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Prohlášení vlastníka nemovitosti
(Příloha ke Specifikaci služby)
aktivace _197
1. ZÁKAZNÍK
Příjmení, jméno, titul:
Obchodní firma/název:
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Obec - městská část:
PSČ:
Rodné číslo:
Vyplňuje nepodnikající osoba.
Číslo pasu:
Pouze pro cizince.
IČ:
Referenční číslo (Kód zákazníka):
DIČ:
2. ČÍSLO PŘÍPOJKY
Telefonní číslo:
  Součástí této žádosti jsou přílohy se seznamem telefonních čísel v počtu
ks, kterých se požadovaná změna týká.
3. ADRESA (přesná adresa instalace přípojky)
Obec - městská část:
PSČ:
Ulice:
Č. popisné:
Č. orientační:
Poschodí:
Číslo bytu:
Číslo místnosti:
Kontaktní osoba:
Kontaktní mobilní telefon:
Kontaktní e-mail:
4. VLASTNÍK (SPRÁVCE) NEMOVITOSTI NEBO VLASTNÍK (SPRÁVCE) ROZVODŮ
1 Vlastník nebo správce nemovitosti, resp. rozvodů, oprávněný k vydání stanoviska k provedení nezbytných úprav   za účelem zřízení / přeložení koncového bodu sítě (přípojky)
Vlastník (správce) 1
Jméno, příjmení a titul fyzické osoby, obchodní firma či název právnické osoby:
PSČ, obec - městská část:
Telefonní číslo kontaktní osoby:
Kontaktní osoba:
Č. popisné /
   orientační:
Ulice:
  vlastník nemovitosti
  vlastník rozvodů
  správce rozvodů
  správce nemovitosti
Prohlášení vlastníka nemovitosti
5. STANOVISKO
Mám níže uvedené námitky proti tomu, aby společnost O2 Czech Republic a.s., v budově, případně i na pozemku k ní náležejícímu, učinila nezbytné úpravy pro zřízení (přeložení) požadované přípojky (přípojek):
Potvrzuji, že nemám námitek proti tomu, aby společnost O2 Czech Republic a.s., v budově, případně i na pozemku k ní náležejícímu, učinila nezbytné úpravy pro zřízení (přeložení) požadované přípojky (přípojek), popsané v bodě 3. Toto prohlášení považuji za oznámení vstupu v souvislosti s uvedenými činnostmi.
6. POUČENÍ
Oprávnění a povinnosti společnosti O2 Czech Republic a.s., jako podnikatele, zajišťujícího veřejnou komunikační síť a poskytovatele veřejně dostupné telefonní služby a univerzální služby, jakož i povinnosti vlastníka domu, bytu, nebytových prostor jsou upraveny ustanovením § 104 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, a to včetně náhrady případné škody způsobené na nemovitosti nebo jejím příslušenství při výkonu oprávnění.

Případné námitky vlastníka proti užívání nemovitosti budou předloženy společností O2 Czech Republic a.s., k rozhodnutí stavebnímu úřadu.
Datum
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