
Strana 1/1, vyjádření k žádosti č. 210210-1000257051

Vodafone Czech Republic a.s.

Náměstí Junkových 2

155 00 Praha 5

Vodafone péče o zákazníky: 800 77 00 77

IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001

vodafone.cz

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

 

ASA expert a.s.
Zlatica Mojžíšková
Lešetínská 626/24
719 00 Ostrava - Kunčice

V Praze, 10.2.2021

Naše zn.: 210210-1000257051
 

Věc: vyjádření k žádosti k akci "Studie parkovacích ploch - DD Srdce a Škol.jídelna, Karviná; Studie
parkovacích ploch - SŠ, ZŠ a MŠ, Karviná"
 

Společnost Vodafone Czech Republic a.s. ( dále jen „Vodafone“ ), se sídlem Praha 5, náměstí Junkových 2,

IČ: 25788001, zapsaná dne 13.8. 1999 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou

značkou B.6064 a společnost Vantage Towers, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaná v

obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 330005, IČO: 09056009,

DIČ: CZ09056009 zastoupená Vodafone na základě plné moci Vám sděluje, že dle Vámi podané žádosti ze dne 

10.2.2021, která je nedílnou součástí tohoto vyjádření,

souhlasí s realizací projektu.

Ve Vámi zadaném zájmovém území a v uvedené výšce (výška stavby: 0 m, výška jeřábu: 0 m) se nenachází žádné

podzemní ani nadzemní vedení.

 

Platnost vyjádření je 1 rok od data vydání. Vyjádření je platné pouze v rámci předmětného projektu a pro důvod

vydání vyjádření stanovený žadatelem v žádosti.

 

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti, změnou rozsahu zájmového území i změnou důvodu

vydání vyjádření uvedeného v žádosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí

platnosti tohoto vyjádření nastane nejdříve. Po skončení platnosti si musíte podat novou žádost na adrese 

https://www.zadostovyjadreni.cz/vodafone/.

 

S pozdravem

 

v.z. Nora Hlásenská

Vodafone Czech Republic a. s.

náměstí Junkových 2808/2

150 00 Praha 5

Tel.: 775012847

E-mail: nora.hlasenska1@vodafone.com
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