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Zapsána v Obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 147768 

Vyžádejte si “vyjádření o existenci 

nadzemních nebo podzemních sítí“ 

 

Stavíte, nebo rekonstruujete dům ? 

Kopete na zahradě bazén, nebo studnu ? 

Budete provádět terénní úpravy na vašem pozemku ? 

Plánujete výkopové nebo zemní práce? 

Chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských pozemcích ? 

  

POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení a případně jiné 

síťové prvky se mohou nacházet i na vaší nemovitosti. 

Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona a č. 127/2005 Sb. jsou 

stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni 

provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i 

prováděné hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních 

úprav.  

Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací vyžádat 

“vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“.  Společnost CNL INVEST 

s.r.o. zastupuje již desítky operátorů a je proto velmi jednoduché o toto vyjádření 

požádat v jednom kroku. Vyjádření poskytneme na internetové adrese  

www.zadosti.cz.  

  

Služba Žádosti je tu pro Vás na www.zadosti.cz    

  

http://www.zadosti.cz/


 

CNL INVEST s.r.o., Ke Klubovně 1650/9, 155 00, Praha 5, IČ: 28522648, DIČ: CZ28522648 

provozovna: Ortenovo náměstí 1487/12, 170 00, Praha 7 - Holešovice 

 +420 222 261 001,  info@cnlinvest.cz, info@zadosti.cz, www.cnlinvest.cz, www.zadosti.cz   
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Níže je uveden seznam společností, za které se aktuálně vyjadřujeme. Tento seznam se neustále 

rozšiřuje, proto prosím aktuální informace sledujte na www.zadosti.cz.  

 

 

•  BMB-Green s.r.o.   •  Irongate s.r.o.   •  Pro-Line comp s.r.o. 

•  Brouzdal, s.r.o.   •  Kaora s.r.o.    •  RejNet technology s.r.o. 

•  BTS Support s.r.o.   •  Lednet s.r.o.    •  RVTech s.r.o. 

•  BÄREN Energie s.r.o.  •  LENTUS Trading, s.r.o.  •  Rychlý drát, s.r.o. 

•  Cable-NET s.r.o.   •  LMnet, s.r.o.    •  Skamanet s.r.o. 

•  CELANET spol. s r.o.  •  Martin Fröde – TELKOM  •  SMARTEL s.r.o. 

•  CNL INVEST s.r.o.   •  Milan Jaroš – HSLPROFI  •  SouthGate CZFreeCB z.s. 

•  ECO REC s.r.o.   •  Miroslav Kovačik – KOVIM  •  SPCom s.r.o. 

•  FareNet s.r.o.    •  Náš-Net Group s.r.o.   •  SPOJE.NET s.r.o. 

•  Fast Communication s.r.o.  •  Netcore services s.r.o.  •  TC net – data s.r.o. 

•  FIC services s.r.o.   •  NITEX ISP s.r.o.   •  TeSuNet s.r.o. 

•  FuturNET, s.r.o.   •  OMcom s.r.o.    •  holesovice.org 

•  Türk Telekom International CZ s.r.o. •  Petr Janečka    •  MD Support s.r.o. 

 

 

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obracejte na naší e-mailovou adresu info@zadosti.cz nebo 

na telefonní linku 222 261 001. 

 

 

 

Kontaktní údaje: 

 

CNL INVEST s.r.o. 

Ortenovo náměstí 1487/12 

170 00  Praha 7 – Holešovice 

 

e-mail: info@zadosti.cz 

tel.: 222 261 001 

 

 

 

Zdvořile vás žádáme o vyvěšení této informace na úřední desce a předání informace vlastníkům 

nemovitostí. 

 

Veškeré aktuální polohy sítí technické infrastruktury nacházejících se na katastrálních územích, 

budou v pravidelných aktualizacích poskytována stavebním úřadům a úřadům pro územně-analytické 

plánovaní. 

 

Pozor! Pokud jste zvyklí zadávat žádosti o vyjádření přes službu Utility Report, zkontrolujte si 

aktuálnost dat. Služba Utility Report je provozována soukromou společností a není její povinností 

udržovat aktuální informace o polohách technické infrastruktury! 
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