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Seznámení s podklady rozhodnutí podle § 36 odst. 3 správního řádu

Oznámení o postupu odvolacího orgánu

Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování (dále jen „stavební 
úřad“), vydal dne 11.03.2019 pod čj. OVÚP/1829/19/Ka (sp. zn. OVÚP/878/19/Ka) 
rozhodnutí o umístění stavby, kterým podle § 79 a 92 zákona č. 183/2006 Sb. o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „stavební zákon“) a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu v platném znění umístil 
stavbu „INSCZ 86005 Klatovy – 1. etapa, veřejná telekomunikační síť T-Mobile Czech 
Republic, a. s.“ na pozemcích parc. č. 97/1 (ostatní plocha), 97/4 (ostatní plocha), 97/5 
(ostatní plocha), 97/8 (ostatní plocha), 97/9 (ostatní plocha), 97/11 (ostatní plocha), 
97/52 (ostatní plocha), 97/53 (ostatní plocha), 97/54 (ostatní plocha), 97/55 (ostatní 
plocha), 97/73 (ostatní plocha), 165/3 (ostatní plocha), 198/1 (ostatní plocha), 198/8 
(ostatní plocha), 217 (ostatní plocha), 1305/1 (ostatní plocha), 1305/2 (ostatní plocha), 
1306/1 (ostatní plocha), 1309/15 (ostatní plocha), 1312/6 (ostatní plocha), 1333 (ostatní 
plocha), 1335/13 (ostatní plocha), 1380/1 (ostatní plocha), 1381/7 (ostatní plocha), 
1381/28 (ostatní plocha), 1381/33 (ostatní plocha), 2759 (ostatní plocha), 2760/66 
(ostatní plocha), 3405/12 (ostatní plocha), 3405/38 (ostatní plocha), 3439/1 (ostatní 
plocha), 3439/6 (ostatní plocha), 3443/1 (ostatní plocha), 3505/3 (ostatní plocha), 
3516/1 (ostatní plocha), 3516/4 (ostatní plocha), 3527/1 (ostatní plocha), 3715/5 
(ostatní plocha), 3952 (ostatní plocha), 4001/3 (ostatní plocha) a 4001/4 (ostatní plocha) 
v katastrálním území Klatovy. Žádost o vydání územního rozhodnutí k výše popsané 
stavbě podala dne 01.02.2019 společnost T-Mobile Czech Republic a. s., IČO 
64949681, sídlo: Tomíčkova čp. 2144/1, Praha 4 – Chodov, 148 00 Praha 414, 
zastoupená společností BOHEMIATEL s. r. o., IČO 60491515, sídlo: Libušská čp. 
210/27, 142 00 Praha 4.

Podkladem pro vydání územního rozhodnutí bylo mj. závazné stanovisko čj. 
ŽP/833/19/St ze dne 29.01.2019 vydané Městským úřadem Klatovy, odborem životního 
prostředí, jakožto věcně a místně příslušným orgánem veřejné správy v odpadovém 
hospodářství podle § 71 písm. k) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“). 
Závazné stanovisko je souhlasné a bylo součástí předloženého spisu. 

dle rozdělovníku
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Proti rozhodnutí stavebního úřadu o umístění výše popsané stavby se odvolala 
společnost Klatovské reality s. r. o. sídlo: Karla Kryla čp. 2679/7, 155 00 Praha 5 (dále 
jen „odvolatel“). Odvolání směřovalo proti vydanému územnímu rozhodnutí a současně 
se odvolací námitky týkaly ochrany veřejných zájmů, zejména ochrany životního 
prostředí a s tím související zachování čistoty ve městě. Podle odvolatele projektová 
dokumentace ani územní rozhodnutí dostatečně neřeší dočasné ukládání odpadového 
materiálu, jeho přepravu, zjišťování složení a potencionální nebezpečnosti ani likvidaci, 
všech druhů nebezpečných i běžných odpadů. U díla takového rozsahu je podle 
odvolatele nezbytné, aby projekt i územní rozhodnutí řešily podmínky nakládání 
s odpady a dalšími materiály. V návaznosti na další odvolací námitky navrhl odvolatel 
zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci k novému projednání prvoinstančnímu 
správnímu orgánu. 

Vzhledem k povaze odvolacích námitek a odkazem na právní názor vyslovený 
Nejvyšším správním soudem v jeho rozsudku ze dne 23.09.2010 čj. 5 As 56/2009 – 63 
požádal Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor regionálního rozvoje (dále jen „odvolací 
orgán“) podle § 149 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, 
který napadené závazné stanovisko k záměru vydal, tj. Krajský úřad Plzeňského kraje, 
odbor životního prostředí, o potvrzení nebo změnu výše citovaného závazného 
stanoviska.

      
Krajský úřad Plzeňského kraje, odbor životního prostředí, závazné stanovisko 

Městského úřadu Klatovy, odboru životního prostředí, čj. ŽP/833/19/St ze dne 
29.01.2019  potvrdil. Kopii písemnosti ze dne 29.05.2019 pod čj. PK-ŽP/7488/19 (sp. 
zn. ZN/1033/ŽP/19) zasíláme přílohou tohoto oznámení. 

 Podle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu máte možnost se před vydáním 
rozhodnutí vyjádřit k podkladům odvolacího řízení.

Seznámit se s podklady pro rozhodnutí je možné u Krajského úřadu Plzeňského 
kraje, odboru regionálního rozvoje, v kanceláři č. 439, a to v úřední dny (pondělí nebo 
středa) v době od 8:00 do 15:00 hodin, v jiné dny po předchozí telefonické domluvě, a 
to ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. Ve stejné lhůtě je možné se 
k doplněným podkladům písemně vyjádřit, a to podáním adresovaným přímo Krajskému 
úřadu Plzeňského kraje, odboru regionálního rozvoje, k příslušné sp. zn. 

Po uplynutí výše stanovené lhůty odvolací orgán ve věci rozhodne.

  

                                                                                   Ing. arch. Miloslav Michalec
                                                                    vedoucí odboru regionálního rozvoje

Příloha: 
1x kopie písemnosti čj. PK-ŽP/7488/19 ze dne 29.05.2019 



Rozdělovník:

Účastníci řízení – doručí se jednotlivě:
T-Mobile Czech Republic a. s., sídlo: Tomíčkova čp. 2144/1, Praha 4 – Chodov, 148 00 
Praha 414 (zastoupená společností BOHEMIATEL s. r. o., IDDS: 4mqsbwz, sídlo: 
Libušská čp. 210/27, 142 00 Praha 4)
Město Klatovy, IDDS: 24ebrt5, sídlo: náměstí Míru čp. 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. (CETIN), 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   

Dotčené orgány – na vědomí:
Městský úřad Klatovy, odbor životního prostředí, IDDS: 24ebrt5, sídlo: nám. Míru čp. 
62, 339 01 Klatovy
Městský úřad Klatovy, hospodářský odbor, IDDS: 24ebrt5, sídlo: nám. Míru čp. 62, 339 
01 Klatovy
Městský úřad Klatovy, odbor dopravy, IDDS: 24ebrt5, sídlo: nám. Míru čp. 62, 339 01 
Klatovy
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Západočeského kraje, IDDS: 5ixai69, 
Nádražní čp. 2437/2, 306 28 Plzeň 3

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) až b) stavebního zákona (doručí se 
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, 1225, 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 a 6746 v katastrálním území Klatovy 

Osoby s vlastnickými a jinými věcnými právy k sousedním stavbám:
Klatovy II čp. 179, čp. 679, čp. 215, čp. 61, čp. 151, čp. 192, čp. 190, čp. 189, čp. 188, 
čp. 184, čp. 183, čp. 223, čp. 224, čp. 229, čp. 230, čp. 295, čp. 301, čp. 400, čp. 475, 
čp. 550, čp. 572, čp. 636, čp. 771, čp. 938; Klatovy III čp. 188, čp. 243, čp. 242, čp. 241, 
čp. 240, čp. 233, čp. 230, čp. 320, čp. 308, čp. 309, čp. 310, čp. 314, čp. 352, čp. 364, 



čp. 380, čp. 396, čp. 271, čp. 420, čp. 427, čp. 450, čp. 618, čp. 449, čp. 424, čp. 419, 
čp. 445, čp. 437 a čp. 518.     

Ostatní – na vědomí:
Městský úřad Klatovy, odbor výstavby a územního plánování, IDDS: 24ebrt5, sídlo: 
nám. Míru čp. 62 (pracoviště Balbínova čp. 59), 339 01 Klatovy 1
Technické služby města Klatovy, příspěvková organizace, IDDS: bigjkgb

Dále obdrží se žádostí o vyvěšení:
Městský úřad Klatovy, sídlo: nám. Míru čp. 62, 339 01 Klatovy 1
Krajský úřad Plzeňského kraje – odbor kontroly, dozoru a stížností, sídlo: Škroupova čp. 
1706/18, 306 13 Plzeň  

Kopie: 
1x vlastní      



Tento dokument se účastníkům řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu doručuje podle 
§ 144 správního řádu veřejnou vyhláškou. Dokument musí být vyvěšen na úřední desce 
minimálně po dobu 15 dnů, 15. den se považuje za den oznámení (doručení). 
Současně musí být dokument zveřejněn též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Za 
den vyvěšení se podle § 25 odst. 3 správního řádu považuje den, kdy byla písemnost 
zveřejněna na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, v tomto 
případě Krajského úřadu Plzeňského kraje.  

Tato veřejná vyhláška byla:

Vyvěšena dne: ......................................    Sejmuta dne..............................................

..................................................................
razítko a podpis oprávněné osoby

Doba zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup:

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

.................................................................
razítko a podpis oprávněné osoby






