razítko

Podpis Podpis
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