Aktualita

UtilityReport usnadňuje agendu vyjádření k existenci sítí
Už sedmým rokem mohou obyvatelé města Žďár nad Sázavou využívat službu UtilityReport, která usnadňuje život
stavebníkům a žadatelům o stavební povolení.
Bezplatná služba UtilityReport je přístupná na webových stránkách města www.zdarns.cz (v sekci ->
Vyjádření k existenci sítí) a usnadňuje agendu spojenou s procesem vyjádření k existenci sítí. Pomocí webové
aplikace může žadatel podat žádost o vyjádření k existenci sítí všem relevantním správcům inženýrských sítí
prostřednictvím jednoho formuláře. Vytvořená žádost je následně elektronicky rozeslána správcům, kteří
tento způsob
doručení prostřednictvím
služby
UtilityReport
umožňují.
Pro
ostatní
správce
jsou
vygenerovány žádosti ve formátu PDF pro vytištění a doručení svépomocí (poštou či osobně).
Od června 2011, kdy byla služba ve Žďáře nad Sázavou zprovozněna, bylo přes aplikaci podáno do června 2017
již 9 802 žádostí a meziročně jejich počet stále stoupá. V celorepublikovém měřítku je pak přes aplikaci podáváno
měsíčně více než 24 000 žádostí.

Změny v seznamu správců



U subjektu Správa železniční a dopravní cesty (SŽDC) bylo na začátku roku 2017 zprovozněno napojení
služby UtilityReport na systém společnosti SŽDC a následně došlo ke zpřesnění územní působnosti.
Subjekt RWE GasNet, s.r.o. nově vystupuje pod názvem GasNet, s.r.o. a vyjadřuje se v zastoupení
společnosti GridServices, s.r.o. (bývalé RWE Distribuční služby, s.r.o.).

Výhody služby UtilityReport pro žadatele:






Možnost hromadného podání žádosti
Aktuální seznam správců, kterým lze žádost poslat
Výrazná úspora času
Kompletní žádost v souladu s legislativou
Podpora uživatelů zákaznickým centrem

K podání žádosti postačí připojení k internetu a běžný webový prohlížeč. Ovládání je jednoduché a aplikace je
doplněna nápovědou pro jednotlivé kroky. Více informací o službě a dalších připojených městech se dozvíte na
http://cz.mawis.eu/sluzby/e-utilityreport/.
Provozovatelem služby UtilityReport je společnost HRDLIČKA.
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NOVÉ: Soutěž pro žadatele
Prostřednictvím služby UtilityReport, kterou provozuje společnost HRDLIČKA od roku 2009, bude podle předpokladu
na podzim letošního roku podána miliontá jubilejní žádost o vyjádření k existenci sítí subjektům technické
infrastruktury. Žadatele, který při využívání služby UtilityReport podá tuto miliontou žádost subjektu technické
infrastruktury, odměníme poukazem v hodnotě 10 000 Kč na relaxační pobyt dle jeho výběru. Více o soutěži na
www.mawis.eu nebo www.hrdlicka.cz.
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