Městský úřad Klatovy

Odbor výstavby a územního plánování
pracoviště Balbínova 59

OVÚP/878/19/Ka
OVÚP/1829/19/Ka
I.Kamenová
376 347 323
ikamenova@mukt.cz
11.03.2019

Spis. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje::
Tel.:
E-mail:
Datum:

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad Klatovy, 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"), a jako místně příslušný stavební úřad podle
§ 11, odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
"správní řád") 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 01.02.2019 podala
T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha
414,
kterou zastupuje BOHEMIATEL s.r.o., Milan Vokrouhlík, IČO 60491515, Libušská 210/27, 142 00
Praha 4
(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
rozhodnutí o umístění stavby

INSCZ 86005 Klatovy - 1. etapa
veřejná telekomunikační síť T-Mobile Czech Republic, a.s.
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 97/1 (ostatní plocha), parc. č. 97/4 (ostatní plocha), parc. č.
97/5 (ostatní plocha), parc. č. 97/8 (ostatní plocha), parc. č. 97/9 (ostatní plocha), parc. č. 97/11 (ostatní
plocha), parc. č. 97/52 (ostatní plocha), parc. č. 97/53 (ostatní plocha), parc. č. 97/54 (ostatní plocha),
parc. č. 97/55 (ostatní plocha), parc. č. 97/73 (ostatní plocha), parc. č. 165/3 (ostatní plocha), parc. č.
198/1 (ostatní plocha), parc. č. 198/8 (ostatní plocha), parc. č. 217 (ostatní plocha), parc. č. 1305/1
(ostatní plocha), parc. č. 1305/2 (ostatní plocha), parc. č. 1306/1 (ostatní plocha), parc. č. 1309/15
(ostatní plocha), parc. č. 1312/6 (ostatní plocha), parc. č. 1333 (ostatní plocha), parc. č. 1335/13 (ostatní
plocha), parc. č. 1380/1 (ostatní plocha), parc. č. 1381/7 (ostatní plocha), parc. č. 1381/28 (ostatní
plocha), parc. č. 1381/33 (ostatní plocha), parc. č. 2759 (ostatní plocha), parc. č. 2760/66 (ostatní
plocha), parc. č. 3405/12 (ostatní plocha), parc. č. 3405/38 (ostatní plocha), parc. č. 3439/1 (ostatní
plocha), parc. č. 3439/6 (ostatní plocha), parc. č. 3443/1 (ostatní plocha), parc. č. 3505/3 (ostatní
plocha), parc. č. 3516/1 (ostatní plocha), parc. č. 3516/4 (ostatní plocha), parc. č. 3527/1 (ostatní
plocha), parc. č. 3715/5 (ostatní plocha), parc. č. 3952 (ostatní plocha), parc. č. 4001/3 (ostatní plocha),
parc. č. 4001/4 (ostatní plocha) v katastrálním území Klatovy.
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Druh a účel umisťované stavby:
umístění části veřejné komunikační sítě společnosti T-Mobile Czech Republic, a.s., za účelem
předpoložení lokalit, ve kterých město Klatovy bude v nejbližší době realizovat opravu komunikací a
chodníků.
Stavba je rozvržena do tří částí:
-

první část je soustředěna poblíž zimního stadionu v ulicích Voříškova, Kryštofa Haranta,
Jungmannova, Podhůrecká a Nerudova (trasy vyznačeny na sit. listech 1.07, 1.12, 1.13, 1.19, 1.20)

-

druhá část je soustředěna kolem ulice Kollárova (situační list 1.09)

-

třetí část zasahuje ulice Maxima Gorkého a křižovatku s ulicí Kepkova (situační výkresy 1.09, 1.10)

Umístění stavby na pozemku:
-

první část: propoj přes Podhůreckou ulici v úseku křížení s Máchovou ulicí (dotčené pozemky p.č.
1381/28, 1381/1) a s ulicí Tolstého (p.č. 1381/33, 3516/4); propoj přes Podhůreckou ulici v místě
křížení s Voříškovou ulicí a uložení oboustranně v chodnících v úseku od Podhůrecké ulice
k Nerudově ulici (p.č. 3516/4, 3516/1, 1305/2) v Nerudově ulici podél východní hranice pozemků
komunikace (p.č. 1305/1, 1306/1, 3505/3) až k Domažlické ulici, kde v posledním úseku bude
vedení sítě převedeno k západní hranici pozemku; vedení sítě v Podhůrecké ulici, v úseku
od Voříškovy ulice k ulici Kryštofa Haranta jednostranně podél západní hranice a v úseku od ul.
Kryštofa Haranta k Domažlické ulici oboustranně v chodníku (p.č. 1335/13, 4001/3); vedení sítě
oboustranně podél hranic ulice Kryštofa Haranta, přechod přes Podhůreckou ulici veden
jednostranně (p.č. 1312/6, 1335/13, 1333); vedení sítě v ulici Jungmannova oboustranně v úseku
od ul. Kryštofa Haranta k ulici Voříškova, jednostranně od ulice K.Haranta do konce slepé ulice (p.č.
1309/15); přechod přes Voříškovu ulici v místě křížení s Jungmannovou ulicí (p.č. 3516/1, 3527/1,
1380/1);

-

druhá část: vedení sítě od křižovatky s Plzeňskou ulicí až ke křížení s ulicí Masarykova vedeno
oboustranně v chodníku, od Masarykovy ulice k objektu na st.p. 1742 vedení sítě jednostranně
při jižní hranici (p.č. 3443/1, 3715/5, 217, 3952, 198/8,198/1, 165/3);

-

třetí část: vedení sítě v ulici Maxima Gorkého jednostranně podél jižní hranice až do ulice Kepkova,
v úseku před objekty st.p. 138 po st.p. 107/1 oboustranně a v části ulice Kepkova až k pozemku
st.p. 2383 oboustranně (p.č. 3439/1, 3405/12, 3405/38, 97/52, 97/4, 97/5, 97/8, 3439/1, 3439/6,
97/53, 97/9, 97/54, 97/55, 97/13, 97/9, 97/1, 2759, 2760/66);

-

v rámci stavby jsou umisťovány nadzemní rozvaděče: ul. Nerudova – 1. pod zimním stadionem
na severovýchodním rohu pozemku p.č. 1305/1; 2. na pozemku p.č. 3505/3 před objektem na st.p.
4111; a 3. před ukončením u Domažlické ulice na pozemku 3505/3; ul. Podhůrecká – 4. na rohu
u napojení na Domažlickou ulici na pozemku p.č. 4001/3; 5. - prodloužení vedení z Jungmannovy
ulice přes Voříškovu ulici na zakončení na pozemku p.č. 3527/1; 6. - u Domažlické ulice na pozemku
p.č. 4001/4; 7. – na pozemku p.č. 97/11 u štíu objektu na st.p. 4055; 8. – v ul. Maxima Gorkého
na pozemku p.č. 3934/1 u rohu pozemků st.p. 2584 a 1255;

Určení prostorového řešení stavby:
-

celá stavba bude řešena na technologii optických vláken; do výkopu budou pokládány trubky HDPE a
nad úrovní terénu umístěné kabelové rozvaděče

-

celková délka trasy je 2900m
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trubky HDPE budou ukládány do výkopů širokých 0,35m - 0,5m a hlubokých 0,5m v chodníku, 0,7m
ve volném terénu a 1,1m ve vozovce. V celém výkopu bude provedeno krytí plastovými deskami a
ve výšce 0,2-0,3 m nad trubkami bude uložena výstražná fólie oranžové barvy.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.
-

Stavbou dotčené pozemky: parc. č. 97/1, 97/4, 97/5, 97/8, 97/9, 97/11, 97/52, 97/53, 97/54, 97/55,
97/73, 165/3, 198/1, 198/8, 217, 1305/1, 1305/2, 1306/1, 1309/15, 1312/6, 1333, 1335/13, 1380/1,
1381/7, 1381/28, 1381/33, 2759, 2760/66, 3405/12, 3405/38, 3439/1, 3439/6, 3443/1, 3505/3,
3516/1, 3516/4, 3527/1, 3715/5, 3952, 4001/3, 4001/4 v katastrálním území Klatovy.

II.

Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1.

Stavba bude umístěna v souladu s ověřenými polohopisnými situacemi v měř. 1:1000 (výkresy
číslo: 1.07, 1.09, 1.10, 1.12, 1.13, 1.19, 1.20), které jsou součástí dokumentace k územnímu řízení, a
které obsahují výkresy současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením
stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Dokumentaci k územnímu řízení zpracovala
společnost Bohemiatel s.r.o. IČ: 60491515 Libušská 210, 14200 Praha 4 a autorizačním razítkem
opatřil Pavel Vokrouhlík, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0011253)
v lednu 2019. Případné změny trasy uložení chráničky je žadatel povinen předem projednat se
stavebním úřadem a vlastníkem pozemku.

2.

Stavba bude umístěna ve třech lokalitách: první část je soustředěna poblíž zimního stadionu
v ulicích Voříškova, Kryštofa Haranta, Jungmannova, Podhůrecká a Nerudova (trasy vyznačeny
na sit. listech 1.07, 1.12, 1.13, 1.19, 1.20); druhá část je soustředěna kolem ulice Kollárova (situační
list 1.09); třetí část zasahuje ulice Maxima Gorkého a křižovatku s ulicí Kepkova (situační výkresy
1.09, 1.10)

3.

Z vyjádření MěÚ Klatovy, hospodářského odboru č.j. HO/106/19/Br ze dne 28.01.2019 vyplývají
k umístění stavby podmínky:
a) před zahájením výkopových prací v místních komunikacích a veřejných prostranstvích ve smyslu
ust. §25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů si
stavebník požádá v dostatečném časovém předstihu na MěÚ Klatovy hospodářském odboru
o povolení ke zvláštnímu užívání komunikace, veřejného prostranství;
b) pokládka optické sítě v místní komunikace v ul. Úzká (p.č. 165/3) bude provedena protlakem se
startovací jámou až za hranu nového povrchu v chodníku (chráněná komunikace)
c) pokládka optické sítě v místní komunikaci v ul. Voříškova v křižovatce s ul. Jungmannova bude
provedena protlakem se startovací jámou v zeleni (chráněná komunikace)
d) nadzemní rozvaděče nebudou osazovány do zpevněných ploch (chodník, komunikace)
e) stavba bude realizována v roce 2019 s technickou a časovou koordinací s opravou kanalizace,
vodovodu, povrchu vozovky a chodníků v ulici Jungmannova, Kryštofa Haranta, Podhůrecká,
Nerudova, Voříškova a investičních akcí MK Kollárova, chodník Maxima Gorkého
f)

úprava výkopů mimo koordinaci u chodníků ze zámkové dlažby (naproti č.p. 200 a vedle č.p.
151) v ul. Maxima Gorkého bude provedena přeložením zámkové dlažby v celé jejich šíři a délce
výkopu, chodník z asfaltového povrchu před č.p. 938 bude přebalen v celé jeho šíři a délce
výkopu a dále konečná povrchová úprava bude provedena dle TP 146 a Pravidel Rady města
Klatovy pro povolování výkopů
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g) výkopy v zeleni budou uvedeny do původního stavu
h) úpravy výkopů mimo koordinaci ve zpevněných plochách a výkopů v zeleni budou provedeny
na náklady investora
i)

veškeré pracovní spáry v asfaltu budou proříznuty a zality trvale plastickou modifikovanou
zálivkou

4.

Před zahájením výkopových prací nutno požádat dotčené správce sítí o přesné vytýčení jejich
zařízení; v ochranných pásmech podzemních vedení budou prováděny zemní práce ručním
způsobem a za zvýšené opatrnosti. Souběh a křížení se stávajícími sítěmi bude provedeno v souladu
s ČSN 736005 a normami souvisejícími.

5.

Vzhledem k tomu, že stavba bude realizována na území s archeologickými nálezy, vztahují se
na stavebníka povinnosti vyplývající z ust. § 22-23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči,
ve znění pozdějších předpisů.

6.

S veškerými odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací na výše uvedené stavbě, bude
jejich původcem nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně
některých dalších předpisů a jeho prováděcími předpisy.

7.

Stavba je v souladu s § 103 odst. 1, písm. e) 4 stavebního zákona a nevyžaduje stavební povolení ani
ohlášení. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení užívání stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha 414
Město Klatovy, nám. Míru 62, Klatovy I, 339 01 Klatovy 1
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, 326
00 Plzeň 26
Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5-Smíchov

Odůvodnění:
Dne 01.02.2019 podal žadatel T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00
Praha, zastoupena spol. BOHEMIATEL s.r.o., Milan Vokrouhlík, IČO 60491515, Libušská 210/27, 142 00
Praha 4, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Klatovy - INSCZ 86005 Klatovy - 1. Etapa - veřejná
telekomunikační síť T-Mobile Czech Republic, a.s.
Předmětem územního řízení je umístění části veřejné komunikační sítě společnosti T-Mobile Czech
Republic, a.s., z důvodu předpoložení lokalit, ve kterých město Klatovy bude v nejbližší době realizovat
opravu komunikací a chodníků.
Stavební úřad oznámil opatřením OVÚP/960/19/Ka ze dne 05.02.2019 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 oznámení
mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska.
Za účastníky řízení byli vzati vlastníci pozemků dotčených stavbou a vlastníci pozemků a staveb přímo
sousedících s dotčenou částí pozemku stavby a to do vzdálenosti 2,0m od hranice jejich pozemků.
Vlastnická, ani jiná práva k dalším pozemkům a stavbám nemohou být tímto rozhodnutím přímo
dotčena.
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Stavební úřad stanovil okruh účastníků takto:
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a), b)
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov, 148 00 Praha,
Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a)
Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Česká správa sociálního zabezpečení, IDDS: 49kaiq3
Účastníci dle § 85 odst.2, písm. b)
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
ČEZ ICT Services, a.s., Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
AIRWEB, spol. s r.o., IDDS: ktcj48i
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., IDDS: gnmesd3
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 70/2, 70/3, 70/4, 149, 831, 904, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 1053, 1054, 1055, 1056, 1063, 1066,
1151, 1167, 1169, 1202, 1215, 1218, 1219, 1220, 1224, 1255, 1369, 1372, 1384, 1459, 1588, 1623,
1667, 1714, 1715, 1741, 1742, 1808, 1825, 1904/2, 1915, 1919, 1925, 1926, 1971, 1972, 1981, 1982,
2383, 2460, 2584, 2897, 4055, 4535, 4640, 5831, 6629, parc. č. 97/23, 97/75, 134/2, 138, 148/3,
246/3, 247/4, 1289/3, 1309/2, 1309/3, 1309/4, 1309/5, 1309/6, 1309/7, 1309/8, 1309/9, 1309/10,
1309/11, 1309/12, 1309/13, 1309/16, 1309/17, 1309/19, 1309/21, 1309/22, 1309/23, 1309/28,
1309/49, 1309/50, 1312/2, 1312/4, 1312/8, 1312/9, 1314/2, 1314/5, 1314/6, 1315/5, 1315/10,
1315/12, 1315/13, 1315/15, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 1316/4, 1322/1, 1322/3, 1331/1, 1331/2,
1331/3, 1331/4, 1331/5, 1331/6, 1335/1, 1335/3, 1335/4, 1335/5, 1335/15, 1335/16, 1335/19,
1335/20, 1338/2, 1338/3, 1338/4, 1338/5, 2760/13, 3405/36, 3405/37, 3517, 3715/7, 4001/1,
4004/1, 6746 v katastrálním území Klatovy
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Klatovy II č.p. 179, č.p. 679, č.p. 215, č.p. 61, č.p. 151, č.p. 192, č.p. 190, č.p. 189, č.p. 188, č.p. 184, č.p.
183, č.p. 223, č.p. 224, č.p. 229, č.p. 230, č.p. 295, č.p. 301, č.p. 400, č.p. 400, č.p. 475, č.p. 550, č.p.
572, č.p. 636, č.p. 771 a č.p. 938, Klatovy III č.p. 188, č.p. 243, č.p. 242, č.p. 241, č.p. 240, č.p. 233,
č.p. 230, č.p. 2, č.p. 320, č.p. 308, č.p. 309, č.p. 310, č.p. 314, č.p. 352, č.p. 364, č.p. 380, č.p. 396, č.p.
271, č.p. 271, č.p. 420, č.p. 427, č.p. 450, č.p. 618, č.p. 449, č.p. 424, č.p. 419, č.p. 445, č.p. 437 a č.p.
518
Vzhledem k tomu, že je vedeno řízení s velkým počtem účastníků, bylo doručováno v souladu s § 87
odst. 1 stavebního zákona podle § 144 správního řádu.
V územním řízení stavební úřad posoudil záměr podle § 90 stavebního zákona a zjistil:
Umístění stavby je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcími právními předpisy,
zejména s obecnými požadavky na využívání území. V dotčeném území se nachází rozsáhlá technická
infrastruktura, kterou bude nová trasa optického kabelu respektovat.
Trubky HDPE budou ukládány do výkopů širokých 0,35 m - 0,5 m a hlubokých 0,5 m v chodníku, 0,7 m
ve volném terénu, 1,1 m ve vozovce. Trubky budou ukládány v souladu s ČSN 73 6005. Při křížení
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komunikací bude použito technologie podvrtu, pouze tam, kde to nebude z technického hlediska možné
(výskyt inženýrských sítí, podloží atd.), bude proveden překop. Přechody komunikací budou provedeny
v min. hloubce krytí 0,9 m pod niveletou vozovky a trubky budou v celém tělese komunikace uloženy
do PE nebo PVC chráničky. Bude-li prováděn překop na frekventované silnici, bude prováděn
po polovinách, aby byl zachován provoz. Ostatní zemní práce budou prováděné otevřeným výkopem,
trubky budou pokládány do výkopu s pískovým ložem nebo z přesáté zeminy a před budovami budou
ponechávány v rezervách. Vstupy do objektů a vnitřní trasování nejsou předmětem tohoto územního
řízení. V celém výkopu bude provedeno krytí plastovými deskami a ve výšce 0,2-0,3 m nad trubkami
bude uložena výstražná fólie oranžové barvy dle ČSN 73 6006. Nadzemní rozvaděče nebudou osazovány
do zpevněných ploch (chodník, komunikace).
Stavba neklade nároky na vybudování nové veřejné dopravní infrastruktury. Jedná se o liniovou
podzemní stavbu vedenou převážně po veřejných komunikacích a prostranstvích.
Město Klatovy má zpracovanou územně plánovací dokumentaci – ÚP Klatovy z roku 2016 – vydán
zastupitelstvem města dne 28.6.2016, nabytí účinnosti dne 15.7.2016. Podle této ÚPD jsou zájmové
lokality řešeny v zastavěném stabilizovaném území. Pokládkou nového liniového telekomunikačního
vedení (veřejná komunikační síť) budou dotčeny pozemky se způsobem využití: ostatní komunikace,
silnice, jiná plocha a zeleň. Z hlediska funkčního využití lze mimo jiné v těchto dotčených plochách
umisťovat stavby pro rozvoj a údržbu stávající infrastruktury, pokud nenaruší ráz území a jeho využití.
Umístění chrániček pro optické kabely je stavbou pro rozšíření technické infrastruktury a je v souladu
s vydanou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.
K uložení této sítě do chodníků a komunikací vyžaduje vydání rozhodnutí o zvláštním užívání komunikace
od příslušného silničního správního orgánu. K uložení do chodníků a místních komunikací vydal MěÚ
Klatovy, hospodářský odbor rozhodnutí č.j. HO/197/19/Val ze dne 14.02.2019 o zvláštním užívání
místních komunikací a MěÚ Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, vydal rozhodnutí č.j. OD/14443/19/Ba ze dne 04.02.2019 o zvláštním užívání silnice č. III/19122 ul. Maxima Gorkého.
Městský úřad Klatovy k záměru vydal dne 29.01.2019 souhlasné koordinované stanovisko č. 53/19.
Z koordinovaného stanoviska vyplývá, že záměrem nejsou dotčeny zájmy ochrany zemědělského
půdního fondu, vodoprávního úřadu, ochrany lesa a ochrany ovzduší. Příslušný orgán k výkonu státní
správy v oblasti památkové péče sdělil, že se stavba bude nacházet na území s archeologickými nálezy;
příslušný orgán veřejné správy v odpadovém hospodářství vydal v rámci koordinovaného stanoviska dne
29.01.2019 pod č.j. ŽP/833/19/St souhlasné závazné stanovisko, ve kterém upozorňuje, že s veškerými
odpady, které vzniknou v průběhu stavebních prací, musí být nakládáno v souladu se zákonem č.
185/2001 Sb., o odpadech.
V rámci koordinovaného stanoviska vydal orgán územního plánování své sdělení č.j. ŽP/775/19/Ks
ze dne 25.01.2019; hospodářský odbor vydal vyjádření č.j. HO/106/19/Br dne 28.01.2019 se souhlasem
za stanovených podmínek. Odbor dopravy – dopravní úřad MěÚ Klatovy vydal v rámci koordinovaného
stanoviska vyjádření č.j. OD/1331/19/Ba dne 25.01.2019, ve kterém upozorňuje na nutnost požádat
o povolení zvláštního užívání pro uložení sítě do pozemku silnice III.tř., o které následně žadatel požádal.
Stavba je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle
zvláštních právních předpisů. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek
dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
Předložená dokumentace je úplná, přehledná a byla zpracovaná oprávněnou osobou – společností
Bohemiatel s.r.o. IČ: 60491515 Libušská 210, 14200 Praha 4 a autorizačním razítkem opatřil Pavel
Vokrouhlík, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb (ČKAIT 0011253).
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Z předložených podkladů vyplývá, že užívání stavby nebude mít vliv na okolní pozemky a stavby jak
z hlediska hluku či intenzity dopravy. Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů. Užívání stavby
nebude mít negativní vliv na životní prostředí.
Stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými
orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním 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 využívání území.
Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení
neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.
Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů
ve výroku uvedených.
Stanoviska sdělili:

-

MěÚ Klatovy, koordinované stanovisko č. 53/19 č.j. ŽP/775/19/Ks ze dne 29.01.2019
MěÚ Klatovy, odbor životního prostředí, závazné stanovisko hlediska odpadového hospodářství č.j.
ŽP/833/19/St ze dne 29.01.2019
MěÚ Klatovy, odbor územního plánování, sdělení č.j. ŽP/775/19/Ks ze dne 25.01.2019
MěÚ Klatovy, odbor dopravy – dopravní úřad, vyjádření č.j. OD/1331/19/Ba ze dne 25.01.2019
MěÚ Klatovy, hospodářský odbor, vyjádření č.j. HO/106/19/Br ze dne 28.01.2019
Město Klatovy, stanovisko č.j. ORM/361/2019/Ku ze dne 13.02.2019
Technické služby – vyjádření k dokumenací ze dne 21.01.2019
Krajský úřad Plz.kraje, odbor dopravy a SH, č.j. PK-DSH/788/19 ze dne 23.01.2019
Policie ČR, územní odbor Klatovy č.j. KRPP-7867-1/ČJ-2019-030406 ze dne 29.01.2019
Povodí Vltavy,sp., zn. 4596/2019/342/Kai; SP-2019/1356 ze dne 23.01.2019
ČEZ Distribuce a.s. souhlas se stavbou v ochranném pásmu zn. 1102476325 ze dne 28.01.2019;
Telco Pro Services, a.s. souhlas se stavbou v ochranném pásmu zn. 019-50-PR1 ze dne 28.01.2019;
SÚSPK Plz.kraje, souhlas s realizací stavby zn. 167/19/SÚSPK-K ze dne 14.01.2019
ČSSZ, odbor hospodářské správy, souhlasné vyjádření ze dne 25.01.2019

-

ŠVAK a.s., vyjádření k dokumentaci zn. Za/2019/1950077 ze dne 30.01.2019

-

vyjádření k sítím: CETIN, a.s. č.j. 515311/19 ze dne 28.01.2019; Technické slučby města Klatov ze
dne 24.01.2019 a ze dne 31.01.2019; GridServices, s.r.o., zn. 5001855623 zde dne 30.01.2019; ŠVAK
a.s. zn. To/2019/1950067 ze dne 28.01.2019; AIRWEB ze dne 28.01.2019; KLATOVSKÁ TEPLÁRNA
zn. TU S 2019002 ze dne 21.01.2019; Nej.cz. s.r.o. č.j. VYNEJ-2019-00207-01 ze dne 13.02.2019;
Nej.cz. s.r.o. č.j. VYNEJ-2019-00209-01 ze dne 13.02.2019;

-

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:
ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ ICT Services, a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
GridServices, s.r.o., AIRWEB, spol. s r.o., KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., Nej.cz s.r.o.,
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 70/2, 70/3, 70/4, 149, 831, 904, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 1053, 1054, 1055, 1056,
1063, 1066, 1151, 1167, 1169, 1202, 1215, 1218, 1219, 1220, 1224, 1255, 1369, 1372, 1384,
1459, 1588, 1623, 1667, 1714, 1715, 1741, 1742, 1808, 1825, 1904/2, 1915, 1919, 1925, 1926,
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1971, 1972, 1981, 1982, 2383, 2460, 2584, 2897, 4055, 4535, 4640, 5831, 6629, parc. č. 97/23,
97/75, 134/2, 138, 148/3, 246/3, 247/4, 1289/3, 1309/2, 1309/3, 1309/4, 1309/5, 1309/6,
1309/7, 1309/8, 1309/9, 1309/10, 1309/11, 1309/12, 1309/13, 1309/16, 1309/17, 1309/19,
1309/21, 1309/22, 1309/23, 1309/28, 1309/49, 1309/50, 1312/2, 1312/4, 1312/8, 1312/9,
1314/2, 1314/5, 1314/6, 1315/5, 1315/10, 1315/12, 1315/13, 1315/15, 1316/1, 1316/2,
1316/3, 1316/4, 1322/1, 1322/3, 1331/1, 1331/2, 1331/3, 1331/4, 1331/5, 1331/6, 1335/1,
1335/3, 1335/4, 1335/5, 1335/15, 1335/16, 1335/19, 1335/20, 1338/2, 1338/3, 1338/4,
1338/5, 2760/13, 3405/36, 3405/37, 3517, 3715/7, 4001/1, 4004/1, 6746 v katastrálním území
Klatovy
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Klatovy II č.p. 179, č.p. 679, č.p. 215, č.p. 61, č.p. 151, č.p. 192, č.p. 190, č.p. 189, č.p. 188, č.p.
184, č.p. 183, č.p. 223, č.p. 224, č.p. 229, č.p. 230, č.p. 295, č.p. 301, č.p. 400, č.p. 400, č.p. 475,
č.p. 550, č.p. 572, č.p. 636, č.p. 771 a č.p. 938, Klatovy III č.p. 188, č.p. 243, č.p. 242, č.p. 241,
č.p. 240, č.p. 233, č.p. 230, č.p. 2, č.p. 320, č.p. 308, č.p. 309, č.p. 310, č.p. 314, č.p. 352, č.p.
364, č.p. 380, č.p. 396, č.p. 271, č.p. 271, č.p. 420, č.p. 427, č.p. 450, č.p. 618, č.p. 449, č.p. 424,
č.p. 419, č.p. 445, č.p. 437 a č.p. 518

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
-

Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
-

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

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, 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.

Ing. Pavel Boublík
vedoucí odboru výstavby a ÚP
v zastoupení
Ing. Jaroslava Marytová
zástupce vedoucího odboru výstavby a ÚP
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno dne: ..............................

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

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši
1000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. a)
T-Mobile Czech Republic a.s., IDDS: ygwch5i, kterého zastupuje společnost
BOHEMIATEL s.r.o., IDDS: 4mqsbwz
Účastníci dle § 85 odst.1, písm. b)
Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a)
Město Klatovy, nám. Míru 62, 339 01 Klatovy
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, IDDS: qbep485
Česká správa sociálního zabezpečení, IDDS: 49kaiq3
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
ČEZ ICT Services, a.s., Poskytování sítí, IDDS: zbsdk9i
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
AIRWEB, spol. s r.o., IDDS: ktcj48i
KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s., IDDS: gnmesd3
Šumavské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: dh6chx7
Nej.cz s.r.o., IDDS: 66nkwcv
Účastníci dle § 85 odst.2, písm. a),b - obesláni veřejnou vyhláškou
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:
st. p. 70/2, 70/3, 70/4, 149, 831, 904, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 1053, 1054, 1055, 1056, 1063,
1066, 1151, 1167, 1169, 1202, 1215, 1218, 1219, 1220, 1224, 1255, 1369, 1372, 1384, 1459, 1588,
1623, 1667, 1714, 1715, 1741, 1742, 1808, 1825, 1904/2, 1915, 1919, 1925, 1926, 1971, 1972,
1981, 1982, 2383, 2460, 2584, 2897, 4055, 4535, 4640, 5831, 6629, parc. č. 97/23, 97/75, 134/2,
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138, 148/3, 246/3, 247/4, 1289/3, 1309/2, 1309/3, 1309/4, 1309/5, 1309/6, 1309/7, 1309/8,
1309/9, 1309/10, 1309/11, 1309/12, 1309/13, 1309/16, 1309/17, 1309/19, 1309/21, 1309/22,
1309/23, 1309/28, 1309/49, 1309/50, 1312/2, 1312/4, 1312/8, 1312/9, 1314/2, 1314/5, 1314/6,
1315/5, 1315/10, 1315/12, 1315/13, 1315/15, 1316/1, 1316/2, 1316/3, 1316/4, 1322/1, 1322/3,
1331/1, 1331/2, 1331/3, 1331/4, 1331/5, 1331/6, 1335/1, 1335/3, 1335/4, 1335/5, 1335/15,
1335/16, 1335/19, 1335/20, 1338/2, 1338/3, 1338/4, 1338/5, 2760/13, 3405/36, 3405/37, 3517,
3715/7, 4001/1, 4004/1, 6746 v katastrálním území Klatovy
Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Klatovy II č.p. 179, č.p. 679, č.p. 215, č.p. 61, č.p. 151, č.p. 192, č.p. 190, č.p. 189, č.p. 188, č.p. 184,
č.p. 183, č.p. 223, č.p. 224, č.p. 229, č.p. 230, č.p. 295, č.p. 301, č.p. 400, č.p. 400, č.p. 475, č.p. 550,
č.p. 572, č.p. 636, č.p. 771 a č.p. 938, Klatovy III č.p. 188, č.p. 243, č.p. 242, č.p. 241, č.p. 240, č.p.
233, č.p. 230, č.p. 2, č.p. 320, č.p. 308, č.p. 309, č.p. 310, č.p. 314, č.p. 352, č.p. 364, č.p. 380, č.p.
396, č.p. 271, č.p. 271, č.p. 420, č.p. 427, č.p. 450, č.p. 618, č.p. 449, č.p. 424, č.p. 419, č.p. 445, č.p.
437 a č.p. 518

dotčené správní úřady
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, Klatovy, 339 01 Klatovy 1
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Západočeského kraje, Nádražní č.p. 2, 306 28 Plzeň
ostatní
Technické služby města Klatov, příspěvková organizace, IDDS: bigjkgb

dále obdrží
Městský úřad Klatovy, odbor vnitřních věcí se žádostí o vyvěšení na úřední desce v Klatovech po dobu 15
dnů (potvrzené vrátit zpět na OVÚP MěÚ Klatovy)

