
V Kroměříži 2. dubna 2019 

 

 

Odpověď na dotazy MUDr. Richarda Kremla na místostarostu města Vratislava Krejčíře: 

Investice společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. (dále T-Mobile) 

 

 

Předně je třeba uvést, že netuším, o jaké dohodě T-Mobile a města mluvíte. Zástupce společnosti 
pouze prezentoval záměr na městské radě, která jej vzala na vědomí. Odbory města se dosud k věci 
vyjadřovaly na žádost projektanta k územnímu řízení. Podrobnosti uvedu níže u jednotlivých otázek. 
Smlouva o spolupráci mezi T-Mobile a městem, kterou v dotazu zmiňujete, nebyla dosud předmětem 
žádného jednání radních a nemohla tak být projednána ani schválena. 

 

Nyní k jednotlivým dotazům: 

• proběhlo nějaké jednání Rady nebo jiného orgánu města se společností T- Mobile? Jak bylo 
uvedeno výše, na městské radě zástupce společnosti T-Mobile záměr představil a rada jej 
vzala na vědomí. 

• byla výstupem event. jednání nějaká smlouva? Nebyla. 
• byla společnost odkázána na dokument „Pravidla a podmínky budování sítí elektronických 

komunikací, HDPE chrániček na pozemcích města Kroměříže“, nebo bude mít podmínky 
realizace záměru upraveny jinak? Jak bylo uvedeno výše, odbory města se dosud k věci 
vyjadřovaly na žádost projektanta k územnímu řízení. Majetkoprávní oddělení právního 
odboru radnice upozornilo, že veškeré stavební práce budou provedeny na náklady 
investora. V případě vstupu na pozemky v majetku města bude k územnímu řízení potřeba 
uzavřít příslušnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – městská rada 
zatím žádnou takovou žádost neprojednávala. Město také upozornilo na nutnost požádat 
nejpozději 20 dnů před započetím prací o povolení ke zvláštnímu užívání veřejného 
prostranství, pokud by došlo k záboru městských pozemků. Město také požaduje, aby 
nadzemní plastové sloupkové optické rozvaděče byly umístěny na budovách, výjimečně 
pak v těsné blízkosti objektů, a optické rozvaděče v centru a historické části města byly 
navrženy podzemní. Odbor služeb požaduje hloubku uložení HDPE chrániček v chodníku 
minimálně 60 centimetrů hluboko. 

• k čemu potřebuje T-Mobile jednání na úrovni Rady, když všichni dosavadní zájemci o 
poskytování datových služeb byli odkazováni na výše uvedený dokument „Pravidla...“ 
Nepotřebuje. Městská rada žádný takový požadavek nevznesla, jen vyhověla žádosti 
společnosti, která chtěla radním záměr prezentovat. 

• pokud jedná T-Mobile v souladu s dohodou s městem, byli informování občané? Jak? 
Doporučujete občanům smlouvy podepsat? Žádná dohoda mezi společností T-Mobile a 
městem nebyla uzavřena. 

• kdo na straně města se společností T-Mobile jedná? Projektanti T-Mobile oslovují v rámci 
shromažďování podkladů pro územní řízení jednotlivé odbory radnice, viz výše. Žádná další 
jednání nyní neprobíhají. 

• kdo jedná na straně T-mobile, na koho se mají občané obracet? Město vzneslo dotaz na 
společnost, která odkázala na pana Ladislava Hrbáče, specialistu řízení investičních 
projektů (tel.: 739 021 244, e-mail: ladislav.hrbac@t-mobile.cz). 



• je Vám známo, co přesně T-Mobile chystá? Společnost záměr stručně prezentovala na 
městské radě, další informace předkládá při shromažďování podkladů pro územní řízení 
zmíněným odborům. Doplňuji, že územní řízení tohoto typu je ze zákona neveřejné. 

• víte něco o podmínkách realizace? Šíři pokrytí a termínech realizace? Tohle jsou dotazy na 
společnost T-Mobile. 

• má město nějak zajištěno, aby T-Mobile nepokryl jen snadno dostupné lokality a po 
„vyzobání rozinek“ další přípojky nedělal? Jedná se o soukromou investici. Město nemá ze 
zákona možnost „nutit“ privátní společnost budovat přípojky tam, kde se k tomu investor 
sám nechystá. 

• Pokud T-Mobile chtělo po městu souhlas, není tedy a slušné informovat o tom co konají? 
Máte průběžné informace o úmyslech T-Mobile? Odbory města se zatím vyjadřovaly jen 
k žádostem společnosti při shromažďování podkladů pro územní řízení, které zatím nebylo 
zahájeno. 

  

 

 

 

S pozdravem 

 

 

 

Vratislav Krejčíř 

místostarosta 
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