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Obec Nelahozeves 

K rukám pana starosty a zastupitelů obce 

Školní č.p. 3 

277 51 Nelahozeves 

 

V Písku, dne 21.8.2020  

 

Věc:  Plánované umístění základnové stanice spol. CETIN a.s. v katastru obce Nelahozeves. 

 

 

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé obce, 

 

v zastoupení spol. CETIN a.s. bychom Vás rádi požádali o projednání umístění stavby nové              

základnové stanice v katastru Vaší obce, na pozemku parc.č. 111 v k.ú. Lešany u Nelahozevsi.   

 

Společnost CETIN a.s. plánuje, v součinnosti s obcí Nelahozeves, na části obecního pozemku                    

parc.č. 111 v k.ú. Lešany u Nelahozevsi umístit novou základnovou stanici, která by sloužila                        

pro přenos signálu pro mobilní telefony a další služby elektronické komunikace.                                           

Byla by zároveň součástí integrovaného záchranného systému (IZS). 

Základní složky IZS (Hasičský záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Policie) zajišťují 

nepřetržitou pohotovost pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události. 

 

Plánovaná stavba základnové stanice by se skládala z příhradového ocelového stožáru výšky 40 m, 

technologie outdoor na ocelovém rámu, drátěného oplocení výšky 2 m, zpevněné plochy uvnitř areálu, 

přístupu a příjezdu, a z elektropřípojky NN zemním kabelem. Základnová stanice je plánovaná jako 

stavba dočasná na dobu platnosti nájemní smlouvy, zřejmě na 30 let. 

  

V zastoupení investora stavby Vám můžeme nabídnout za pronájem části pozemku pro základnovou 

stanici o velikosti cca 8 x 10 metrů a za možnost přístupu a příjezdu ke stanici roční nájemné ve výši 

60.000,- Kč. Roční nájemné bude možno zvýšit v jednotlivých letech o inflaci uveřejněnou Českým 

statistickým úřadem.  

 

K základnové stanici bude dle připojovacích podmínek ČEZu zřízena také zemní kabelová el. přípojka 

NN. Za uložení kabelu el. přípojky NN do obecních pozemků a za možnost zřízení služebnosti vedení 

el. přípojky NN navrhujeme jednorázově 100,- Kč/bm elektropřípojky.  

 

Žádáme Vás o sdělení, zda je umístění základnové stanice na části obecního pozemku parc.č. 111  

v k.ú. Lešany u Nelahozevsi možné.  

 

Zákres stavby do katastrální mapy a plnou moc pro zastupování investora stavby přikládáme v příloze. 
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Případné podrobnosti Vám rádi zodpovíme kdykoliv osobně nebo telefonicky. 

 

Děkujeme. 

   S pozdravem    

CETIN a.s. 

       zast. 

       Radiové systémy a komunikace, spol. s r.o. 

       zast. dále 

       ISFIN s.r.o. 

       Ing. Ivan Švec 

       Tel.: 602 384 580 

 

 

Vyřizuje: 

Marie Hochmalová 

Tel.: 720 038 932 

e-mail: marie.hochmalova@isfin.cz  
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