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Váš dopis zn./ze dne                                       Naše značka                                                           v Děčíně dne  07.12.2021                                
 
Věc: žádost o projednání návrhu smlouvy „Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ 

k záměru stavby technické infrastruktury – sítí elektronických komunikací, veřejné 
komunikační sítě, vlastníka technické infrastruktury, CETIN a.s.., dotčení pozemku p.č.1755/1 
k.ú. Hodkovice nad Mohelkou 

                    
název stavby:  RVDSL2048_C_L_HODK18-HODK1HR_NN 
místo stavby:  Hodkovice nad Mohelkou, ul.Sametová, k.ú. Hodkovice nad Mohelkou 
dotčený pozemek: 1755/1 
investor:   CETIN a.s., IČ:04084063, sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
zpracovatel PD:   Tomislav Rak, IČ:05057159, Františkov nad Ploučnicí 1  40723 

 
V zastoupení investora stavby, firmy CETIN a.s., připravuji projekt ke stavbě : 
RVDSL2048_C_L_HODK18-HODK1HR_NN.  
Předmětem stavby je umístění elektrické přípojky, která je součástí komunikačního vedení sítí 
elektronických komunikací veřejné komunikační sítě v nové trase a ve stávající trase pozemkem p.č.1755/1, 
pro zajištění napájení technologického rozvaděče, vysokorychlostních datových služeb, veřejné 
telekomunikační sítě, elektrickou energií. Elektrická přípojka je součástí komunikačního vedení sítí 
elektronických komunikací veřejné komunikační sítě. Přípojka je realizována včetně elektroměrového pilíře 
Celková délka trasy 1,5 m, přílož kabelu do stávající trasy 
 
Nová trasa elektrické přípojky pro komunikační vedení bude umístěna na pozemku p.č.1755/1 v k.ú. 
Hodkovice nad Mohelkou. Kabel CYKY 4x10 bude připojen v pojistkovém pilíři – HDS kabelová – 
SS100/NKE1P-C, umístěné na pozemku p.č.1755/1, při hranici s pozemky p.č.1770 a p.č.1780. Bod sítě pro 
připojení určil vlastník technické infrastruktury energetické distribuční soustavy, elektrizační sítě – ČEZ 
Distribuce, a.s.. Trasa kabelu CYKY 4x10 v délce 1,5m bude propojovat nový elektroměrový pilíř, který 
bude součástí kompaktního pilíře elektronických komunikací na pozemku p.č.1755/1, k.ú. Hodkovice nad 
Mohelkou.  
Kabel CYKY 4x10 bude uložen v chráničce – KORUFLEX 50mm 
 
(Technologická zařízení staveb a veřejná technická infrastruktura – nadzemní a podzemní komunikační 
vedení sítí elektronických komunikací, jejich antény a stožáry, včetně opěrných bodů nadzemního, 
vytyčovacích bodů podzemního komunikačního vedení, telefonní budky a přípojná komunikační vedení sítě 
elektronických komunikací a související komunikační zařízení včetně jejich elektrických přípojek).  
Rozsah prací, délky tras a dotčení pozemku jsou znázorněny v přiloženém výkresu. Pozemky dotčené 
stavbou budou po ukončení stavebních / montážních prací uvedeny do původního stavu 
 
přílohy: koordinační situační výkres 
              katastrální situační výkres 
              návrh smlouvy 
              plná moc, souhlas města s výměnou rozvaděče 
                                                                                           Děkuji, Tomislav Rak                                              

                                                                                         


