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Pravidla a podmínky budování sítí elektronických komunikací, HDPE 
chrániček na pozemcích města Kroměříže 

1. Město Kroměříž vydává tato pravidla a podmínky budování sítí elektronických komunikací, 
HDPE chrániček na pozemcích města Kroměříže z důvodu max. možné eliminace zásahů 
(především jejich rozkopání) do pozemků ve vlastnictví města Kroměříže.  
 

2. Před realizací předmětné projektové dokumentace doporučuje město Kroměříž žadateli 
konzultovat záměr vybudovat novou síť elektronických komunikací na pozemcích města 
Kroměříže s odborem správy majetku města a služeb Městského úřadu Kroměříž, který se 
k předloženému záměru písemně vyjádří ve lhůtě do 30 dnů ode dne obdržení záměru.   
 

3. Při budování sítí elektronických komunikací, HDPE chrániček na pozemcích města Kroměříže 
bude ze strany města od žadatelů minimálně požadováno:  
 

a. Při položení HDPE chrániček města Kroměříž1 nebo mikrotrubiček k budovanému 
vedení na náklady žadatele nebo předání nenasvícených vláken do objektů budované 
trasy. Varianta bude stanovena na základě použité lokality. HDPE chráničky, 
nenasvícená vlákna předaná žadatelem, budou využita pro nekomerční účely orgánů 
veřejné moci (OVM) a jimi zřizovanými a zakládanými organizacemi. 
 

b. Umístění rozvodných skříní v bezprostřední blízkosti objektů (budov) či jiných 
rozvaděčů (nebude umožněno budování rozvaděče uprostřed zatravněné plochy), 
pokud nebude rozvodná skříň umístěna přímo v objektu. 
  

4. Na území městské památkové rezervace nebude povolováno budování a nebo rekonstrukce 
sítí elektronických komunikací v termínu od 15. 6. do 15. 9.  kalendářního roku.  

 
5. Budou preferovány trasy, které zajistí propojení bodů zájmu města Kroměříž - samostatný 

dokument (Metropolitní optická síť města Kroměříže – body zájmu - optická síť mezi městem 
Kroměříž a zřizovanými a zakládanými organizacemi města Kroměříž, kamerovým systémem 
městské policie a dalšími body zájmů).   

 
6. Při posuzování žádostí se bude vycházet z podkladů Jednotné digitální technické mapy 

Zlínského kraje (JDTM ZK, http://www.jdtm-zk.cz/). Pokud žadatel nebude mít své sítě 
kompletně zakresleny, žádosti nemusí být vyhověno.   

 
7. Za účelem stavby sítí elektronických komunikací, HDPE chrániček poskytne město na základě 

žádosti poskytovatelům internetu informace o plánovaných stavebních pracích na území 
města, včetně plánovaného termínu jejich realizace, bude-li mít tyto informace k dispozici, tak 
aby mohl poskytovatel koordinovat stavební práce při výstavbě sítí elektronických komunikací 
s těmito stavebními parcelami. 

 

                                                           
1 Specifikace HDPE chráničky - průměru 40/33, barva žlutá s 4 x dvojitým zeleným proužkem s popiskem: 
„METROPOLITNÍ SÍŤ MĚSTA KROMĚŘÍŽE +420 606 058 877“ 
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8. Geodetické zaměření - chráničky, optické  kabely a sítě elektronických komunikací budou 
zakresleny prostřednictvím aktualizačního výkresu v souladu se Směrnicí na pořizování 
grafických dat Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje a Provozního řádu Jednotné 
digitální technické mapy Zlínského kraje, které jsou zveřejněny na stránkách http://jdtm-zk.cz. 
Smlouva o smlouvě budoucí bude obsahovat závazek v tomto znění:  
 
„Žadatel se zavazuje předat Městu Kroměříž nejpozději do 30 dnů od realizace (v žádosti 
uveden předpokládaný začátek i délka trvání realizace) protokol o akceptaci zakázky správcem 
Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje, potvrzující převzetí dat do datového skladu 
Jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje. V případě nesplnění závazků o geodetickém 
zaměření se zavazuje žadatel uhradit budoucímu povinnému smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč, 
slovy: deset tisíc korun českých, a to do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty. A dále žadateli nebude 
umožněno při jeho případné další žádosti uložení chrániček, optických kabelů a sítí 
elektronických komunikací na pozemcích ve vlastnictví města Kroměříž, dokud nepředá 
geometrické zaměření.“ 


