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Věc: " Novostavba chodníku podél ul. U Nemocnice, Mariánské Lázně"
Zasíláme Vám tímto upřesnění k Vyjádření k předložené PD.
V rámci nově navrhované stavby dojde ke střetu s komunikačním vedením společnosti CETIN a.s. Vzhledem
k provádění zemních stavebních prací v ochranném pásmu tras telekomunikačního zařízení požadujeme
respektovat následující podmínky:
1. Před zahájením stavby musí být trasy telefonních kabelů vytýčeny jak polohově, tak hloubkově a
vyznačeny na terénu. V ochranném pásmu kabelů (tj.1 m po obou stranách vedení) musí být zemní
práce prováděny pouze ručně.
2. Vytyčení sítí elektronických komunikací v majetku společnosti CETIN a.s. pro Vás může zajistit odborný
pracovník naší společnosti: Rostislav Králíček, pracoviště: Karlovy Vary, telefon: 602 413 059, email:
rostislav.kralicek@cetin.cz
3. V místě nových zpevněných ploch uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE
110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné plochy.
4. Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
5. Kolizní místa, nutná kontrola před záhozem a zápis do stavebního deníku.
6. Jakákoli manipulace s telekomunikačním zařízením bez vědomí odpovědného pracovníka naší
společnosti není dovolena. V případě kolizní situace s podzemním komunikačním vedením společnosti
CETIN a.s, kontaktujte správce – ing.Šárka Huková / 720752346
Společnost CETIN a.s., za podmínky splnění výše uvedených podmínek a Všeobecných podmínek
ochrany uvedených ve Vyjádření o existenci SEK č.j.: 0634685/20 vydané dne 13.05.2020, nemá
námitek k povolení stavby příslušným správním rozhodnutím vydaným dle Stavebního zákona.
S přátelským pozdravem

Ing.Šárka Huková
Specialista provozu sítě ochrana a správa PPPS Čechy Západ
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