
f* SMLOUVA O POS KYTOVANI SLUZBY WIA Business

L' U
C. 2021 -004-návrh

POSKYTOVATEL

ME spol, s r. o, se sídlem Vojtěšská 231/1 7, 110 00 Praha

IČ: 26703297, DIČ: 0226708297, zapsaná v obchodním rejstříku MS v Praze oddíl C vložka 88450

Bankovní spojení CZK: Ralfíelsenbank as.. č. účtu: 818279001 / 5500

Bankovní USD: IBAN: CZBS 2060 0000 SWIFI':spojeni EUR, Cimn, spořltelní družstvo. 0000 0100 61727 CITFCZPPXXX

Tel.: +420 225 372 055 (zákunlcká linka),

zastoupená oprávněným zástupcem ñtípem Malmou

PODNIKATEL PRÁVNlCKÁÚČASTNÍK (SMLUVNÍ UŽIVATEL) (PODNIKAJÍCÍ OSOBA/PODNIKAJÍCÍ FYZICKÁ OSOBA)

Obchodní ñnna Jmeno Příjmení: ČR Hygienická stanice hlavního města Prahy He sídlem v Praze

Sídlo: Rytířská 4013/ 1 2, 110 00 Praha

Kontaktní adresa (|e-IÍ odlišná od sídla): M

Adresa instalace 1: Rytířská 404/12, 110 00 Praha s? u. C, Hygienické :tenisu

Adresa Instalace 2: Nechanského 590/1 , 160 00 Praha 6 híavnn-m
města Prahy

Adresa instalace 3: Měšlcká 645/5, 190 00 Praha
rx

Adresa instalace 4: Dukelských hrdinů 347/111 170 Praha 7

Adresa instalace 5: Němčlcká 1112/8, 142 00 Praha 4

l) Ú ü 9 2 ,i ,Z .::s LI q i; 1

Adresa instalace 6: Rybalkova 293/39, 101 00 Praha 10

IČ: 71009256 Souu cí' :a

Spisová značka:

Telefon. email:

Oprávnéný zástupce: MUDr. Zdeňka Jágrová tel, email:

Pověřený zástupce: tel, email:

Kontaktní osoba:

Emaí pro zasílání dokladu

UŽIVATEL (jeli odlišný od účastníka):

Obchodní ñrma Jméno Příjmení:

Adresa instalace:

Kontaktní osoba: tel. email:

PŘEDMĚľ SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je závazek poskytovatele poskytovat účastníkem Službu WIA Business (kombinaci služby Připojení k síti

Internet, službv WIA Voice. případné dalších doplňkových služeb) dle níže uvedených parametrů el za podmínek popsaných ve

Všeobecných podmínkách poskytování služeb elektronických komuníkací WIA, Provozních Dodrnlnkách poskytování připojení

k síti Internet ł=í Pravozních WIA Voice er závazek účastníka za úhraduDodmínkách služby (dále jen podmínky) tyto služby píam

'n'lľš této smlouvy. podmínek a ceníků. Nedílnou součástí smlouvy jsou:

Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronických komunlkací společnosti WIA spol, s Lo. aktuálním znění,

Provozní podmínky poskytování připojení k sítí internet v aktuálním znění,

Aktuální Ceník administrativních poplatků.

Ochrana osobních údajů ve WlA spol. r,o, v aktuálním znění,

Úplné aktuální zneni podmínek je ..1 dÍSpcliDl na .mm strankach poskytovatele na adrese mtpdlwwwmlacz v sekci dokumenty.

PARAMETRY A CENY SLUŽBY PŘIPOJENÍ SÍTI INTERNET- lokalita Iíytířská 404/12. 110 u] Praha 1

Kapacita připojení: 250 Mbps l 250 Mbps Instalační popłatek:

Agregaoe: 1:1 Měsíční poplatek:

Zvláštní ujednání: součástí pripojky je automatická záložní linka o kapacitě 32 M1795v lokalita bude službou IF VFN propojena VPN

koneentrálorem v datovém centru. Bude přiděleno 8 li' adres IPv4.

PAąAMgmv A CENV SLUŽBY FŘlPOJENÍ :1 sí'n INTERNET lokalita Nechanského 590/1. 160 OD Praha 's

Kapacita přípqení: 50 Mbps / 50 Mbps Instalační poplatek:

Agregaoe: 1 :1 Měsíční poplatek:

Zvláštní ujednání: součástí přípoiky je automatická VDSL záložní linka kapacitě 50/5 Mbps, lokaiita bude službou il: VPN

propojena s VPN koncentrátcrem v datovém centru. Budou přiděleny 3 IF adresy IPv4.

PARAMETRY N CENY SLUŽEY PŘiPOJENÍ 'i SÍTI |NTEHNET- Měšická aaa/5, 190 00 Praha 9

Kapacita připojení: 50 Mbps l LTI: Mbps lnstalačnl poplatek:

Agregaoe: 1:1 Měsíční poplatek:

Zvláštní Součástí automatická LTE záložní linka a 10 lokalita bude službou ll: VPNujednání: příWikY le kapacitě Mbpsv propoiena

s VPN koncentrátmem v datovém centruł Budou pñděleny 3 IP adresy IPv4.

l
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PARAMETRY A CENY SLUŽBY PŘIPOJENÍ K sí'n lNTERNE! : lokallla Dukelských REQ!) ma 170 00 Praha 7

Kapacita připojení 100 Mbps / 100 Mst Instalační' poplatek'

Agregace: 1:1 Měsíční poplatek:

Zvláštní uíednani: součásti přípojky le automatická LTE záložní linka Kapacltě 10 Mbps lokalita bude službou IP VPN propojena

s VPN kcncentxátorem v datovém centru Budou přiděleny 3 IF' adresy IPv4

EARAMEIRV A CENY qužaLPňIPwle K sin INTERNET -Alvnkalitą Něnieipkąuiz/a, 152 (Malta 4,

Kapacita připojeni: 50 Mbps 50 Mbps Instalační poplatek:

Agregace: 1.1 Měsíční poplatek

Zvláštní ujednání součásti DřÍPOlkv je automatická VDSL záložní linka kapacitě 50/5 Mbps, lokalita bude službou IP VPN

propojena s VPN koncentratarem v datovém centru Budou Dřiděleny 3 IP adreSy IPv4

EAEAMEHX *i ggąiv SLužBygñichĚiií K simNIEBNEr- isizsiiía Ribalma 293/39, 101 00 Praha 10

Kapacita pilpoiení 50 Mbps / 50 Mbps instalační poplatek:

Agregacei Měsíční poplatek

Zvláštní ujednání: součástí pľíwlky je aulomatická VDSL záložní linka o kapacitě 50/5 M1703, lokalita bude službou IP VPN

propojena s VPN koncentvatorem v datovém centru Budou přiděleny 3 IP adresy lPV4›

ELAINQQEMLQFMTEĚMEQQMMQ

Smlouva uzavřena na dobu určitou, od 1' 7. 2021 do 30 Způsob úhrady: Bankovním převodem

as 2023

Minimální doba užívání služby: Výpovědni lhůta: 30 dnů

Zvíáštnl ujednání:

SLA nastaveno l:služby je dostupností 99.9%›

Součástl pravidelně měsiční ceny za přípojky ie také jednorázová cena za přípojku, piovoznl statistiky |:l proaktivnl dohled.

Poskytovatel bere mi vědomí povinnost účastníka uveřeinit tuto smlouvu v souladu sr:: zákonem Č' 340/201 s Sb o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve Znění pozdějších piedpisü (zakon

|:l ustanovením 219 zakona Č 134/2016 o zadavaní ve zněnl aregistru smluv). § Sbi veřeiných zakázek. pozdějších předpisu,

imitřním předpisem účastníka Č. 11/2016 ze dne 23. května 2016, Registr smluv HSHMF i=i zásady upravující jejich uveřejňovánlt

Poskytovatel bere 112i vědom] povinnost účastníka vyplývající rrsi zakona č 105/1 999 Sb.„ o svobodném přístupu k inlormacim ve

znění DOZdělšÍch předpisu'

Poskytovatel bere na védoml, že je na základě § 2 písm. e) zakona Č 320/2001 Sbvi u íinančnl kontrole ve veřejně správě a o

změně některých zákonů (zakon linanční kontrole). ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu

finanční kontroly.

Smluvní strany souhlasí tlm„ aby tato smlouva byla zveřejněna na oficialnlcn webových strankach účastníka, hi to včetně

případných příloh a dodatků bez (časového omezeni

Poskytovatel sr:: zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, ktere dozvěděl v souvislosti s plněním této smlouvy si o

osobě účastníka Povinnost mlčenllvostí trvá po ukončení smlouvy

íaktur 30 dní.Splatnost je

Na úČaSÍnlka se nevztahuje bod 97 dokumentu VŠEOBECNÉ PODMÍNKY poskytování služeb elektronických komunikaci, tj,

Poskytovatel má právo požadovat po
účasmlkow Irvalou vratnou finanční zálohu Záloha je splamá ve lhůtě splatnost; zálohové

faktury a bude účastníkem vrácena nejpozději m:: !hůlě 30 dnl
po

ukončení smlauvy V pripadě, že účasmlk bude v prodlení s

úhradou řádně vyúčtovaných pupWatků, poskytovatew má právo !Ni-1km vratnou hnanční zálohu Zúčtüval proti taktu vzmklému

nedoplatku

Tam smlouva může být ukončena Jednostranným odstoupením účastníka od Smlauvy v případě závažných a opakovaných

doložených nedostatků v poskytovaní služby specifikované v predmetu smlouvy.

Přílohou smlouvy je dokument Specllikace požadované služby

MVĚREĚ'ŠÁ ”SJAAQ'ĚNÍ

uvedené bez DPH účastník účastníka úhradu! dle tétoVšechny ceny jsou Poskytovatel sjednávají pm případ prodlení plateb

smlouvy závazek účastníka uhladtl poskytovateli, vedle útoku n prodlení, také smluvni pokutu ve výši 0,1% z dlužné ăástky za každý

den prodlení. Smlouva le vyhotovena ve dvou stelnopisech stejne' právní sily, nichž lednu vyhotovení obdrží poskytovatel a ledna

vyhotovení Dbdl'Zí účastník. Smlouva se stává řádně uzavřenou platnou dnem podpisu oběma smluvními Skanaml. Smlouva

nabývá účinností dnem zřízení služby.

V souladu s Nalízením Evropského parlamentu a Rady (EU) Č 91012014v o elektronicke ldentitlkacl a službách vytváiejících důvěru

Smlouva poskytování služby
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pro elektronlcke transakce 'mi vnitřním trhu, (elDAS) a zákonem č. 250/201 7 Sb., elektronické ldentillkaci, mohou být dokumenty,

navazujlol 'tm smlouvu a s ní související (předávaol protokoly, dodatky ad.) smluvníml stranami podepsány elektronickým podpisem

prostřednictvím služeb Adobe Sign nebo Circularor V takovém případě bude za dostatečnou oběma smluvními stranam uznána

identlflkaoe podeprsujicí osoby prostřednictvím emailové adresy. Zavazným důkazem autentlclty podpisu bude 1) kombinace

dokumentu a konečné Adobeelektronicky podepsaného zprávy auditu, oboje elektronicky podepsáno Sign <adobe-srgn~

cenifled@adohe com> nebo kombinace dokumentu a auditn'i2) elektronicky podepsaného zpravy podpisu (Audit traíl), obole

elektronicky podepsáno Circulam Europe sro.

PROHLÁŠENÍÚČASÍNÍKAW

Podpisem této smlouvy výslovně souhlasím s tím, aby případný uživatel odlišný od účastníka, uvedený v této smlouvě, přewal od

poskytovatele službu/y dle této smlouvy k. případná telekomunikační' zařízení dle této smlouvy.

Že 'el na účet účastníka. Že se seznámil L*Prohlašuii, jsem oprávněn jednat jménem Prohlašujl. jsem Všeobecnými podmínkami

poskytování služeb elektronických komunikací společnosti WIA spol s r.o,. Provozními podmínkami poskytování připojení k slti

Internet, se kterými souhlasím a které se tímto zavazuji dodržovat. a dále s podmínkami Ochrany osobních údajů ve WIA spol. ro

a platným ceníkem služeb společnosti WlA spol. ro.. včetně Ceníku administrativních poplatků ktere tímto beru lbl vědomi

El Souhlasím ::H zasíláním obchodních sdělení l:l s poskytováním marketlngovýoh informací obsahujících nabídky služeb ei

WIA l=i iľl'. v souladu !s osobních ve WIA s SIS.produktů společnosti spol. sro.. podmínkami Ochrany údajů spol r.o,. kterými jsem

seznamil před podpisem této smlouvy.

Za poskytovatele Účastník l Oprávněný zastupce

Jméno ei příjmení. Jmeno !=l příjmení: MUDr Zdeňka Jágrova

Misto a datum: íé- k 2024 Místo a datum v Praze dne

Podpis, razítko Podpis, razítko: 21'; UB. 1021

2

\'cděšské ň

till 00 ?mal ÍILLIIH

0222706297 IIS l Fiala C !5350
ÍBIÍJJZET EKC

ííyglagiická SÍEŠlÍCG ní.

SC slížíem V “role

Rytířská i2. lfü 01 Praha t

Poštovní añoíádki. 203

tel, 795 335 700.

SME Praha í 555255'11/071 G

lČ .71009256

L
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LI27727:1 služeb komunikací od 1.1 ,2021poskytování elektronických platnér
1 Úvodní umnovení :sto Zřízení změny služby je na písemně potvrzený na píedávacim protokolu

TWD Všeobecné podmínky poskytování služeb elektronickým komunikaci zástupci obou smluvním stran včetně casu mrovoznění l'lřasínikem

nebo také nedílnou soucasti' v a rozsahu(dale jen ..Všeobecné podmínky" „ VP? lsou DOŽadovane změny jiz poskytované sluzby Daramellech

smiuv o Doskylovani ai užívání sluzeb elektronických komunikaci uvedených ve smlouvě Nebylrli Diedavaci protokol podepsán rozumí se

uzavíranýat mezi společností WlA spol o.. Vojtesska zit/17, HO co zrlzením zmeny služby okamžik prvního pouzm změněné služby

Praha 1. IC 26703a7 zapsané you ms v Praza. ndníl c. vlnłka an Minimální mm užíván] služby .e mam kurtu“ není úřasmík

884541 jako poskymvałelem a úcmníkem oprávněn uzavřenou smlouvu vypověděl Mlmmálni užívání služby

2 Smlouva íe
uvedena ve smlouvě nebo techmcke speuñkau g počíná běžel

21 Smluvní ve kterem se u laíňuií Všeobecné odmľn
okamžikem zíízsnl sluzby, Da běhu minimální doby užívání sluzby se

vzíah

nezapočltávä doba Do kterou byla služba zdarma nebn
puskyľmláni služeb elekncmnkým pialnuíl tym l komunikací. le slednm i pcumlnky smluuvnu a Pýskymvárla

poskylmiánl .A uzlvánl služeb elemmckých komunikací (dale Jen Enskxlollanl služby pyłp ?letušsm
na *Hmi

účastníka

.sm/cum? uzavřenou mezi účastníkem poskytovalalsm podle nelinioe
3 12 Pm ['16er pramení nemannlna Čísla

ľDluml

v odst 3 2 s k íÉchlo VF' a) pveneseným íelelanním Člslem lelelonni cislo. u nehoz le

veřejně dostupné služby elektronických

veallzována

22 Pledměiem smlouvy ie zl'lzenl ,silne nebo více služeb el kumunlkacL změna poskytovatele komunikaci.
speaííkovanýcn smlouvou přivadne ładinlckými Soecmkaoeml, a

poskyiovaní
lelo

služby nebo služeb Minimální nabízená minimalni ”WWW" poskytovatelem služby paskytonlal velaině ilusiupne

služby elekumiCkÝdW kmého bude posmcivanl nám
zaručena úroveň kvzlrly Wskvumnýül sluzeb ie sianuvena naiamemrv komunikací. u

služeb uvedenými ve smlouvě a ceníku Konkrétní služby Parametry služpy
na Dřenášerlem íeleionním čísle ukoneenal

mohou
b'Yl ovllvrlérly zonladnénim píipaone agregace vytížení Provoz

cl preiimailelrn pookylavaisiam služby paskyrovalel veíeine dostunrlé

služby eleklronickýcn kbeleho bude Doskvmvenl leto
síb poskyiovalele ie mălerl iizen oerllrálrlě. lecnniekými plaslledky, komunikací

klere zaisruíi dodržení parameuil sluzby. v píipaoe naplnění nebo
služby na prenasenem íeiefunnlm clsle zahájeno

píekrooenl kapacity prípoienl uživatele může !aro skuteěnnsi způsobu Povlnnosll obou snluvnich man

znuršenl nekrerych parameria služby ilaienoe, zrramvusr am
41 Obě smluvní

sirany jsou povinny
aklivné a bez

zbytečného Dlmlení

23 Obsah smlouvy ie rvoien lrlformovat drunou smluvnl slranu vzniku skulačnusíl, které by mbnly

uzavřenou smluuvou mezi ovlivn'lt nebo ustanovenl nebo kvalitua) Obüustranné akcepíovanuu písemné Dlatnosl smlouvy jednomvých ,ejicn

účasmlkem u
poskymvalelem

nebo obsahem
leglslvabe

účastníka
ierrniriy plnenl

zavazkú
vyplývajících

as smlouvy To as
týka predevsim

prostiednicwim inlameiovýen svanek poskylovalele na adrese nektere El:: nikoli vyu-,ne (ěchw skunečnoslí

z písdplacených služeb; připadne člslovanýnli dodalkyi ktere jsou al změna úoaío uvedených ve smlouvě:

označena
jako

nedllná součásí
smlouvy. podepsané aplavnšrly'mi hl kumaklni' uaaye, zeimerla

releíonní Číslo a emailová adresa

smíuvnlch budou-li zmena osobachzasmlacl obou suanl uzavreny, C) upvavněných zasrubcú, poverenýen zaslupců.

b) Ceníky jsdnumvým služeb a Cenikem adminisuauvnlch Poplaľků. kontaktních osob

C) Provozními podmínkami .ednurírvyon služeb elelmonickýcłí komunikaci 3 omezení pravnl subíekuvrly smluvní sauny např pľadběžným soudním

WIA
Snol ro (dale len „provozní podminky). upaiienim

dl Ochranou osobních udaju ve WlA
spol lol El

zmena v
platnostl opravneni poirebnycn

k pínení smlouvy

el Všenbecnýml podmínky poskywvánl služeb elektronických komunikaci 42 Za ubelem následného prokazanl ldenriílkaoe účastníka pri uzavíerll

WíA
spol. smlouvy udeluie

účastník
poskymvateli souhlas pollzenírn op›su

nebo

Pro pripad rozporu m IednouÍVÝmí výše uvedenymr body' wotlcími kopie mia nutných k idenuílkaci účastníka predmzenýal dokumentu

obsah
smlouvy. má plodnost obsah bodu kle'ý le uvedený dříve s lelich naslednou archivaci

v pořadí než ten se
kteíým ie rozporu s Povínností poskytovatele

:í Deííníee Dolmű Poskylnvalel je povinen zrídit každou íednoiíivou požadovanou sluzbu za

3.1 Uživaleí
je fyzická nebo právnícka osoba která užíva síu2by el podmínek, oenaoh e lerini'nectí Podle smlouvy Není-li smlouvě

komunikací poskylavane společnomi WIA sval s ro uvedeno
„nak,

íhma pro zahaienl Www/ení služby. resp pro xi-núnu

3 7 urasiník je uživatel, který ma ooskylovatelem uzavřenu smlouvu služoy. ie maxlmáll'lé 'di' dna od PDdDísu smlouvy o ieylno dodatku

poskytovaní služeb el komunikaci účastník uzaviením
smlouvy

souhlasí
Poskytovatel le Duvíríen

umaíríll účastníkow nepřetržite užívaní služby/eb

s tím že uživatel ie ovrevnen účastníka Díevzít od poskytovatele v rozsahu, za bodmlnek a v cenách uvedených ve smlouve

službu/ya Případná telekomunikační zaíízenl dle
smlouvy

53
Poskytovatel ie povmen pmvésl účasmlkem pozadovanou

zmenu

3.3 Poskytovatel ie soma WIA spal s r ol která utasmikovi Wskvíuie patamellb WW sluzby Oboustranné pomohou neipozoeii

služby el
komunikaci termínech pro provedení zmeny uvedených smlouvě nebo

iqlch

3 Oprávnený zastupce smluvní
strany je

osoba
opravnena

se za smluvní dodatcich

stranu zavazoval o uzavrli smlouvu. Pokud neide o osobu opravnenou 54 Poskytovatel ie povinen udržovat telekomunikaoni intrastrukturu sve síle

zastupovat
smluvní stranu podle zakona opvávtíéný zastupoe smluvní ve sravu e kvalite. aby poskytovane služby odpovídaly píisíusnym

strany musí mít k uvedeným onnostem platnou plnou a» s uíedne teottntckým płwomlm stanoardúm podmínkam stanoveným

overenyni podpisem smlouvě,

35 Pověřený zástupce smluvní
strany ie

osoba
opravnena za smluvní

stranu 55 Pnskywvawí ie povinen
cdshann bezodkladne na vlastni naklady

iedrlat ve věci smlouvy podepisovat pripadne dodatky nebo technicke zavadu v
poskytovanl služby,

kterou nezpůsobií anl nezavinil uživatel

Pokud smluvní neuíčl v záhlaví odstraní závadu nebo zavlnénouspeoitikoce oprávněny zastupce suany Poskytovatel prokazatelne způsobenou

smlouvy jínak.
druha smluvní strana

pokieoa & poveleneno záslupoe zcela nebo zbasu uživatelem a to LE naklady
úľasvílka

podmlnek

osobu 90619 zakona, oohodnuty'ctl poskytovatelem účastníkem zvlast pro kazdy pripad,

as Kontaktní osoba smíuvnl
strany le osoba zairsi'uilcl brenos iníormacl mezi 56 Poskytovatel je povrnen dle zakona oznamrt predstmu účastníkem

oběma smluvními stranami týkallcícn se plnení smlouwr
dale

je omezení. píerusení, zmeny
nebo

nepravrdelnost poskymvaní aíužbyr

oprávněna píebirat poskytovatele službu/y, pripadne související které isou poskytovatali dostatečném píedstibu predem znamy

zařízení. podepisovat píísíusne píedavat-l protokoly
závazně

panu
57

Poskytavalel le pawnsn zveřejňuvat
intunnaoe

pvrpmnýen
změnách

věcem mmy rozsahu poskytování sxuzby Oprávnění zastupce nebo poskytovane smiJaé
zveřejněním

rozumi uvedeni změny .a

nověřený zastupce
smluvnl

strany může písemná umu kontaklnl osoby 51 strankach wskytovalewe

sanuvn ohlasu, kterš
pm

nábži nebo
pořadí,

ve kterém
ma“ být

druhou
Povinnuan útasmma

:nemu komaklovány Pokud lo smmvní strana naurbľ, druhá smluvní
51 neprodbeně mluvmuval o zmena svých

strana Domu za konmkml
osoby osoby podle

zákona Kontaktní

osobou !ake

Učasmlk je pnvmen poskylovalele údajů dle od“ 4 l VP
www Jsou my

6.2 Úřzsmik IE povinen hladu ceny sluzby poskymane mt: smlouvy

a) do Madam (změny sluzby)-
(ecnmk

poskymvacsla He's"
53 Úbastnlk odpovida za lo. že zařízenh ktere přrmlule uzivaiew zařízení

instaMe službu:

služby

Doskwovalewe. ma matné lechmcka z bezpečnostní osvědčení povmna

smžby) operátor zakazmcke linky
pro vvovoz ve sm# kde Je přvpnjována Účastník odpovida m stav

) po pvaaam Domvmle smžby (zmeny ve službě
phpojuje

k zařízení
poskymvama

Včemě

37 Zasiuoee smluvní strany Je néktará osob uvedených OdSL a az 36 mňzenl, namvenl
VP

které užlvałsí Dawneml

as Lokalita acasmrkem msxalau

s 'Jtaslm wem i n vé

uzivatele .e proswr
smlnuve určený

pm Utaswk le povmen u] případných stavebních u sm soueannost s poskytovamem mstalačnľm cinností pro mmalaa, pn prlprave úpravu nebo
lełekamunikaénlha

a místnosn

zařízení paskywvatewe uvedením adresy budovy,
deínstalací zařízení poskytavateíe SDWIsechiho s poskywvanou síužbau

podlaží
Součmnosx

spočívá píeaavším zajištění písemneno
souhlasu

mallígle
39 Zřízení

služby !1a akt písemné many pleaayaclm Protokolu
abíektu u majitele vmíiním rozvodu objektu. x: kterém Fill nachází

lampa obou stran vóeíne Času účastníkem
smluvních zprovoznění lokama uzwaíele (pripadne v dalším oblektem uvedených smlouva),

Požadované
služby pavameírecn a

ralsahu
uvedených ve

smlouvě pravedením DIOlektoVY/cn stavebních u lnslalačních „umí poskytnutí

NebyHí Dreaavací píowkoí puuepsán, rozumí se zíízením služby okamžik
všecn nezbytných podkladů dokladu ke zpracování proíeklové

prvním Wułní sluzby
dakumemuee získání

plíslusnýcn pnvulenl,

useoneme podmínky Basa/1mm :nvm dmn-ckývn komunlkuí wu sool 'anal sum
























