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           /TO/2020 

                                      ŽÁDOST O STANOVISKO        č.j.  ...................... 
 

 
o existenci inženýrských sítí ve správě TS a.s.  
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
Žadatel, přesná adresa 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
Investor, přesná adresa 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
Katastrální území, číslo parcely, mapový list 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
 
 
 
................................................................................................................................................................... 
Název stavby a popis stavby 
 
Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit. 
 
 
       Frýdku-Místku   
Ve .............................    dne  ................................     razítko a podpis   ................................................... 
 

 



STANOVISKO 
 
Vyjádření provozu 600 – Veřejné osvětlení: 
 
Při realizaci Vámi plánované stavby     n e d o j d e       k dotčení, křížení nebo souběhu s kabely 
veřejného osvětlení, světelné signalizace (SSZ), místního rozhlasu, optickými kabely městské optické 
sítě (MOS), přívodními kabely k parkovacím automatům, anténami a anténními svody 
k radiomodemům ve správě TS a.s. 
 

a) V případě, že dojde k dotčení, křížení nebo souběhu s výše uvedenými kabely, je nutno 
požádat TS a.s. – provoz 600 o vytýčení kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek 
pro realizaci.  

b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:  
o veřejného osvětlení 
o místního rozhlasu 
o světelné signalizace 
o městské optické sítě 
o parkovacích automatů 
o energetické napájení veřejného osvětlení, 

 organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005. 
c) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely 

VO přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky  kopohalf Ø  110 nebo 160 
mm nebo do betonových korýtek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich 
pohybu. 

d) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, 
s polohou a průběhy kabelové trasy veřejného osvětlení, a to na základě protokolu o vytýčení, 
které TS a.s. provedly.  

e) V případě zakreslování kabelů veřejného osvětlení pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na 
možnou odchylku od výkresové dokumentace.  

f) V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci     
TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.  

g) Demontované zařízení VO je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného 
VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení. 

h) TS a.s. požaduje, aby bylo písemně ohlášeno ukončení stavby.  
i) S ohledem na to, že správce sítí VO, SSZ a optických sítí neodpovídá za změny jejich 

prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů 
sondami.  

j) Další podmínky:  
 
Vyjádření provozu 800 – Přenesená správa komunikací: 
 
Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.  
 
 
 

 
za Provoz 800 – Přenesená správa komunikací      za Provoz 600 - Veřejné osvětlení  
                   Rostislav Hovězák                                Olga Nytrová  
 
 
 
Ve Frýdku-Místku  dne ....................................     

       za TS a.s. 
                      Rostislav Hovězák 

               Vedoucí provozu 


