Open

Jak postupovat při podávání žádosti o Vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací a o stanovisko k projektové dokumentaci
Dovolte, abychom vás informovali, jak postupovat při podávání žádosti o Vyjádření o existenci sítě
elektronických komunikací v majetku společnosti CETIN a.s. (dále jen Vyjádření).
Elektronické podání žádosti – žádost se podává v internetové aplikaci Žádost na adrese
https://www.cetin.cz/sit-cetin/vyjadrovani-o-existenci-siti . V aplikaci se vyplní požadované údaje a
zakreslí zájmové území stavby, které je rozhodujícím podkladem pro vydání Vyjádření. V aplikaci
k žádosti přiložte též Koordinační situaci Stavby a Technickou zprávu.
Předání Vyjádření prostřednictvím internetové aplikace je bezplatné, spolu s Vyjádřením můžete
získat trasy vedení v digitální podobě.
Zaslání žádosti poštou – žádost se zasílá pouze na formuláři, který je k dispozici na internetu na
adrese https://www.cetin.cz/sit-cetin/vyjadrovani-o-existenci-siti . Bez uvedeného formuláře
nebude žádost zpracována. Ve formuláři nutno vyplnit požadované údaje. K vyplněnému formuláři
se přiloží zákres zájmového území v katastrální mapě (příklad uveden níže), přiložte též Koordinační
situaci Stavby se zakreslenými sítěmi společnosti CETIN a.s. a Technickou zprávu. S žádostí o
Vyjádření prosíme nezasílat celé projektové dokumentace staveb. V této souvislosti také
upozorňujeme, že zaslané projektové dokumentace nevracíme.
Vyjádření Vám bude zpět zasláno poštou jako obchodní balík s cenou za poštovné a balné 151,- Kč.
Doba dodání se pohybuje v rozmezí 3 – 4 týdnů.

Příklad zákresu zájmového území do
katastrální mapy pro stavbu
rodinného domu s přípojkami na
inženýrské sítě.

Adresa pro podání žádosti poštou:
CETIN a.s.
Technická dokumentace
Českomoravská 2510/19
190 00 Praha 9
Více informací najdete na našich internetových stránkách https://www.cetin.cz/sit-cetin/vyjadrovani-o-

existenci-siti
Asistenční linka v pracovní dny od 8:00 do 16:00 pro dotazy týkajících se žádostí o
Vyjádření: 800 630 630.
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CETIN a. s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9,
Soisová značka: B20623 vedená u Městského soudu v Praze
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Standardní proces vyjadřování ke stavbám:
1. Nutno získat informace o poloze sítě – podání žádosti (elektronicky) o Vyjádření o
existenci sítí s důvodem žádosti „Informace o poloze sítě“ – Vyjádření je vydáno obratem
– Vyjádření nelze použít pro vydání příslušného správního rozhodnutí
2. Zakreslení sítí společnosti CETIN a.s. do koordinační situace
3. Souhlas se stavbou, resp. vyjádření k proj. dokumentaci – Podání žádosti
(elektronicky) o Vyjádření s důvodem žádosti dle příslušného správního řízení – nutno
přiložit koordinační situaci se zákresem sítí společnosti CETIN a.s. a technickou zprávu
– Vyjádření je vydáno včetně souhlasu se stavbou
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