PE3NY NET, s.r.o.
Praha 6 – Křenova 438/11 162 000
IČ : 27252183
DIČ: CZ27252183
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku,
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C.,
vložka 107768 (dále jen „PE3NY NET“)
T +420 222 741 222
www.pe3ny.net

Souhlas vlastníka/SVJ s umístěním sítě elektronických
komunikací (zkr. SEK)
Vážení Partneři,
obracíme se na Vás – na vlastníka stavby/na SVJ spravující společné části domu se žádostí o vydání souhlasu
s umístěním SEK.
Po dokončení této akce Vám i obyvatelům předmětné stavby bude umožněno využít širokou škálu nabídek
ze služeb naší společnosti.
Vlastník stavby/SVJ
Obchodní jméno (jméno)
Sídlo společnosti (bydliště)
Údaje dle veřejného rejstříku
IČ (Datum narození)
Zastoupen:
Zástupce vlastníka stavby/SVJ
Obchodní jméno (jméno)
Sídlo společnosti (bydliště)
Údaje dle veřejného rejstříku
IČ (Datum narození)

DIČ:

Zastoupen:

Vlastník stavby/SVJ dává Pe3ny Net jako provozovateli veřejné komunikační sítě elektronických komunikací
souhlas s umístěním vnitřního komunikačního vedení SEK v/na stavbě, a to zcela na náklady Pe3ny Net
s.r.o. s vědomím, že na základě tohoto souhlasu má Pe3ny Net oprávnění zřizovat a provozovat v/na stavbě
vnitřní komunikační vedení SEK.

Stavba v/na které bude/je umístěna SEK
Obec/měst.část/k.ú.:

Ulice/ na parcele číslo:

Č.p.:

Č.o.:

Počet
bytů:

Vlastník/SVJ souhlasí s tím, že prokazatelným oznámením vstupu do stavby se rozumí oznámení uvádějící
datum vstupu, účel a stručný popis plánovaných činností, které bude vlastníkovi zasláno elektronickou
poštou na emailovou adresu ……………………… nebo bude umístěno na vhodném místě ve stavbě (vstupní
dveře atd.), učiněné nejméně 48 hodin před plánovaným vstupem. Oznámení vstupu není nutné, jde-li o
zásah na základě žádosti klienta (připojení, odpojení, změna služby, servisní zásah, atd.), dále v případě
auditu SEK, odpojení klienta z důvodu nedoplatku a činnosti související s uzavíráním smluv o dodávce
Služeb. Vlastník/SVJ dále bere na vědomí, že Pe3ny Net na základě výše uvedeného oznámení je oprávněna
v nezbytném rozsahu vstupovat do stavby v souvislosti s výše uvedenými činnostmi, při opravách, údržbě,
modernizaci SEK a všech jejích částí umístěné v /na stavbě a je povinna po skončení těchto prací uvést
stavbu do předešlého stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu
odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání stavby. Vlastník/SVJ dále bere na vědomí, že Pe3ny Net
napojí aktivní prvky provozovatele na společnou spotřebu domu, odečet spotřeby bude proveden na
základě certifikovaného podružného měřidla, a jednou ročně na vyzvání vlastníka/SVJ provede Pe3ny Net
se zástupcem vlastníka/SVJ odečet skutečné spotřeby a proplacení el. Energie. Pe3ny Net (případně
provede samostatně zástupce vlastníka/SVJ – Pe3ny Net předají při ukončení výstavby klíče od rozvaděče).
Po spuštění služeb poskytne Pe3ny Net bezplatně internetové připojení pro potřeby domu, připojení nelze
použít ke komerčním účelům či další distribuci. Vlastník souhlasí s umístěním propagačního letáku (formát
A4) v prostorách domu k tomu ručených.

Vlastník/SVJ předá klíče od objektu/místnosti s datovým rozvaděčem, proti předávacímu protokolu
Provozovatel se zavazuje, že neposkytne klíče třetím stranám.
Vlastník/SVJ určí kontaktní osobu která do 24h umožní přístup k SEK pro účely servisu,
připojení/odpojení uživatele. Kontaktní osoba:……………………… Tel.: ……………………………….

Vyjádření vlastníka / SVJ/zástupce
Souhlasím s umístěním/průchodem optického kabelu do/v objektu.
Souhlasím s umístěním víceúčelové SEK dle níže uvedeného technického popisu.
Dle technického popisu, který je přílohou tohoto souhlasu a tvoří její nedílnou součást.
Zákres vytypovaného prostoru pro umístění SEK, technický popis, popř. fotodokumentace:

Přesné místo vstupu/výstupu do objektu, si vzhledem k vývoji výkopových prací v lokalitě domluví pracovník
výstavby s výborem/vlastníkem, a to před zahájením technických prací v domě. Všechny prostory domu
narušené výstavbou sítě Pe3ny Net budou po realizaci uvedeny do stavu, který odpovídá stavu před započetím
technických prací v domě, a na vstup/výstup do objektu je neomezená záruka. Mezi vlastníkem objektu a
stavební firmou bude sepsán a podepsán zápis/potvrzení o ukončení prací (případné nedostatky). Výše uvedené
technické řešení rozvodů SEK se může po vzájemné dohodě změnit na základě zjištění nových technických
překážek apod. během realizace.

Kontaktní osoby v domě:

Telefony:

______________________

_______________________

______________________

_______________________

Za vlastníka/SVJ/zástupce - datum, jméno, podpis,
(razítko):

Za Pe3ny Net s.r.o. převzal – datum, jméno,
podpis, (razítko):

