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Výzva ke koordinované modernizaci datové sítě v Klášterci nad Ohří
Na základě chystané výstavby nové optické sítě dvou poskytovatelů datových služeb a
chystané modernizace jednoho ze stávajících poskytovatelů datových služeb Vás tímto
Město Klášterec nad Ohří vyzývá ke koordinované modernizaci stávající datové sítě
případně k výstavbě nové optické sítě.
Město Klášterec nad Ohří tímto nabízí jedinečnou možnost konsolidace realizačních
nákladů a minimalizace dopadů stavební činnosti na životní prostředí a město jako
takové. Poskytovateli datových služeb, který se této koordinace z jakéhokoliv důvodu
nezúčastní, nebude v následujících 10 letech umožněna výstavba nové či modernizace
stávající datové sítě. Rada města vydala 09.03.2022 usnesení č. RM/2138/68/2022,
kterým schvaluje podmínky pro žadatele o uložení kabelového vedení datových sítí na
pozemcích města Klášterce nad Ohří. Na základě tohoto Usnesení Město Klášterec nad
Ohří vyzývá k vyjádření závazného zájmu o uložení kabelového vedení datových sítí:
V případě vašeho zájmu o položení sítí v území žádáme o dodání následujících podkladů
v termínu nejpozději do 30 dnů od vydání výzvy, tedy do 15.06.2022:
Společnost (doplnit) má zájem o výstavbu podzemní veřejné telekomunikační optické sítě
ve městě Klášterec nad Ohří.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Název stavebního záměru:
Investor, kontakt:
Projektant, kontakt:
Popis záměru, technologie, specifikace IS: technická zpráva
Místo záměru, ulice, katastr, parcelní čísla: technická zpráva, excelová tabulka
Zákres situace, trasy: přehledové výkresy v katastrální mapě
Předpokládané datum podání žádosti o územní rozhodnutí:
Předpokládané datum realizace:
Souhlas: žadatel souhlasí se zveřejněním vkládaných informací o záměru

Tyto podklady budou sloužit jako podklad pro další jednání. Po obdržení podnětů, svolá
město Klášterec nad Ohří koordinační schůzku. Na koordinační schůzce bude domluven
rozsah koordinací a následně bude podepsána dohoda o koordinaci prací investorů
výstavby SEK, která bude předána zástupci města. Projevením zájmu se zájemce
zavazuje, že bude spolupracovat, dodržovat domluvené termíny a požadavky města
Klášterec nad Ohří.
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