
ŽIADOSŤ O VYJADRENIE O EXISTENCII TELEKOMUNIKAČNÝCH ZARIADENÍ 
                                       SPOLOČNOSTI  HEIZER OPTIK s.r.o.  

                                                                       I. 
  
 
 
 
 
......................................................................                                     ............................................................................    
                  žiadateľ a adresa                                                                                                adresát              
 
               Žiadam o vydanie vyjadrenia o existencii podzemných alebo nadzemných telekomunikačných vedení 
a zariadení (dalej len TKZ) na stavebnú akciu* - práce* 
 
..............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................. 
                                                      (názov stavebnej akcie – označenie prác) 
             Presné miesto vykonávania prác a katastrálne územie: 
 
.............................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................. 
             Pre vymedzenie rozsahu prác,ktorými môžu byť TKZ dotknuté 
a/* prikladám situačný plán stavebnej akcie,výkres č.........................v mierke................................................................... 
vyhotovený v rámci projektu s názvom................................................................................................................................ 
b/* ohraničujem miesto konania prác (kde sa nevypracúva projektová dokumentácia) takto  
.............................................................................................................................................................................................. 
Vyjadrenie požadujem na účely územného rozhodnutia *, stavebného povolenia*  a zabezpečenia bezprostrednej 
ochrany TKZ pred poškodením alebo prácami, ktoré začnú (termín).......................................................................* 
 
 
 
V Bratislave    dňa.............................................                  Žiadateľ................................................................................... 
 

                                                                                      II. 
 
Číslo  ................................      Vybavuje:  PULC               Tel.:  0908 94 88 00    V Bratislave    dňa................................ 
 
            Pri realizácii Vami plánovanej stavebnej akcie* - vymedzených prác* podľa  časti I. tohto tlačiva   
                                                                          Dôjde*  k styku s TKZ  
                                                                        Nedôjde*  k   styku s TKZ 
 

Pri realizácii zemných prác je nevyhnutné dodržiavať prísl. ustanovenia stavebného zákona, zákona o 
telekomunikáciach a prísl. STN a to najmä : 

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadenia na povrchu terénu, 
- preukázateľné oboznámenie pracovníkov,ktorý budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou trasou 
- všetky zemné práce v ochrannom pásme kabelových vedení vykonávať ručne, 
- kabelové vedenia po odkrytí chrániť pred poškodením a odcudzením, 
- nad vytýčenou trasou nepoužívať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému 

poškodeniu, 
- nad vytýčenou trasou je zakázané realizovať skládky materiálov a stavebnej sute, 
- objednávateľ je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek – markerov 
- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia na tel.č. 0905 948800 

 
Pred spätným zásypom odkrytých kabelových vedení je objednávateľ povinný prizvať 

technického dozora správcu vedení k odsúhlaseniu uloženia a krytia kabelových vedení. 
 
 
Toto vyjadrenie má platnosť   6   mesiacov 
Zariadenia a káble sú zakreslené informatívne !!! 
NUTNÉ  VYTÝČIŤ !!! 
                                                                                                          …………………………………………………….. 
   *Nehodiace sa prečiarknite                                                                                        Za prevádzkovateľa TKZ 
     časť   I.  vyplní žiadateľ   časť  II.  vyplní správca siete 

PULC
spr siete HO
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