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Věc: Stanovisko k realizaci záměru: zajištění pokrytí sídel v k. ú.  Červený Újezd, Hetov, 
Mukov, Radovesice u Bíliny a Tvrdín signálem mobilních operátorů a internetu (dále jen 
„záměr") 
 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody 
příslušný podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. e) ve spojení s ust. § 78 odst. 3 písm. j) zákona č. 
114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon), na základě žádosti 
Obce Hrobčice (dále jen „žadatel“), o stanovisko k výše uvedenému záměru, vydává jako dotčený 
orgán podle ust. § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen správní 
řád), toto 

sdělení: 
 

Agentura, ani v předešlých letech Správa CHKO České středohoří, se nevyjadřovaly 
k problematice pokrytí sídel ve zmíněných katastrech signálem mobilních operátorů či dostupnosti 
internetu. Jediné sídlo, které bylo se Správou CHKO ČS v tomto smyslu řešeno byly Mirošovice. 
Zde došlo, podobně jako na jiných místech v CHKO, k dohodě ke spokojenosti všech účastněných 
stran.   

Agentura (podobně jako její předchůdkyně Správa CHKO ČS) si byla od začátku vědoma, 
nutné dostupnosti nových komunikačních technologií, proto nebránila pokrytí území CHKO České 
středohoří jejich signálem. Vždy šlo pouze o to, aby bylo dosaženo optimálního umístění 
základnových stanic (ZS) mobilních operátorů vzhledem k hodnotám krajinného rázu příslušné 
lokality, při zachování požadovaných funkcí ZS. Operátoři proto byli vybízeni k předložení více 
alternativ jejich umístění a zároveň k tomu, pokud možno sdílet jeden stožár více operátory, aby 
krajina byla ušetřena nadměrného množství těchto staveb.  

 
Agentura nebrání zajištění pokrytí uvedených sídel mobilním signálem, konkrétní projekt 

výstavby vysílače je však nezbytné s Agenturou konzultovat. 
 

 
 

    (podepsáno elektronicky) 
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