Infos Art, s.r.o.
Pobočka: Barákova 5,
79601 Prostějov, Czech Republic
tel.: (+420) 588 885 111, www.infos.cz

SOUHLAS S NAPOJENÍM OBJEKTU NA OPTICKÉ KABELOVÉ VEDENÍ A
PŘÍPADNĚ VYBUDOVÁNÍ VNITŘNÍCH KABELOVÝCH ROZVODŮ
Adresa nemovitosti:

................................………………………………………..............

Katastrální území:

……………………………………..............................................…

Vlastník/spoluvlastník
Jméno Příjmení (Název)

……………………………………..............................................…

Datum narození (IČO)

................................………………………………………...........…

Telefon :

................................………………………………………..........…

Email :

................................………………………………………..........…

Prohlašuji, že jako vlastník / spoluvlastník výše uvedené nemovité věci SOUHLASÍM s napojením
tohoto objektu na optické vedení veřejné komunikační sítě společnosti Infos Art s. r.o. a s případným
vybudováním vnitřních kabelových rozvodů. Zároveň beru na vědomí, že v rámci tohoto souhlasu jsou
pracovníci realizačních firem TC Servis, s.r.o , Sitel spol. s.r.o., Infos Art, s.r.o. a spolupracující firem
oprávněni v nezbytném rozsahu vstupovat na stavbu (pozemek), a případně do objektu, za následujících
podmínek :
-

-

veškeré práce budou nahlášeny a konzultovány předem s majiteli a nájemci objektu
veškeré náklady a materiál spojený s výše uvedeným záměrem budou hrazeny společností
Infos Art s. r. o. a zůstávají v jejím majetku.
případné škody vzniklé během realizace i případné skryté vady vzniklé při instalaci (např.
propadená zemina, chodník apod.) budou v plném rozsahu uhrazeny společností
Infos Art s. r. o. Veškeré postupy a instalace budou kontrolovány pověřenou osobou (vlastník
/ spoluvlastník) a firma INFOS ART s. r. o. bude vždy akceptovat případné námitky,
připomínky a návrhy této osoby. Zároveň bude pořízena fotodokumentace.
svým podpisem se vlastník / spoluvlastník nemovité věci nezavazuje k odběru služeb firmy
INFOS ART s. r.o.

dne ……………………….
Ing. Milan Kýr
Email: kyr@infos.cz
Mob.: 737 338 344
………………………………………

………………………………………

Za majitele (správce ) budovy
Podpis

Za investora Infos Art, s.r.o.
Jméno a podpis

Adresa sídla :
Valdenská 27/363
779 00 Olomouc
Česká Republika

Pobočka :
Pobočka:
E-mail / WEB
IČ / DIČ
Barákova 5
Dobrovského 3
infos@infos.cz
25849638
796 01 Prostějov
680 01 Vyškov infosvy@infos.cz
Česká republika
Česká republika
www.infos.cz
CZ 25849638
Infos Art, s.r.o. zapsána v obchodním rejstříku Krajský soud v Ostravě spisová značka:

Bankovníspojení
Raiffeisenbank a.s.
č.ú. 5828851115/5500
C 21796

