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        Obec Dobratice 

        Dobratice 49 

        739 51 

        DS: 9pzbsb6 

 

        V Ostravě dne 14.04.2021 

 

Věc: Databáze vlastníků a správců inž. sítí 

 

Vážení,  

 

na základě smlouvy naše společnost legalines s.r.o. výhradně zastupuje a realizuje činnosti pro naše 

obchodní partnery.  

 

Pro společnosti, které jsou vlastníkem veřejné technické infrastruktury (optická a telekomunikační 

vedení), zajišťujeme i činnosti v souladu s §161 zákona č. 183/2006, stavební zákon. Tímto sdružením 

evidencí a centralizací nezávislých správců a vlastníků sítí vzniká na straně našich partnerů, 

potenciálních žadatelů a stejně tak územně správních celků značná administrativní úspora. 

 

Jsme zplnomocnění ve věci vydávání vyjádření k existenci sítí a stanovisek k možnosti a způsobu 

napojení, dále k podmínkám dotčení ochranných a bezpečnostních pásem. Aktuálně ve Vašem 

správním obvodu evidujeme sítě těchto společností, které máme v našem smluvním portfoliu: 

 

Společnost č. 1:  TeamCity s.r.o.  

Charakter sítě:  Společnost je v souladu s §13 a dle podmínek §73 odst. 7 a 8 zákona č. 127/2006 Sb., 

Zákon o elektronických komunikacích oprávněným poskytovatelem elektronických 

komunikací, provozovatelem inženýrských sítí souvisejícího charakteru a provozovatele 

koncového distribučního bodu a aktuálně naplňuje rozvoj sítí do řady dalších lokalit.  

 

V případě staveb, jejichž součástí mohou být zemní práce (z důvodu podzemních vedení) nebo 

v případě nadzemních staveb včetně nadstaveb (z důvodu nadzemního vedení paprsků soustavy sítí), 

je nezbytné, aby si žadatel (stavebník) zajistil naše vyjádření k existenci sítí a v případě možného 

dotčení stanovisko k možnosti a způsobu napojení a k podmínkám dotčení ochranných a 

bezpečnostních pásem. Nezajištění vyjádření k existenci sítí, a v případě možného dotčení stanoviska 

k možnosti a způsobu napojení a k podmínkám dotčení ochranných a bezpečnostních pásem, je nejen 

porušením stavebního zákona, ale může vést k poškození vedení v majetku výše uvedených 

společností, případně jeho chodu a ke vzniku značných majetkových škod. 

 

Tímto Vás zdvořile žádáme o zařazení do Vaší databáze vlastníků veřejné technické infrastruktury, 

kdy veškeré bližší a kontaktní informace jsou dispozici na našich internetových stránkách: 

www.legalines.cz 

 

 

S přátelským pozdravem, 

 

 

Daniel Vaněk, v.r.       Kontaktní pracovník: 

jednatel         Daniel Vaněk 

         T 705 001 071 

         E vanek@legalines.cz 


