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Schválila:  

Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

usnesením č. 4541/RMOb1822/76/22 

dne  22.08.2022   

s účinností od 1.září 2022 

za vydavatele Ing. David Witosz, místostarosta ____________________________ 

 

 

Pravidla zrušují: 

PRA 2019 – 03 Pravidla pro udělování souhlasu s umístěním a provozováním nadzemního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v budovách ve vlastnictví statutárního města 

Ostravy, svěřených městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

 

 

Věcná příslušnost: 

Odbor správy domovního fondu 

 

 

Zpracovatel: 

Bc. Martin Cyž, vedoucí oddělení správy majetku, pověřený zastupováním funkce vedoucího 

odboru majetkového ____________________________ 

 

 

Závazné pro: 

zaměstnance zařazené do Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 
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Vymezení pojmů: 

 

pravidla PRA 2022 - 01 pravidla pro udělování souhlasu s umístěním 

a provozováním nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační 

sítě v budovách ve vlastnictví statutárního města Ostravy, svěřených 

městskému obvodu Moravská Ostrava a Přívoz  

 

nadzemní  

komunikační vedení 

drátové, kabelové, bezdrátové vedení, včetně souvisejícího elektronického 

komunikačního zařízení, postavené nad zemí, vně nebo uvnitř budov 

s opěrnými body, kterými jsou konstrukce nesoucí nebo podpírající 

vodiče, kabely a související elektronická komunikační zřízení tohoto 

vedení (sloup, střešník, zední konzola, anténní stožár, anténní nosič) 

 

zákon o 

elektronických 

komunikacích 

zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

 

veřejná 

komunikační síť 

 

síť elektronických komunikací, sloužící zcela nebo převážně k poskytování 

veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, která podporuje 

přenos informací mezi koncovými body sítě nebo síť elektronických 

komunikací, jejímž prostřednictvím je poskytována služba šíření 

rozhlasového a televizního vysílání 

 

síť elektronických 

komunikací 

přenosové systémy, popř. spojovací nebo směrovací zařízení a jiné 

prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, umožňující přenos 

signálů po vedení rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými 

prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí a komutací okruhů nebo 

paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie 

v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové 

a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené 

informace  
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rada Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

 

městský obvod Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 

úřad Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz 

 

občanský zákoník zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

 

oprávněný subjekt podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť, který oznámil podnikání 

dle § 8 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, případně uživatel 

bytu, domu, nebytového prostoru žádající o zřízení vnitřního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  

  

  

  

Použité zkratky: 

 

SMO Statutární město Ostrava 

 

MOb Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 

 

ZEK Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění  

pozdějších předpisů 

 

OSDF 

 

odbor správy domovního fondu 

 

VKS veřejná komunikační síť 
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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Pravidla jsou přijímána za účelem stanovení jednotného postupu pro vyřizování žádostí 

oprávněných subjektů, podaných dle ustanovení § 104 odst. 2 zákona č. 127/2005 Sb. 

o elektronických komunikacích a stanovení podmínek pro udělení souhlasu městského obvodu 

ke zřizování a provozování vedení veřejné komunikační sítě v budovách svěřených městskému 

obvodu. 

 

Článek 2 

Podání žádosti 

1. Žádost o udělení souhlasu se zřízením a provozováním sítě na cizí stavbě je oprávněn podat 

subjekt (podnikatel) zajišťující veřejnou komunikační síť, který oznámil podnikání dle § 8 

odst. 2 zákona o elektronických komunikacích, 

2. Žádost o udělení souhlasu dle § 104 odst. 2 písmeno a) ZEK (prostý souhlas) nebo žádost 

o udělení souhlasu dle § 104 odst. 2 písmeno b), c) ZEK (jiná smlouva) podává oprávněný 

subjekt na formuláři – ŽÁDOST A, která je přílohou č. 4 těchto pravidel, 

3. Žádost o udělení souhlasu dle § 104 odst. 2 písmeno a), b), c) ZEK, zřízením služebnosti, 

podává oprávněný subjekt na formuláři – ŽÁDOST B, která je přílohou č. 5 těchto pravidel. 

 

Článek 3 

Postup pro vydávání souhlasu s umístěním, vybudováním a provozováním vnitřního 

komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v budovách svěřených MOb, k užívání 

nemovitosti, uzavření smluvního vztahu, oprávnění k podpisu. 

 

Oprávnění podle odst. 2 písmeno a) ZEK (vnitřní sítě)  

 

1. VARIANTA I – pro zajištění výkonu oprávnění vydáním prostého písemného souhlasu 

MOb 

Udělování souhlasu dle této varianty bude realizováno uzavřením smluvního vztahu 

s oprávněným subjektem dle přílohy č. 2 těchto pravidel. 

 

Rozhodování o vydání souhlasu a  uzavření smlouvy dle přílohy č. 2 pravidel, je radou 

městského obvodu svěřeno odboru správy domovního fondu, k podpisu smlouvy dle 

přílohy č. 2 pravidel je zmocněn vedoucí odboru správy domovního fondu nebo jiná 

oprávněná osoba, pověřená zastupováním funkce vedoucího odboru správy domovního 

fondu. 

 

Udělení souhlasu dle této varianty je podmíněno: 

- doručením vyplněných níže uvedených požadovaných dokumentů, včetně příloh na adresu 

MOb před udělením souhlasu, 

- uhrazením jednorázového smluvního poplatku za omezení vlastnického práva, ve výši 

specifikované v TABULCE A přílohy č. 1 pravidel, a to za každý jednotlivý požadovaný 
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objekt, vždy po podpisu smlouvy dle přílohy č. 2 těchto pravidel oběma smluvními stranami, 

ve lhůtě do 15 dnů od vystavení faktury MOb oprávněnému subjektu. 

 

Požadované dokumenty: 

- vyplněná žádost A, 

- popis technického řešení pro jednotlivé objekty, technická specifikace použitých 

technologických prvků a grafické znázornění umístění technologie v objektech, pro které je 

udělení souhlasu žádáno. 

 

2. VARIANTA II – pro zajištění výkonu oprávnění zřízením služebnosti  

Udělování souhlasu s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k části 

dotčené nemovitosti a smlouvy o zřízení služebnosti ke skutečně dotčené části nemovitosti je 

pravomocí rady městského obvodu, která o uzavření příslušné smlouvy a výši požadované 

jednorázové náhrady rozhodne individuálně. 

 

Udělení souhlasu dle této varianty je podmíněno: 

- doručením vyplněných níže uvedených požadovaných dokumentů, včetně příloh na adresu 

MOb, 

- vydáním individuálního rozhodnutí rady městského obvodu o uzavření příslušné smlouvy, 

- uzavřením příslušné smlouvy a uhrazením jednorázového smluvního poplatku za omezení 

vlastnického práva, ve výši stanovené radou městského obvodu individuálně. 

 

Požadované dokumenty: 

- vyplněná žádost B, 

- popis technického řešení pro jednotlivé objekty, technická specifikace použitých 

technologických prvků a grafické znázornění umístění technologie v objektech, pro které je 

udělení souhlasu žádáno. 

 

3. VARIANTA III – pro zajištění výkonu oprávnění uzavřením jiné smlouvy   

Udělování souhlasu může být na základě žádosti oprávněného subjektu realizováno uzavřením 

smlouvy o nájmu části nemovitosti pro zřízení a provozování vnitřního komunikačního vedení 

VKS. Rozhodování o záměru právního jednání – pronájmu a uzavření smlouvy o nájmu 

společných částí domu je pravomocí rady městského obvodu, která o záměru právního jednání 

a uzavření příslušné smlouvy a výši požadovaného nájemného rozhodne individuálně. 

 

Udělení souhlasu dle této varianty je podmíněno: 

- doručením vyplněných níže uvedených požadovaných dokumentů, včetně příloh na adresu 

MOb, 

- vydáním individuálního rozhodnutí rady městského obvodu o uzavření příslušné smlouvy, 

- uzavřením písemné smlouvy dle individuálního rozhodnutí rady městského obvodu a hrazením 

pravidelného nájemného za omezení vlastnického práva, ve výši stanovené radou městského 

obvodu individuálně. 
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Požadované dokumenty: 

- vyplněná žádost A, 

- popis technického řešení pro jednotlivé objekty, technická specifikace použitých 

technologických prvků a grafické znázornění umístění technologie v objektech, pro které je 

udělení souhlasu žádáno. 

 

Článek 4 

Postup pro vydávání souhlasu s umístěním a provozováním anténních stožárů, antén, 

rádiových a jiných souvisejících elektronických komunikačních zařízení vedení veřejné 

komunikační sítě v budovách svěřených MOb, k užívání nemovitosti, uzavření smluvního 

vztahu, oprávnění k podpisu. 

 

Oprávnění podle odst. 2 písmeno b) nebo písmeno c) ZEK 

 

1. VARIANTA I – pro zajištění výkonu oprávnění zřízením služebnosti  

Udělování souhlasu s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti k části 

dotčené nemovitosti a smlouvy o zřízení služebnosti ke skutečně dotčené části nemovitosti je 

pravomocí rady městského obvodu, která o uzavření příslušné smlouvy a výši požadované 

jednorázové náhrady rozhodne individuálně. 

 

Udělení souhlasu dle této varianty je podmíněno: 

- doručením vyplněných níže uvedených požadovaných dokumentů, včetně příloh na adresu 

MOb, 

- vydáním individuálního rozhodnutí rady městského obvodu o uzavření příslušné smlouvy, 

- uhrazením jednorázového smluvního poplatku za omezení vlastnického práva ve výši 

stanovené radou městského obvodu individuálně. 

 

Požadované dokumenty: 

- vyplněná žádost B, 

- popis technického řešení pro jednotlivé objekty, technická specifikace použitých 

technologických prvků a grafické znázornění umístění technologie v objektu, pro který je 

udělení souhlasu žádáno. 

 

2. VARIANTA II – pro zajištění výkonu oprávnění uzavřením jiné smlouvy   

  Udělování souhlasu může být na základě žádosti oprávněného subjektu realizováno uzavřením 

smlouvy o nájmu části nemovitosti – střechy pro zřízení a provozování anténních stožárů, antén 

a jiných souvisejících komunikačních zařízení VKS, ve znění přílohy č. 3 těchto pravidel.  

 

 Rozhodování o záměru právního jednání – pronájmu a uzavření smlouvy o nájmu 

společných částí domu - střechy je svěřeno odboru správy domovního fondu. K podpisu 

smlouvy s oprávněným subjektem, ve znění přílohy č. 3 pravidel, je zmocněn vedoucí 

odboru správy domovního fondu nebo jiná oprávněná osoba, pověřená zastupováním 

funkce vedoucího odboru správy domovního fondu. 
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Udělení souhlasu dle této varianty je podmíněno: 

- doručením vyplněných níže uvedených požadovaných dokumentů, včetně příloh na adresu 

MOb, 

- uzavřením písemné smlouvy o nájmu společných částí domu – střechy, ve znění přílohy č. 3 

těchto pravidel, s výší nájemného stanoveného dohodou v Kč/m2/rok ve výši specifikované v 

TABULCE B přílohy č. 1 pravidel s DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.   

 

Požadované dokumenty: 

- vyplněná žádost A, 

- popis technického řešení pro jednotlivé objekty, technická specifikace použitých 

technologických prvků a grafické znázornění umístění technologie v objektu, pro který je 

udělení souhlasu žádáno. 

 

Článek 5 

Obecné zásady provozování nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v 

budovách svěřených městskému obvodu. 

Oprávněný subjekt, který provozuje nadzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě 

v budovách městského obvodu je povinen dodržovat povinnosti stanovené mu zákonem 

o elektronických komunikacích a podmínkami stanovenými dle těchto pravidel, a to zejména: 

a) omezovat vlastnické právo jen v rozsahu nezbytném pro dosažení účelu stanovenému v zákoně 

o elektronických komunikacích, 

do objektů městského obvodu za účelem přípravy projektové dokumentace, oprav a údržby 

komunikačního vedení a svých zařízení vstupovat jen na základě prokazatelného oznámení 

OSDF, 

b) počínat si při instalování svých zařízení tak, aby nedocházelo k poškozování majetku svěřeného 

městskému obvodu ani majetku ostatních nájemníků domu, 

c) zajistit dodržování bezpečnostních, protipožárních a hygienických předpisů a norem ze strany 

svých zaměstnanců, 

d) hradit náklady spojené se zřízením, provozem, údržbou a opravami vybudovaných sítí a 

zařízení a případně náklady spojené s jejich demontáží a likvidací, 

e) nést náklady související s modernizací a zvýšením přenosové kapacity nadzemního vedení sítě 

elektronických komunikací, 

f) označit svá instalovaná zařízení v objektech MOb názvem firmy vlastnící toto zařízení 

a kontaktním telefonem, 

g) před zahájením provozu na své náklady zřídit samostatné elektroměry pro všechna instalovaná 

zařízení, která potřebují napájení elektřinou, 

h) dodržovat další povinnosti vyplývající ze smlouvy uzavřené s městským obvodem. 
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Článek 6 

Závěrečná ustanovení  

Rada si vyhrazuje možnost kdykoli rozhodnout o výjimce z postupu dle těchto pravidel.  

 

Stanovení jiné výše poplatků, které nejsou uvedeny v těchto pravidlech, podléhá individuálnímu 

posouzení radou. 

 

 

 

Seznam příloh 

 

Příloha č. 1    TABULKA A Výše jednorázového smluvního poplatku za udělení souhlasu 

k výkonu oprávnění zřízení a provozování vnitřního vedení 

komunikační sítě 

 

TABULKA B Výše nájemného 

 

Příloha č. 2 Souhlas s umístěním vnitřního komunikačního vedení veřejné 

komunikační sítě dle § 104 odst. 3 a) zákona č. 127/2005 Sb., 

o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

smlouva o jednorázové náhradě za omezení vlastnického práva 

 

Příloha č. 3 Smlouva o nájmu společných částí domu – střechy  

 

Příloha č. 4     ŽÁDOST A Žádost o souhlas se zřízením a provozováním veřejné 

telekomunikační sítě v budovách svěřených městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, vydávaný za podmínky uzavření 

smlouvy o jednorázové náhradě za omezení vlastnického práva nebo 

nájemní smlouvy k dotčené části nemovitosti   

 

Příloha č. 5     ŽÁDOST B Žádost o souhlas se zřízením a provozováním veřejné 

telekomunikační sítě v budovách svěřených městskému obvodu 

Moravská Ostrava a Přívoz, vydávaný za podmínky zřízení 

služebnosti 

  

 

Rozdělovník 
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Příloha č. 1 

 

 

TABULKA A 

 

Výše jednorázového smluvního poplatku za omezení vlastnického práva 

 Částka bez DPH 

 

Objekt do 10 jednotek 4 000 Kč 

 

Objekt do 16 jednotek 5 000 Kč 

 

Objekt do 24 jednotek 6 000 Kč 

 

objekt nad 24 jednotek 15 000 Kč 

 

 

 

TABULKA B 

 

Výše ročního nájemného za pronajatou plochu budovy 

 Částka bez DPH 

 

Objekt do 10 jednotek 3 000 Kč/m²/rok 

 

Objekt do 16 jednotek 4 000 Kč/m²/rok 

 

Objekt do 24 jednotek 5 000 Kč/m²/rok 

 

Objekt nad 24 jednotek 8 000 Kč/m²/rok 
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Příloha č. 2 
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Příloha č. 3 
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Příloha č. 4 - ŽÁDOST A 
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Příloha č. 5 - ŽÁDOST B 
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