Vyřizuje: Dundáček Petr

62100

ATELIER 101, s.r.o.
Ing. arch. Klára Trnková
Banskobystrická 662/151
Brno

E-mail: petr.dundacek@t-mobile.cz

Naše značka: E41785/19
V Praze dne: 30.10.2019
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:

Obytný soubor Tvarožná včetně komunikace, inženýrských sítí a jejich přípojek

Stupeň:

Sloučené územní a stavební řízení

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:

E41785/19

Název stav by /akce:

Obytný s oubor Tvarožná vče tně k om unik ace , inže nýrs k ých s ítí a je jich přípoje k

Datum podání žádosti:

30.10.2019

Dův od žádosti:

Slouče né úze m ní a s tave bní říze ní

Popis jiného dův odu žádosti:
Poznámka:

Žadatel
Firma / organizace:

ATELIER 101, s .r.o.

IČ

27718361

DIČ

CZ27718361

Kontaktní osoba:

Ing. arch. Klára Trnk ová

Adresa:

Bans k obys trick á 662/151

Město / obec:

Brno

PSČ:

62100

Stát:
E-mail:

vas e k @ate lie r101.cz

Telef onní číslo:

732951417

Stavebník
Firma / organizace:

HV PROFI STAVEBNÍ s .r.o.

Kontaktní osoba:

Ing. Bohum ír Hron

Adresa:

Cacovick á 16/12

Město / obec:

Brno

PSČ:

61400

Stát:
E-mail:

info@attack art.cz

Telef onní číslo:

602728298

Stavba
Výška nad terénem (metry ):

7m

Projektant:

Ate lie r 101, s .r.o., Ing. arch. Klára Trnk ová

Druh stav by :

Obytný s oubor

Hodnota projektu:

50 m il. Kč

Měsíc zahájení stav by :

09/2020

Měsíc ukončení stav by :

09/2022

Odeslání stanoviska
E-mail:

vas e k @ate lie r101.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.
POLYGON((-586073.439464787 -1161830.25376442,-586068.399820912 -1161875.47480473,-586044.45820445
-1161872.12995464,-586006.1710761 -1161863.24798725,-585987.631235113 -1161858.93899889,-585969.808518173
-1161857.68998339,-585965.700749303 -1161874.58862538,-585951.949214969 -1161870.94855251,-585954.955624735
-1161865.92634275,-585951.495562805 -1161859.2367664,-585947.504215606 -1161854.95540064,-585908.848101854
-1161842.5839918,-585912.876104187 -1161832.35780469,-585939.119528599 -1161801.74828804,-586073.050702617
-1161830.29493053,-586073.439464787 -1161830.25376442))
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