Strategický partner m sta
Nový Ji ín pro výstavbu
a provoz m stské optické sít

ovoz

PROHLÁŠENÍ
1. Žadatel o z ízení koncového bodu

Prosím, iteln vypl te.
Jméno, p íjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma i název:
____________________________________________________
Ulice

. popisné/orienta ní:

____________________________________________________
PS :

Obec – m stská ást:

____________________________________________________
Telefon:

2. Vlastník (správce) nemovitosti

Prosím, iteln vypl te a vybrané možnosti ozna te k ížkem.
Jméno, p íjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma i název:

Vlastník (správce) nemovitosti

Vlastník
Správce nemovitosti

___________________________________________________
Ulice:

. popisné/orienta ní:

___________________________________________________

Vlastník nebo správce nemovitosti,
oprávn ný k vydání stanoviska k
provedení nezbytných úprav za
ú elem z ízení koncového bodu.

PS :

Obec – m stská ást:

___________________________________________________
Kontaktní osoba:
Telefonní . kont. Osoby:

___________________________________________

3. Stanovisko

Prosím, iteln vypl te a vybrané možnosti ozna te k ížkem.

Potvrzuji, že nemám námitek proti tomu, aby spole nost NJNet s.r.o., v budov , p ípadn i na pozemku
k ní náležejícímu, u inila nezbytné úpravy pro z ízení požadovaného koncového bodu. Toto prohlášení
považuji za oznámení vstupu v souvislosti s uvedenými .
Mám níže uvedené námitky proti tomu, aby spole nost NJNet s.r.o., v budov , p ípadn i na pozemku
k ní náležejícímu, u inila nezbytné úpravy pro z ízení požadovaného koncového bodu:

Datum:

Podpis:

Razítko:

4. Pou ení
Oprávn ní a povinnosti spole nosti NJNet s.r.o., jako provozovatele komunika ní sít a poskytovatele služby
elektronických komunikací a povinnosti vlastníka domu, bytu, nebytových prostor jsou upraveny ustanovením § 104
zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n dalších zákon , ve zn ní pozd jších p edpis a to
v etn náhrady p ípadné škody zp sobené na nemovitosti nebo jejím p íslušenství p i výkonu oprávn ní.
P ípadné námitky vlastníka p i použití nemovitosti budou p edloženy spole nosti NJNet s.r.o., k rozhodnutí
stavebnímu ú adu.
Informace o službách NJNet s.r.o. a jejich podmínkách Vám rádi poskytneme na lince 553821111, nebo na
www.njnet.cz.
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