
Městský úřad Blatná  
Odbor výstavby a územního plánování  
Třída T.G.Masaryka 322, 38811 Blatná, 383416153 

T-Mobile Czech Republic,a.s. 
Tomíčkova 2144 
14900 Praha 4 

Č.j. 07/9281/06/KK  
vyřizuje: Kříž 
V Blatné 2.3.2007  
 
ROZHODNUTÍ 
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ 
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  

Výroková část: 
Městský úřad Blatná, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný 
podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v souladu s § 190 
zákona č. 183/2006 Sb., v územním řízení posoudil podle § 37 stavebního zákona návrh na 
rozhodnutí o umístění stavby, který dne 8.12.2006 podala 

T-Mobile Czech Republic, a.s. Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4, 
kterou zastupuje Realistav, ,s.r.o., Okružní 627, 370 01 České Budějovice 

(dále jen „navrhovatel“), a na základě tohoto posouzení vydává podle § 39 stavebního zákona 
a § 4 vyhlášky č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona, ve 
znění pozdějších předpisů 

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 GSM IRN 25315/2003, 34060, Plzeň, Písek-Lnáře 

(dále jen „stavba“ na pozemcích parc. č. 960, 1634/3, 1635 v katastrálním území Lnáře a parc. 
č. 631/1, 631/2, 637/2, p.p.k.č. 632/2, 636/1, 1562 v katastrálním území Kasejovice. 

Popis stavby: 
- Kabelová přípojka NN, anténní stožár výšky 34 m, kontejner s technologií, dřevěné oplocení 
a 20 m příjezdové komunikace. Stavba bude dočasná do 11.5.2034. 

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky: 

1. Stavba bude umístěna podle dokumentace ověřené v územním řízení. 
2. Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 960, 1634/3, 1635 v katastrálním území 

Lnáře a parc. č. 631/1, 631/2, 637/2, p.p.k.č. 632/2, 636/1, 1562 v katastrálním území 
Kasejovice, jak je zakresleno na přiloženém situačním výkresu v měřítku katastrální 
mapy 1:1000. 

3. Projektová dokumentace stavby bude vypracována oprávněnou osobou. 
4. Napojení na el. energii bude v souladu se stanoviskem firmy E.ON ČR, a.s. 



5. Budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích účastníků řízení a dotčených 
orgánů: 
VAK JČ, a.s., ze dne 24.7.2006, zn. 5214/So/06 
VUSS Pardubice, ze dne 18.1.2007, č.j. 2283 ST ÚP/2007-1420/ÚSNI 
Muzeum středního Pootaví, ze dne 3.5.2004, zn. 403-404/04 
MěÚ Nepomuk, odboru ŽP, ze dne 19.8.2004, zn. 700/VŽP/04 
E.ON, s.r.o., ze dne 14.7.2006 
KHS JČ kraje, ze dne 23.4.2004, zn. 2304/04-73/ing.K/Sv. 

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu: 

T-Mobile Czech Republic, a.s. Tomíčkova 2144, 149 00 Praha 4, IČ: 64949661, dle § 27 SŘ 

Odůvodnění: 
Dne 8.12.2006 podal navrhovatel návrh na územní rozhodnutí o umístění výše uvedené 
stavby. 
Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. 
Stavební úřad upustil podle § 36 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil, že 
ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky 
a připomínky a dotčené orgány svá stanoviska. 

Umístění stavby vyhovuje obecným technickým požadavkům na výstavbu podle ustanovení 
vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění 
pozdějších předpisů. 

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených stanovisek dotčených orgánů 
vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického 
vybavení k napojení na ně a tato stanoviska zahrnul do podmínek rozhodnutí. 

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

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 RR, 
územního plánování, stavebního řádu a investic Krajského úřadu Jihočeského 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 právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci navrhovateli, případně 
obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním 
úřadem. 

Územní rozhodnutí má podle § 40 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí 
právní moci tohoto rozhodnutí. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána 
žádost o stavební povolení. Rozhodnutí pozbývá platnost dnem, kdy bylo stavebnímu úřadu 
doručeno oznámení navrhovatele nebo jeho právního nástupce o tom, že upustil od záměru, k 
němuž se rozhodnutí vztahuje. 

Ing. Milan Týma 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování MěÚ Blatná  

Vyvěšeno:26.4.2007 
Sejmuto: 13.05.2007  

 


