
8.
Metodický pokyn

Ministerstva životního prostředí č. 1/2001
k posuzování žádostí o stavbu stožárů anténních nosičů

Článek 1

Úvodní ustanovení
1. Tento metodický pokyn stanoví doporučený postup příslušných orgánů ochrany přírody1  při  posuzování

žádostí o stavbu stožárů s anténními nosiči na stanovištích základnových stanic veřejných mobilních
telekomunikačních sítí na území České republiky (dále jen „základnová stanice”) s  využitím § 44 a dalších
zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon”).

2. Příslušné orgány ochrany přírody při posuzování žádostí, které předkládají držitelé telekomunikačních
licencí ke zřizování a provozování veřejných mobilních telekomunikačních sítí (dále jen „držitel
telekomunikační licence”)2 , hodnotí danou problematiku vždy z hlediska  ochrany přírody a krajiny a
s uplatněním zásady konkrétního rozhodování v konkrétním případě.

Článek 2

Doporučený postup příslušných orgánů ochrany přírody při posuzování žádostí
Příslušné orgány ochrany přírody postupují při posuzování dané problematiky takto:

1. preferují individuální a konkrétní posouzení příslušné přírodní lokality, v návaznosti  na konkrétní místo a
typ stavby, případně i na další doplňkové stavby (přívod elektrické energie, přístupová cesta, velikost
zásahu do významného krajinného či registrovaného prvku) a  posuzují jejich možný vliv na krajinný ráz3 ;
hodnotí místo z hlediska územní a druhové ochrany, s vyhodnocením míry únosnosti plánovaného zásahu
do stavu krajiny a přírody; anténní nástavby do výše cca 5 m v  zastavěném území obce, u kterých
nehrozí, že se stanou výraznou dominantou, nejsou z hlediska ochrany přírody problematické;

2. ve zvláště chráněných územích se řídí těmito pravidly:

2.1 v první zóně národních parků a chráněných krajinných oblastí je výstavba základnových stanic
zakázána základními ochrannými podmínkami4 ;

2.2 na území národních parků a chráněných krajinných oblastí příslušné orgány ochrany přírody vyžadují
předložení koncepcí všech držitelů telekomunikačních licencí, pokud jsou účastníky řízení.

3. pokud držitel telekomunikační licence předloží koncepci rozmístění sítě základnových stanic s variantními
řešeními posuzují tuto koncepci ve vztahu ke koncepcím jiných držitelů telekomunikační licence, kteří na
daném území telekomunikační činnost již provozují; případně požadují, aby koncepce byla předložena
Českým telekomunikačním úřadem nebo alespoň společně s ním, protože Český telekomunikační úřad je
kompetentní projednat koncepci a variantní řešení s držiteli licencí a případně nařídit sdílení anténních
nosičů;

4. nelze-li zaujmout kvalifikované stanovisko nebo půjde-li o zvláště složitý případ, zadají k posouzení
odbornou studii;

5. využijí i další podkladové materiály5 .

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Změny a doplňky tohoto metodického pokynu schvaluje náměstek ministra – ředitel sekce ochrany přírody a
krajiny formou dodatku.
2. Tento metodický pokyn nabývá účinnosti dnem 1. června 2001.

Odborný gestor: sekce ochrany přírody a krajiny

Zpracovatel: Ing. Alois Pavlíčko, Mgr. Ladislav Doležal
Ing. Josef Běle, CSc., v. r.
náměstek ministra – ředitel sekce ochrany přírody a krajiny

1 příslušným orgánem ochrany přírody je: a) okresní úřad, b) správa národního parku, c) správa chráněné krajinné
oblasti



2 § 14 zákona č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3 § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

4 § 16 odst. 2 a § 26 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

5 Bukáček et Matějka, 2000: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě (metodické doporučení ),
Ms., Správa CHKO ČR Praha,

Míchal I. (red.) et al., 1999: Hodnocení krajinného rázu a jeho uplatňování ve veřejné správě (metodické doporučení),
Ms., AOPK Praha,

Mapa geofaktorů životního prostředí ČR, část „Rámcové ekologické hodnocení stavu krajiny”


