Vyjádření k existenci sítí
Vyjadřovací činnost provádí technické oddělení společnosti EDERA Group, a.s. a na základě
žádosti zákazníka vydává vyjádření o existenci telekomunikačních sítí společnosti EDERA Group,
a.s.
Při vydání vyjádření o existenci sítí, poskytování údajů o poloze sítí a vydání stanoviska vlastníka
technické infrastruktury ve smyslu ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích)
a příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), dále jen „Vyjádření“) je
postupováno v souladu s § 161 stavebního zákona.
Vyjádření jsou vydávána zejména pro účely žádosti o vydání územního rozhodnutí, územního
souhlasu a stavebního povolení, pro ohlášení stavby a pro účely dalších postupů, ke kterým je dle
stavebního zákona třeba splnění povinností ve vztahu k existenci staveb technické infrastruktury
(např. zemní práce a terénní úpravy, řízení u speciálních stavebních úřadů, uzavření veřejnoprávní
smlouvy, vydání certifikátu autorizovaným inspektorem atd.).

Podání žádosti o Vyjádření je možné provést:
•

elektronicky e-mailovou zprávou na adresu: vyjadreni@edera.cz

•

poštou (možno i osobně): EDERA Group a.s., Arnošta z Pardubic 2789, 530 02 Pardubice

o pro podání žádosti e-mailem a poštou (resp. osobně) lze využít i žádosti generované externími
službami jiných provozovatelů (např. e-UtilityReport). Zároveň tímto upozorňujeme, že informace
obsažené v těchto systémech u nás nebyly ověřeny a údaje o dotčených (resp. nedotčených)
katastrálních územích našimi sítěmi tam uvedené nemusí být přesné a odpovídat skutečnosti.

Žádost
Požadované náležitosti žádosti o Vyjádření:

žádost - musí obsahovat minimálně:
•

název akce, určení lokality výstavby (ulice a obec; parc. č., katastrální území, apod.)

•

stručný výstižný popis stavby

•

korespondenční adresu, tj. adresu pro doručení vyjádření

•

fakturační adresu (u poštou zasílaných vyjádření - tyto jsou zpoplatněny)

•

kontaktní údaje (tj. kontaktní osoba, včetně tel. čísla a e-mailu)

Situace stavby:
•

situační výkres se zájmovým územím stavby na podkladě polohopisné nebo katastrální mapy z předložené situace musí být zřejmý rozsah záměru

•

lze přiložit i jakoukoliv další přílohu (např. část projektové dokumentace zamýšlené stavby,
fotografie zájmového území, apod.).

Při elektronickém podání vkládejte přílohy s těmito typy souborů:
•

textová příloha a tabulky: *.doc, *.pdf, *.xls

•

výkresová příloha: *.dwg (V 2004), *.dgn (V7,V8), *.jpg, *.pdf, *.tif.

Sazebník cen
•

Vyjádření jsou žadateli odesílána elektronicky zdarma formou e-mailové zprávy s přílohami,
elektronicky jsou žadatelům vydávána všechna Vyjádření, u nichž není výslovně uveden jiný
požadovaný způsob doručení.

•

Vyjádření odesílaná poštou jsou doručovaná prostřednictvím České pošty, s.p. s daňovým
dokladem za paušální cenu180,- Kč vč. DPH, platba formou dobírky. V ceně jsou v souladu
s platnou legislativou zahrnuty pouze náklady spojené s pořízením kopií a náklady na doručení.
Poštou jsou doručována Vyjádření, u nichž je to výslovně požadováno a Vyjádření, které nelze
doručit jinak (např. v žádosti chybí kontaktní e-mailová adresa).

•

Vyjádření, která jsou určena pro osobní vyzvednutí (tento požadavek musí být v žádosti
výslovně uveden) jsou zpoplatněna paušální částkou rovnající se nákladům spojených
s pořízením kopií 50,- Kč vč. DPH, platba v hotovosti při vyzvednutí.

Poplatky za Vyjádření vyjadřují pouze část skutečných nákladů spojených s agendou poskytování
daných služeb.
Naše společnost si vyhrazuje právo uvedené poplatky jednorázově přiměřeně navýšit v případě
nestandardních a výjimečných požadavků ze strany žadatelů (v rámci jedné žádosti je ve
skutečnosti požadováno vyjádření k mnoha záměrům, vyjádření vyžaduje velké množství příloh,
požadavek na pořízení většího množství barevných kopií, apod.) O této skutečnosti budete
informování předem, před vydáním příslušného Vyjádření.

Lhůty
•

Z provozních důvodů jsou přednostně vyřizovány žádosti doručeny elektronickou formou.

•

Standardní lhůta pro vyřízení žádosti je do 30-ti dnů od doručení Vaší žádosti naší společnosti.

•

Ve výjimečných případech, u nichž je nutné komplexní prověření možného vlivu stavby na naše
vedení, může lhůta na zpracování vašeho požadavku uvedenou dobu překročit.

Upozornění
•

Žadatel podáním žádosti bere na vědomí, že neúplné, nesprávné či zavádějící údaje poskytnuté
žadatelem v této žádosti zakládají právo společnosti EDERA Group, a.s. žadateli Vyjádření
nevydat.

•

Žadatel podpisem žádosti (resp. odesláním elektronické žádosti) stvrzuje, že jím poskytnuté
údaje jsou pravdivé a přesné, a že bez souhlasu EDERA Group, a.s. nebude poskytnuté
informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či používat jako zdroj pro své
informační systémy, databáze apod.

•

Žadatel podpisem této žádosti uděluje společnosti EDERA Group, a.s. souhlas, aby ve smyslu
ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždila a zpracovala osobní údaje uvedené v této
žádosti, zejména jméno, příjmení, bydliště, případně název právnické osoby, sídlo a identifikační
číslo, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností žadatele jakož
i společnosti EDERA Group, a.s., v souvislosti s tímto Vyjádřením. Při požadavku žadatele na
vytištění a zaslání Vyjádření prostřednictvím poštovní přepravy žadatel podpisem žádosti
(odesláním elektronické žádosti) uděluje společnosti EDERA Group, a.s. souhlas k předání
Vyjádření s osobními údaji České poště, s.p. k vytištění Vyjádření a zaslání Vyjádření žadateli.
K jiným účelům nesmí být všech výše uvedených údajů použito.

