Město Český Těšín
Městský úřad Český Těšín, odbor místního hospodářství

Ceník pro umístění datových a rádiových připojení v objektech
ve vlastnictví a správě města Český Těšín
I.
Úvodní ustanovení
1.Účelem ceníku je stanovení jednotné výše finanční úhrady v souvislosti s umístěním
datových a rádiových připojení v objektech ve vlastnictví a správě města Český Těšín.
2. Město Český Těšín je plátcem DPH. Poplatky v tomto ceníku jsou uvedeny bez zákonné
sazby DPH.

II.
Poplatek za umístění
1. Antény pro mobilní sítě

100.000 Kč / rok

2. Antény pro jednotlivce
2.1. satelity a antény vč. internetové sloužící nájemci bytu
(umístěné na fasádě ve výši bytu)
2.2. antény - soukromé radiostanice

300 Kč jednorázově
1.000 Kč jednorázově

2.3. pro podnikatele – nájemce nebytových prostor
(umístěné na střeše, příp. na fasádě domu )

1.000 Kč / rok

3. Antény pro více odběratelů
3.1. přijímací anténa včetně aktivního prvku pro příjem internetu
nebo datového spoje
(umístění na střeše)
10.000 Kč / rok
3.2. sítě elektronických komunikací (optická síť)
(umístěné uvnitř domu)

10.000 Kč jednorázově

II.
Zásady
1. Pro umístění antény dle bodu 2.1., 2.2. vydává souhlas a jednorázový poplatek vybírá
správce bytového a nebytového fondu.
2. Pro umístění antény dle bodu 1., 2.3. a 3.1. bude s žadatelem uzavřena nájemní smlouva po
zveřejnění záměru pronájmu a schválení v orgánech města.
3.Pro umístění antény dle bodu 3.2. bude se žadatelem uzavřena smlouva o umístění sítě
elektronických komunikací po schválení v orgánech města.
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III.
Technické podmínky
U všech zařízení napájených elektrickou energií musí být dokumentace k připojení na
stávající rozvod a příslušná revizní zpráva. U každého domu musí být alespoň schéma
zapojení kabelového rozvodu s přesným popisem rozvodu doplněno revizní zprávou.
Úplata za odběr elektrické energie bude sjednána samostatně s dodavatelem energie.

IV.
Závěrečná ustanovení
1. Tímto ceníkem se ruší ceník schválený usnesením Rady města Český Těšín č. 2426/33.RM
dne 01.06.2005.
2. Tento ceník byl schválen usnesením Rady města Český Těšín č. 3506/58./RM dne
27.06.2018 s účinností od data schválení.
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