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Dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4,
kterého zastupuje Monika Kriesmanová, nar. 29.4.1967, Pikovická 870/7, Praha 4-Braník, 147 00
Praha 47
(dále jen "žadatel") podal dne 17.7.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Základnová stanice společnosti T.Mobile Czech Republic_86009_Klatovsko_Svéradice
na pozemku parc. č. 536, 2811/1, 3450, 4019, 4021, 4022, 4023 v katastrálním území Svéradice.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Umístění nové základnové stanice na pozemku č. parc. 3450, k.ú. Svéradice. Jedná se o stavbu
komunikačního zařízení, které bude tvořeno stožárem s anténním systémem mobilního operátora TMobile a technologickými jednotkami osazenými na ocelovém rámu, jež zlepší dostupnost signálu
GSM a LTE v přilehlých lokalitách.
Areál stanice bude umístěn na ploše 120 m2
Soubor staveb:
Příhradový stožár
Bude kotven k novému železobetonovému základu. Stožár bude vysoký 45 m a bude osazen
anténním systémem a opatřen denním a nočním výstražným světelným překážkovým značením
(LED překážkové návěstidlo malé svítivosti, typ B - Dialight 860) ve smyslu předpisi Ministerstva
dopravy L-14 Letiště.
Stožár bude pod denním překážkovým značením natřen zeleně a technologie bude osazena v
hnědém provedení.
Na stožáru bude umístěna jedna obslužná plošina s dvojitým okružím, která bude osazena
anténním systémem společnosti T-Mobile. Technologické jednotky společnosti T-Mobile budou
osazeny na novém ocelovém rámu kotvenému u paty věže. Věž je staticky navržena tak, aby na ni
mohli umístit své technologie i jiní mobilní operátoři.
-

Oplocení
Areál bude oplocen plastovým pletivem do výšky 1,8 m, v tmavozeleném provedení a osazen
vjezdovou dvoukřídlovou bránou šířky 3,15 m.
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Přípojka NN
Technologie základnové stanice je napájena kabelem NN. Napájení sítí je řešeno v pojistkové
skříni umístěné na sloupu (v projektu ozn. SP 100), na parc. č. 536. Přípojné místo NN kabelu je
dle technických podmínek ČEZ Distribuce na hranici pozemku parc. č. 536 k.ú. Svéradice, kde bude
vystaven zděný pilíř pro elektroměrový rozvaděč.
Délka trasy kabelového vedení je 1800 m, hloubka uložení kabele v zemi 70 cm
V souběhu se silovým kabelem bude vedena trasa optického kabelu
Trasa kabelové přípojky se kříží s vodním tokem, se silnicí (protlakem) a s nezpevněnou
komunikací. V souběhu se silnicí musí být kabel veden ve vzdálenosti min. 2 m od hrany vozovky.
Kabel NN kříží STL plynovod GasNet, kabel protikorozní ochrany VTL plynovodu NET4GAS, kabel
SEK Česká telekomunikační infrastruktura a.s., VTL plynovod NET4GAS
Příjezdová cesta

Napojení na dopravní infrastrukturu :
Základnová stanice GSM/LTE bude připojena ke stávající komunikaci na p.p.č. 4023 k.ú. Svéradice
dočasnou příjezdovou cestou na p.p.č. 3450 k.ú. Svéradice, šířky 3,5 m
Napojení na technickou infrastrukturu:
Základnová stanice GSM/LTE bude připojena na distribuční soustavu NN
Účel užívání stavby:
Nová základnová stanice GSM/LTE slouží pro přenos signálu mobilní telefonní sítě.
Stavba dočasná – 10 let od účinnosti smlouvy s pronajímatelem, tj. den vstupu nájemce na předmět
nájmu za účelem instalace zařízení. Den bude stanoven v předávacím protokolu.

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle §
13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního
zákona zahájení územního řízení, ve kterém upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit
závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky do
15 dnů od doručení tohoto oznámení.
K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou
nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování,
úřední dny pondělí a středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 a pátek od 8,00 - 11,00 hodin).
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 106, 136, parc. č. 538/2, 538/3, 538/4, 559, 609, 610, 2810, 2887, 2888, 2889, 2905, 2907,
3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156,
3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3386, 3387, 3388, 3390, 3392,
3395, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3413, 3415, 3416, 3428,
3432, 3436, 3437, 3438, 3441, 3443, 3448, 3449, 3538, 4018, 4031, 4108 v katastrálním území
Svéradice
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Svéradice č.p. 94
Poučení:
Účastníci jsou oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání
rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním
rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.
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K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo
regulačního plánu, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4
stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají
jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.
Obec může uplatnit námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Vlastník pozemku nebo
stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné
věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k
sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním
rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému záměru v rozsahu, jakým je
její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož
ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Jitka Stulíková
Oprávněná úřední osoba odboru výstavby a ÚP

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

Sejmuto dne: ....................................

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.
Obdrží:
účastníci (dodejky)
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i
sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, 148 00 Praha 4
Monika Kriesmanová, Pikovická č.p. 870/7, Praha 4-Braník, 147 00 Praha 47
Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3
sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
sídlo: Škroupova č.p. 1760/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Václav Klas, Svéradice č.p. 62, 341 01 Horažďovice
Miloslava Klasová, Svéradice č.p. 62, 341 01 Horažďovice
Obec Svéradice, IDDS: ptbbibd
sídlo: Svéradice č.p. 146, 341 01 Horažďovice
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Edvarda Beneše č.p. 2439/70, 304 77 Plzeň 1
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
sídlo: Na Hřebenech II č.p. 1718/8, Nusle-4, 140 21 Praha
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
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Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a osoby s vlastnickými nebo
jinými věcnými právy k sousedním stavbám obdrží oznámení veřejnou vyhláškou.

dotčené správní úřady
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, IDDS: p36ab6k
sídlo: Kaplířova č.p. 2726/9, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni, IDDS: samai8a
sídlo: Skrétova č.p. 1188/15, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 1
Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice
Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk
sídlo: Tychonova č.p. 221/1, Hradčany, 160 00 Praha 6
Úřad pro civilní letectví, Letiště Ruzyně, 160 08 Praha 6
Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy, Mírové náměstí č.p. 1, 341 01 Horažďovice

