Slavičín, 28.5.2020
Vážení kolegové,
v návaznosti na několik jednání, která jste iniciovali pro lepší pochopení vztahů mezi Městem Slavičín
a spolkem UnArt (a jeho dceřiné společnosti UnArtel) vám posílám seznam některých územních
rozhodnutí, na základě kterých jsme na území našeho města v letech 2006-2019 budovali optické
sítě:
Číslo jednací

ze dne

Dokument

název stavby

stavebník

SÚ-3214-2006-Hr-58

26.7.2006

Územní
rozhodnutí č.
9/2006

Páteřní optická síť
Šabatec - centrum,
Slavičín

Občanské
sdružení UnArt

SÚ-3110-2007-Hr-123

9.4.2009

Územní
rozhodnutí č.
4/2009

Páteřní optická síť - spoj
Slavičín centrum sídliště Vlára

Občanské
sdružení UnArt

SÚ-3762-2009-Hr-42

6.1.2010

Územní
rozhodnutí č.
1/2010

Optická páteřní síť
Slavičín: spoj Radnice
ústředna O2, spoj
Radnice - MŠ Vlára

Občanské
sdružení UnArt

SÚ-3761-2009-Hr-58

31.8.2010

Územní
rozhodnutí č.
11/2010

Optická páteřní síť ulice Luhačovská

Občanské
sdružení UnArt

SÚ-2024-2014-Hr-52

29.7.2014

Územní
rozhodnutí č.
11/2014

Rozšíření optické sítě
Slavičín - Hrádek

UnArtel s.r.o.

SÚ-3152-2014-Hr-26

22.9.2014

Územní souhlas
č. 27/2014

Přípojka k optické síti
RCK

UnArtel s.r.o.

SÚ-3669-2014-Hr-58

24.11.2014

Územní
rozhodnutí č.
16/2014

Optika Sokolovna kotelna - Malé Pole

UnArtel s.r.o.

SÚ-1795-2015-Hr-58

10.8.2015

Územní
rozhodnutí č.
7/2015

Přípojka RD č.p. 502 k
optické síti

UnArtel s.r.o.

SÚ-3332-2015-Hr-53

9.11.2015

Územní
rozhodnutí č.
15/2015

Přípojka RD č.p. 335 k
optické síti

UnArtel s.r.o.

SÚ-2736-2019-Hr-77

30.9.2019

Územní
rozhodnutí č.
3/2019

HDPE Slavičín, ul.
Mladotická

UnArtel s.r.o.

V reakci na poznámku paní místostarostky Hubíkové, která existenci našich sítí a našich smluvních
vztahů s Městem Slavičín přirovnala ke sporu Města Slavičín s firmou Skládka odpadů Slavičín s.r.o.
uvádím, že naše stavby proběhly vždy na základě platných souhlasů a smluv, které stále platí.
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Jak se můžete přesvědčit v archivu stavebního úřadu, naše stavby byly realizovány na základě
územních řízení a územních rozhodnutí nebo územních souhlasů stavebního úřadu a jsou proto
legálními stavbami veřejné telekomunikační sítě s ochranou dle zákona o elektronických
komunikacích 127/2005 Sb., dle stavebního zákona, prováděcích vyhlášek a technických norem pro
inženýrské sítě.
Ve stejném režimu na pozemcích Města Slavičín existují stovky kilometrů optických a metalických
podzemních i nadzemních sítí, které zde v uplynulých letech budovaly firmy SPT Praha s. p., SPT
Telecom, s. p., Český Telecom, a.s., Telefónica (O2) Czech Republic, a. s., O2 Czech Republic a.s.,
Česká telekomunikační infrastruktura a. s., a CETIN a. s.
Jako odpověď na váš požadavek, abychom vyčíslili hodnotu, kterou existence našich sítí přináší
Městu Slavičín, znovu zasíláme materiál, předložený RMS v prosinci 2018. K odhadované částce
úspor, které díky spolupráci s Občanským sdružením / zapsaným spolkem UnArt dosáhlo Město
Slavičín v porovnání s běžnými cenami telekomunikačních služeb komerčních firem můžete dále
přičíst miliony korun, které UnArt od svého založení v roce 2002 ušetřil svým členům - občanům
Slavičína.
Pro konečné vyřešení vašich pochyb o správnosti rozhodování Města Slavičín v minulosti a pro další
jednání na toto téma vás dle zákona o svobodném přístupu k informacím č.106/1999 Sb. žádáme o
informaci, jaké částky platily Městu Slavičín firmy SPT Praha s.p., SPT Telecom, s. p., Český
Telecom, a.s., Telefónica (O2) Czech Republic, a. s., O2 Czech Republic a.s., Česká telekomunikační
infrastruktura a. s. a CETIN a. s. za zřízení věcných břemen při budování svých telekomunikačních sítí
na území Města Slavičína do roku 2017.
Tyto částky považujeme za nejsprávnější vstupní údaj pro další jednání o našich sítích na území
města Slavičína.
Všechny další podklady pro tato jednání máte již k dispozici: kompletní grafickou i datovou evidenci ke
všem sítím včetně našich najdete v GIS systému evidence inženýrských sítí, jehož je Město Slavičín
dlouholetým uživatelem. Na průběh územních řízení můžete nahlédnout v archivu stavebního úřadu,
platby jiných telekomunikačních operátorů za věcná břemena do r. 2017 jsou v archivu ekonomického
oddělení, stejně jako platby za připojení k internetu, které Město Slavičín platilo komerčním
poskytovatelům internetu do uzavření partnerské smlouvy s Občanským sdružením UnArt v r. 2006.
Závěrem tohoto textu děkuji za čas a pozornost, kterou spolku UnArt a jeho dceřinné firmě UnArtel
věnujete vy i naše regionální konkurence v osobě kolegy zastupitele Martina Viceníka. Tuto pozornost
dlouhodobě vnímám jako velký kompliment a potvrzení důležitosti a nezbytnosti naší role ve Slavičíně.
S pozdravem krásného dne se těším na další spolupráci s vámi,
Tomáš Dulík, předseda UnArt Slavičín, p.s., jednatel UnArtel s.r.o.,
Tel. +420 774 313 854
Dlouhá 300,
763 21 Slavičín
email: dulik@unart.cz
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OS-1867-2020-IFl
4. 6. 2020
Mgr. Florešová
577 004 815
osp1@mesto-slavicin.cz

UnArt Slavičín, p. s.
Tomáš Dulík
předseda
Dlouhá 300
763 21 Slavičín

Budování telekomunikačních sítí - poskytnutí informace
Na základě Vaši žádosti ze dne 29. 5. 2020 jsme požádali ekonomický odbor MěÚ Slavičín o vyhledání
požadovaných informací týkajících se plateb za zřízení věcných břemen při budování telekomunikačních sítí
na území města Slavičín firmám SPT Praha s.p., SPT Telecom s.p., Český Telecom, a.s., Telefónica Czech
republic, a.s., O2 Czech Republic a.s., České telekomunikační infrastruktura a.s. a CETIN a.s. do r. 2017.
Ekonomický odbor poskytl následující údaje:
Rok 2017:
Rok 2016:
Rok 2015:
Rok 2014:
Rok 2013:
Rok 2012:
Rok 2011:
Rok 2010:

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Telefónica Czech Republic a.s.

18 105 Kč
61 710 Kč
0 Kč
12 106 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč
0 Kč

Úhrady z dřívějšího období nelze dohledat, poněvadž u nich uplynula archivační lhůta a prošly již skartačním
řízením.

S pozdravem

Mgr. Iva Florešová
vedoucí odboru správního

