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ROZHODNUTÍ 

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 

Výroková část: 

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"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 
stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o 
umístění stavby"), kterou dne 17.7.2017 podal 

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 4, 
kterého zastupuje Monika Kriesmanová, IČO 71773118, nar. 29.4.1967, Pikovická 870/7, Praha 
4-Braník, 147 00  Praha 47 

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení: 

 

I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu 

r o z h o d n u t í   o   u m í s t ě n í   s t a v b y 

„Základnová stanice společnosti T.Mobile Czech Republic_86009_Klatovsko_Svéradice“ 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 536 (ostatní plocha), parc. č. 2811/1 (ostatní plocha), parc. č. 
3450 (lesní pozemek), parc. č. 4019 (ostatní plocha), parc. č. 4021 (ostatní plocha), parc. č. 4022 (vodní 
plocha), parc. č. 4023 (ostatní plocha) v katastrálním území Svéradice. 

 

Druh a účel umisťované stavby: 

- Veřejná technická infrastruktura; komunikační vedení sítí elektronických  komunikací. 

- Nová základnová stanice GSM/LTE slouží pro přenos signálu mobilní telefonní sítě.  

- Stavba dočasná  

 

Stavba obsahuje: 

- Jedná se o stavbu komunikačního zařízení, které bude tvořeno stožárem s anténním systémem 
mobilního operátora T-Mobile  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 na pozemku č. parc. 3450 k.ú. Svéradice. 
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Soubor staveb: 

- Příhradový stožár na pozemku č. parc. 3450 k.ú. Svéradice. 

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. 

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  s vjezdovou 
dvoukřídlovou bránou šířky 3,15 m. 

- Přípojka NN 

Trasa je vedena na okraji polní cesty parc. č. 4023 v zemi v hl. cca 70 cm, pak podél silnice na parc. 
č. 4019 ve vzdálenosti 2 m od vozovky, dále protlakem pod silnicí na druhou stranu komunikace a 
po vnější hraně odvodňovacího příkopu min. 2 m od vozovky, v zastavěné části obce pod 
odvodňovacáím žlabem. 

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 na pozemku č. parc. 3450 k.ú. Svéradice 

Připojena ke komunikaci na parc. č. 4023 k.ú. Svéradice (polní 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 

 

Umístění stavby na pozemku: 

- Umístění nové základnové stanice (stožár, oplocení) a příjezdová cesta na pozemku č. parc. 3450 
k.ú. Svéradice 

- Přípojka NN: napojení v pojistkové skříni umístěné na sloupu na parc. č. 536, trasa po pozemcích 
p.č. 2811/1, 4021, 4022, 4019, 4023 k.ú. Svéradice 

 

Určení prostorového řešení stavby: 

- Nadzemní zařízení, výška stožáru 45 m. 

- Přípojka NN je podzemní liniová stavba délky 1800 m. 

 

Vymezení území dotčeného vlivy stavby. 

- Sousední pozemky: 
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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 

- Sousední stavby:  Svéradice č.p. 94 

 

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby: 

1. Stavba bude umístěna v souladu s projektovou dokumentací, která obsahuje situaační výkres  
v měřítku 1 : 5000 a dále dílčí části situace v měřítku 1 : 1000 se zakreslením umístění nového 
kabelového vedení nízkého napětí spolu se zařízením (přípojkové a pojistkové skříně); a následně 
umístění základnové stanice (stožár, oplocení). 

2. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace pro umístění stavby, zpracovanou  Ing. 
arch. Marianou Langovou (ČKA 01 187), dílčí části provedli – část elektrotechnická Ing. Martin 
Bureš (ČKAIT 0006956), statický výpočet Ing. Zdeněk Peřík (ČKAIT 1101192). Případné  změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. 

3. Stavba bude prováděna dodavatelsky: stavebním podnikatelem,  který zabezpečí odborné vedení 
provádění stavby stavbyvedoucím (vybraná činnost ve výstavbě). Dále je povinen zabezpečit, aby 
práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které 
jsou držiteli takového oprávnění. 

4. Při nedodržení projektového řešení se stavebník – investor vystavuje nebezpečí postihu finančními 
sankcemi podle §§ 178 až 183 stavebního zákona. 

5. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem. 

6. Před realizací stavby bude podána žádost podle ust. § 16 odst.2 zákona 289/1995 Sb. o lesích o 
odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa. 

7. Povolení výkopových prací  a příp. částečná uzavírka provozu na silnici II/174  související 
s prováděním výše uvedené stavby budou v dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby 
projednány a povoleny příslušným silničním správním úřadem, kterým je zdejší  odbor dopravy. 

8. Veškerá dopravně inženýrská opatření – stanovení přechodové úpravy provozu, z důvodu realizace 
předmětné stavby,  budou v  dostatečném předstihu před vlastním zahájením stavby projednána se 
zdejším  odborem dopravy, který je příslušný k vydání stanovení přechodové úpravy provozu, a to 
formou opatření obecné povahy. 

9. Okolí stavby a příjezdové komunikace nebudou znečišťovány provozem stavby. Při provádění 
stavebních prací je nutno dbát práv sousedů a veřejných zájmů. 

10. Výška příhradového stožáru bude max. 45 m. 

11. Technologické zařízení bude opláštěno dřevěnými palubkami hnědé barvy, nebo bude natřeno 
hnědou barvou. 

12. Barva oplocení bude v přírodních barvách, tzn. šedá, hnědá či tmavě zelená. 

13. V případě, že nebude nutno použít kontrastní červeno-bílé zbarvení věže - z hlediska bezpečnosti 
letového provozu, bude zbarvení stožáru tmavozelené do úrovně výšky okolního porostu a nad 
okolním porostem bude zbarvení stožáru šedé. 

14. Stožár bude dimenzován tak, aby bylo možné umístění zařízení dalších operátorů. 

15. Stožár předmětné základnové stanice  bude opatřen ve smyslu předpisu Ministerstva obrany Let-1-
6/L14 (předpisu Ministerstva dopravy L-14 Letiště), denním a nočním výstražným překážkovým 
značením. Základnová stanice se jeví jako dominanta v terénu. 

16. Denní výstražné překážkové značení realizovat nátěrem (červeno bílé vodorovné pruhy – červená 
RAL 3020, bílá RAL 9016). 
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17. Nočné světelné výstražné překážkové značení  nízké svítivopsti typu B (červené) bude zdvojené 

(2ks), umístěné na nejvyšším bodě stožáru, kde zdvojení bude sloužit jako záloha. 

18. Světelná návěstidla použitá pro překážkové značení musí mít doklad  „Souhlas s využitím výrobku 
v civilním letectví v souladu s ICAO Annex-14“. Tento souhlas vydává výrobci ÚCL. 

19. Před vydáním kolaudačního souhlasu žádá Sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany  - odbor 
vojenského letectví, Generála Píky 1, Praha 6 o zaslání geodetického zaměření  z důvodu zanesení 
objektu (nové letecké překážky) do databáze  překážek leteckých map a potvrzení investora o tom, 
že stavba je opatřena  denním a nočním výstražným překážkovým značením. 

20.  V předmětné lokalitě se nachází podzemní vedení: 
Plynárenské zařízení, vlastník GasNet,s.r.o.  stanovisko č.j. 5001549304 
Vodovodní řad, provozovatel AQUAŠUMAVA s.r.o. vyjádření č.j. 243/2017 
Elektronické komunikace, vlastník Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,  vyjádření č.j. POS-
PD-851-17, 579055/17 
Zařízení v majetku a správě ČEZ Distribuce a.s., vyjádření č.j. 0100723607 
Plynárenské a telekomunikační zařízení NET4GAS, s.r.o., vyjádřeníč.j. 3161/17/OVP/Z, 
6004/17/OVP/Z 

Před započetím výkopových prací zajistí stavebník u správce všech dotčených podzemních  
inženýrských sítí (včetně ochranného pásma) jejich přesné vytýčení na místě samém. Souběh a 
křížení je nutno provést dle ČSN 73 6005 a příslušných norem souvisejících. Při provádění zemních 
prací v blízkosti podzemních vedení postupovat dle pokynů jednotlivých vlastníků podzemních sítí, 
aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení,  zejména: 

- Mimo vozovku není dovoleno trasu vedení přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, 
pokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické 
ochrany projednat s příslušným  zástupcem vlastníka podzemní sítě. 

- Výkopové práce v ochranném pásmu vedení musí být prováděny ručně. 
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí podzemního vedení, vyzvat ke kontrole 

zástupce vlastníka podzemní sítě, teprve pak možno provést zához. 
- Na trase vedení sítě nesmí měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah 

zpevněných ploch (komunikace, parkoviště, vjezdy aj.). Nutnou změnu předem projednat 
se zástupcem vlastníka podzemní sítě. 

- Po odkrytí je třeba chránit vedení proti prověšení nebo poškození nepovolenou osobou.   
- Každé zjištěné nebo způsobené poškození hlásit příslušnému oddělení společnosti – 

zástupci vlastníka sítě. 
- Po dokončení stavby nebude vyhlášeno ochranné pásmo nových rozvodů 

Nad rámec obecných podmínek provozovatelé požadují: 

GasNet s.r.o.: 

 Dodržet minimální vzdálenost pro souběh plynárenského zařízení a silových kabelů: 
600 mm.  

 Křížení silových kabelů s plynárenským zařízením: kabel bude uložen výhradně do 
betonové tvárnicové chráničky nebo korýtka. Přesah betonové chráničky NTL  a STL 
plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Dodržet 
minimální vzdálenost mezi povrchem povrchem potrubí plynovodu a kabelem (chráničkou 
na kabelu) při křížení 100 mm.  

 
AQUAŠUMAVA s.r.o.: 

- Založení případných nadzemních zařízení (pilíře, sloupy) budou založena tak, aby 
v případě opravy vodovodu nemohlo dojít k ohrožení stability těchto nadzemních zařízení. 

- Po dokončení předat zaměření skutečného provedení stavby v podobě grafické a digitální. 

NET4GAS,  s.r.o.: 

 Ochranné pásmo VTL plynovodů je 4 m a bezpečnostní pásmo 200 m na obě strany, 
ochranné pásmo anodového uzemnění a příslušných kabelových rozvodů 1 m, dle TPG 
920 25 je ochranná vzdálenost  anodového uzemnění 100 m všechny strany, pro 
telekomunikační sítě je stanoveno ochranné pásmo 1 m na obě strany kabelu 

 Při stavbě nesmí dojít ke změně (snížení) krytí našich zařízení. 
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 V místě křížení kabelového vedení s VTL plynovody a telekomunikačními trasami 

NET4GAS a kabelem protikorozní ochrany musí být dodržena svislá vzdálenost 0,5 m. 
Kabelové vedení požadujeme uložit pod všechna zařízení NET4GAS. 

 Kabelové vedení musí být umístěno v chráničce z PVC s přesahem min. 3 m od půdorysu 
plynovodu a kabelu na obě strany. 

 Před vytyčením předložte pracovníkům příslušných Regionů výkresy detailů křížení. 

 Telekomunikační trasu NET4GAS požadujeme opatřit dělenou chráničkou s přesahem min. 
2 m na obě strany, nebo uložit do korýtek včetně vytyčovacího vodiče CYY. Je nutné 
zabránit poškození izolace vytyčovacího vodiče, v opačném případě je nutné tuto část 
vyměnit a odborně propojit (zajistí pracovníci servisní organizace Fiber Services). 

 Případné pojezdy a přejezdy mechanizmů přes naše zařízení při stavbě jsou možné pouze 
přes zpevněné plochy (silniční panely s přesahem minimálně 3 m od půdorysu plynovodu a 
1,5 m od sdělovacího kabelu na obě strany). Jízdy v podélném směru podzemních zařízení 
nejsou povoleny. 

 V případě hutnění materiálu nad plynovody a v ochranném pásmu telekomunikační trasy 
nesmí být naše zařízení ohrožena dynamickými účinky ani použitou metodou hutnění. Pro 
hutnění musí být k dispozici technologický postup schválený provozovatelem. Postup 
vypracujte a předložte pracovníkům příslušných Regionů ke schválení při vytyčení. 

 Zachovejte a při poškození opravte venkovní zařízení našich podzemních zařízení, např. 
označníky křížení atd. 

 K dozoru při manipulaci s telekomunikačními trasami NET4GAS a ke kontrole před 
záhozem přizvěte pracovníky servisní organizace Fiber Services, kteří dle situace na místě 
mohou stanovit další podmínky ochrany. 

 Před zahájením prací se musí vytyčit VTL plynovody a ostatní podzemní zařízení 
NET4GAS včetně PKO (protikorozní ochrany), optické telekomunikační trasy a dálkového 
metalického kabelu. 

 Veškeré zemní práce v ochranném pásmu telekomunikačních zařízení NET4GAS budou 
prováděny ručně za přímého dozoru pracovníků servisní organizace Fiber Services, kteří 
jsou oprávněni stanovit další podmínky a požadavky k ochránění kabelů telekomunikační 
sítě NET4GAS. 

 O vytyčení a stanovení podmínek pro práce v ochranném a bezpečnostním pásmu 
požádejte min. 15 dní před zahájením prací (viz. odkaz níže). 

 Bez vytyčení a přesného určení uložení všech zařízení NET4GAS nesmí být stavební 
činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol. 

 Před záhrnem stavby nám bude předáno zaměření skutečného provedení stavby v místě 
křížení/souběhu. Zaměření bude dodáno ve formátu *.dgn v S-JTSK. Bude uveden typ 
vedení (nadzemní, podzemní), investor stavby a v místě křížení bude vyznačen výškový 
rozdíl mezi stavbou a plynárenským zařízením. 

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.: 

 Před zahájením stavby musí být trasy telonních kabelů vytýčeny jak polohově, tak 
hloubkově a vyznačeny na terénu.  V ochranném pásmu  kabelů (tj. 1,5 m  po obou 
stranách vedení) musí být zemní práce  prováděny pouze ručně. 

 V rámci křížení telekomunikačního vedení je nutno zeminu pod kabelovým ložem  zhutnit a 
kabelové lože vysypat pískem 10 cm vysoko a umístit výstražnou fólii oranžové barvy. 

 V rámci stavby požadujeme respektovat minimální krytí,  vzdálenosti sítí v souběhu a 
křížení uvedené v ČSN 73 60005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 
33 4050  předpisy pro podzemní sdělovací vedení. 

 Jakákoli manipulace  s telekomunikačním zařízením  bez vědomí odpovědného pracovníka 
společnosti není dovolena 

21. Před zahájením stavby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí  o zřízení věcného břemene na 
pozemek p.č. 536  pro oprávněnou osobu k provozování stavby 
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22. Po dokončení stavby požádá stavebník  o kolaudační souhlas v souladu s § 122 stavebního 

zákona. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů 
k užívání stavby vyžadovaná zvláštními předpisy. Zároveň zajistí, aby byly před započetím užívání 
stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy. 

23. Doklady o splnění podmínek vyjádření, stanovisek a jiných opatření jednotlivých správců příp. 
vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury budou součástí žádosti o kolaudační souhlas.  

24. Stavba se povoluje na dobu dočasnou – na 10 let od účinnosti smlouvy s pronajímatelem, tj. den 
vstupu nájemce na předmět nájmu za účelem instalace zařízení. Den bude stanoven v předávacím 
protokolu, který bude přiložen k žádosti o kolaudační souhlas.  

 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00  Praha 4 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00  Praha 3-Žižkov 
Plzeňský kraj, Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Škroupova 
1760/18, Jižní Předměstí, 301 00  Plzeň 1 
Václav Klas, nar. 7.5.1945, Svéradice 62, 341 01  Horažďovice 
Miloslava Klasová, nar. 30.1.1949, Svéradice 62, 341 01  Horažďovice 
Obec Svéradice, Svéradice 146, 341 01  Horažďovice 

 

 

Odůvodnění: 

Dne 17.7.2017 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Protože žádost nebyla úplná 
a nebyla doložena všemi podklady a závaznými stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl 
žadatel dne 30.8.2017 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 
9.10.2017. 

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly 
dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a 
stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 
a dotčené orgány svá závazná stanoviska.  

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky 
řízení, a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním 
zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se 
schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu. 

Stanoviska sdělili: 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor dopravy závazné stanovisko  č.j. MH/12808/2017 – 
s podmínkami, které jsou zahrnuty v podmínkách rozhodnutí pod č. 7, 8 

- Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy  rozhodnutí č.j. MH/12965/2017 s podmínkami 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí závazné stanovisko č.j. MH/00076/2016 
orgánu státní správy ochrany přírody a podmínkami, které jsou zahrnuty v podmínkách rozhodnutí 
pod č. 10, 11, 12, 13, 14 

- Městský úřad Horažďovice, Odbor životního prostředí souhrnné sdělení  č.j. MH/14636/2015 – 
s podmínkami, součástí závazné stanovisko orgánu státní správy lesů, která je zahrnuta 
v podmínkách rozhodnutí pod č. 6 

- Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, závazné stanovisko č.j. 88024/2016-8201-
OÚZ-PHA s podmínkami, , které jsou zahrnuty v podmínkách rozhodnutí pod č. 15, 16, 17, 18, 19 

- Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje závazné stanovisko č.j. HSPM.1556-2/2016 KT 

- Úřad pro civilní letectví , č.j. 004432-16-701– nejsou dotčeny zájmy civilního letectví 

- Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje  se sídlem v Plzni č.j. KHSPL/11553/21/2016 – stavba 
je umístěna mimo obytnou zástavbu, orgán ochrany veřejného zdraví závazné stanovisko nevydává  
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Stanoviska správců sítí: 

- Plynárenské zařízení, provozovatel GasNet, s.r.o., vyjádření č.j. , 5001487909, 5001549304 – dojde 
ke střetu s plynárenským zařízením, podmínky 

- Plynárenské zařízení, provozovatel NET4GAS, zn. 3161/17/OVP/Z, 6004/17/OVP/Z – dojde ke 
střetu s plynárenským zařízením, podmínky 

- Vodovodní řad, provozovatel AQUAŠUMAVA s.r.o., vyjádření č.j. 243/2017 – stavba zasahuje do 
ochranného pásma,  podmínky 

- Elektronické komunikace, provozovatel CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a. s.) 
vyjádření č.j. 579055/17 – dojde ke střetu, č.j. POS-PD-851-17 - podmínky 

- Zařízení v majetku a správě ČEZ Distribuce a.s., vyjádření č.j. 0100723607 -  střet s  nadzemní  sítí 
NN 

- České radiokomunikace - v zájmovém území se nenachází  zařízení 

- Vodafone Czech republic a.s., zn. MW000005963839568, souhlas, v zájmovém území se 
nenachází  zařízení 

- Elektronické komunikace, provozovatel Šumava Net s.r.o. - v zájmovém území se nenachází 
elektronické  zařízení 

Podmínky vlastníků technické infrastruktury jsou zahrnuty do podmínky č. 20 územního rozhodnutí  

 

Další doložené doklady: 

- Smlouvy o nájmu části nemovitosti za účelem  umístění,  provedení a užívání stavby s Václavem 
Klasem, Miroslavou Klasovou 

- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – s obcí Svéradice 

- Smlouva o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje – se SÚS Plzeňského 
kraje 

- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční 
soustavě  

- Obec Svéradice – souhlas zastupitelstva se stavbou 

- SÚS Plzeňského kraje, vyjádření č.j. 583/17/SÚSPK-K – souhlas 

- Státní pozemkový úřad – souhlas, podmínky (nejsou stavebně technického charakteru), požadavek 
uzavření smlouvy 

 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. 

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve 
výroku uvedených. 

Účastníci řízení - další dotčené osoby: 

 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 
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Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků: 

-  Účastníci neuplatnili návrhy a námitky. 

 

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí: 

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili – provozovatelé technické infrastruktury, stanovili 
podmínky k ochraně svých sítí technické infrastruktury, které byly zahrnuty do podmínek územního 
rozhodnutí. 

 

 

 

Poučení účastníků: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje 
Krajského úřadu Plzeňského kraje podáním u zdejšího správního orgánu. 

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a 
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je 
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý 
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. 

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, 
stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně 
příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 
stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby. 

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění 
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. 
 
 
 
 
 
Dana Panušková 
pověřená vedením odboru výstavby a územního plánování 
  
 
 
 
 

 

Poplatek: 

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. f) ve 
výši 20000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 21000 Kč byl zaplacen dne 
15.11.2017. 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i 
 sídlo: Tomíčkova č.p. 2144/1, 148 00  Praha 4 
Monika Kriesmanová, IDDS: aabdspr 
 místo podnikání: 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 
AQUAŠUMAVA s.r.o., IDDS: 6q5usby 
 sídlo: Palackého č.p. 898, 340 02  Nýrsko 
  
Doručení veřejnou vyhláškou: 

Osobám 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 

 Osobám s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám: 

Svéradice č.p. 94 
 
 
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, Oddělení ochrany územních zájmů, 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 
 
 
 
 
 
 
 



Č.j. MH/00200/2018 str. 10 

 
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úředních deskách Městského úřadu  
Horažďovice a příslušného obecního úřadu a zároveň musí být po stejnou dobu zveřejněno 
Městským úřadem Horažďovice způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Za den vyvěšení se považuje den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost 
doručuje.  
 
Úřední deska: 
 
Vyvěšeno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení. 
 
Po sejmutí a potvrzení tohoto oznámení zašle příslušný obecní úřad doklad o zveřejnění zpět na  
Městský úřad Horažďovice. 
 
 
Dálkový přístup: 
 
Zveřejněno dne: .............................. Sejmuto dne: .................................... 
 
……………………………………………………………………….. 
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.  
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