Vyřizuje: Dundáček Petr
E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Nýdrle - projektová kancelář,
spol. s.r.o.
Petra Michková
U Sila 1670
46311 Liberec2474961

Naše značka: E12553/18
V Praze dne: 29.3.2018
Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu
sítě technické infrastruktury ( TI ) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.
Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů ( zákon o
elektronických komunikacích – dále jen ZEK ), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu ( stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc:

Rekonstrukce Ulice Mlýnská a spol

Stupeň:

Územní souhlas

Na základě předložených projektových podkladů dáváme souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu
/ rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.
Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech
Republic a.s.
Toto stanovisko má platnost 1 rok.
Vydané stanovisko nelze prodloužit. Po uplynutí platnosti zadejte žádost o nové stanovisko.

…………………………………..
Ochrana sítí
Technologický úsek

V případě doplňujících dotazů vždy uvádějte v „Předmětu“ e-mailu číslo jednací.

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací
Číslo žádosti:

E12553/18

Název stav by /akce:

Re k ons truk ce Ulice M lýns k á a s pol

Datum podání žádosti:

29.3.2018

Dův od žádosti:

Úze m ní s ouhlas

Popis jiného dův odu žádosti:
Poznámka:

Žadatel
Firma / organizace:

Nýdrle - proje k tová k ance lář, s pol. s .r.o.

IČ

28474961

DIČ

Nýdrle - proj

Kontaktní osoba:

Pe tra M ichk ová

Adresa:

U Sila 1670

Město / obec:

Libe re c

PSČ:

46311

Stát:

28474961

E-mail:

m ichk ova@nydrle -proje k t.cz

Telef onní číslo:

725510524

Stavebník
Firma / organizace:

Nýdrle - proje k tová k ance lář, s pol. s .r.o.

Kontaktní osoba:

Pe tra M ichk ová

Adresa:

U Sila 1670

Město / obec:

Libe re c

PSČ:

46311

Stát:

28474961

E-mail:

m ichk ova@nydrle -proje k t.cz

Telef onní číslo:

725510524

Stavba
Výška nad terénem (metry ):

0m

Projektant:
Druh stav by :

Liniová s tavba

Hodnota projektu:

1 m il. Kč

Měsíc zahájení stav by :

4/2019

Měsíc ukončení stav by :

4/2020

Odeslání stanoviska
E-mail:

m ichk ova@nydrle -proje k t.cz

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 14800 Praha 4, Czech Republic, IČ: 64949681, DIČ: CZ64949681,
zapsaná do OR u Městského soudu v Praze, B.3787

Příloha č. 2

Situační plánek
Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

Map data © OpenStreetMap contributors, CC BY-SA

Legenda:
Optické trasy TMCZ 1

Optické trasy TMCZ 2
a sítě PASNET

Elektro trasy NN

Základnov é stanice

Optická technologie TMCZ 1

Optická technologie TMCZ 2
a sítě PASNET

Elektro technologie NN

Základnov é stanice
s elektropřípojkou

Mikrov lnné (MW) spoje

Body sítě

Druhy sítí:
Geodeticky zaměřené

Přibližný průběh

Plánov aný průběh

Nadzemní v edení

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii
zobrazit v jakémkoli softw aru podporujícím formát WKT.
GEOMETRYCOLLECTION(POLYGON((-687051.250702649 -985459.282628223,-687054.30971866 -985444.398209757,-687057.262961864
-985425.713886039,-687072.628670383 -985420.307828451,-687085.88997146 -985434.239719235,-687090.247577506
-985459.230682494,-687055.356432135 -985494.221336255,-687023.475802294 -985513.952186855,-687012.731225236
-985507.705164311,-687016.427699931 -985485.87437423,-687027.964920317 -985474.477157519,-687044.41114471
-985468.551023839,-687051.250702649 -985459.282628223)))
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