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Varnsdorf. dne 5.5.202 ]

oZNÁMENÍ
ZAHÁJENí úzrlrNírro Říznni

Locero, spol. s.r.o.,IČo 60277891, Novolíšeňská č.p. 18,628 00 Brno l8
(dá|ejen "Žadatel") Podala dne 8.4.202I žádost o vydání územního rozlrodnutí o umístění stavby:

FTK Varnsdorf- okolÍ, podzemní komunikační vedení sítí elcktronických komunikací,
ul. Lesní, Pražská, Hraniční, Kmochova, Západní, Edisonova, Sportovců a Křižíkova,
varnsdorf

na pozemku parc. ě. 3287l1, 3287 /25, 3287126, 328713l, 3281l32, 3287134, 3287l35, 3287136, 3287l3.7.
3287/38,3287139, 2937/1,288711,2887lZ3,2887/24,288'1l25, zauDé,2ss7l27, zssqii, zug+tq,
291911, 2919120, 2919/2l, 2919/22, zglgl23, 291gl24, zgl9l25, 2919126, 29lgl2.t, 29lg/29,'2g19l32,
2_9,)9/33,2919134,2919/35,284914,2|:!4916,2849ll0,276'1, 2841l1,26921121, z.eszttz2,,'2692ll24,
26921125, 2692112'7, 2692/128, 26921129, 26921133, 2,6921135, 26921138" zesrti|" )esztl+l.2692/l44, 2692ll45, 26921148, 26921149, 26921150, 2692lI5i, 26921152, 2692,1153', )o9ztls+.
26921155,273] Y katastrálnítn ťlzemíVarnsdorf. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízerlí.

Stavba obsahuje:

- Záměr řeŠÍ u|oŽení oPtických kabelů. Trasa bude napojerra na projednanou n.asu FTK VarIrsdort, nakterou byl vydán ťrzemní souhlas dne 21.1.zo2i lod ,pů. sn. ]88/202]/SÚ-:i, e;. vuva74ll2j2lJitZLt, u bytovélro domu č.p. 3018, ul. Karo|íny Světlé, Varnsdorf, odtud Úude trasa
pokraČovat k ostatnÍIn objektťrm na ul, Lesní, Pražská, Hriniční, Knrochova, Západrrí, EJisonova.
sportovcťt a křižíkova. Trasa povede převážně v zeIeni, bLrdou překopány'choiníkf u u.tup,l t
bytovým domům.

- Povrchy, ktenýmije trasa vedena, budou vráceny Zpět do půVodního Stavu. Povrchy chodníků budoupo.ukonČení prací celoploŠně obnoveny. Jedná se o Iiniovou stavbu clIe zákona e, tzllzoo: su.. oelektronických komunikacích. Celková délka projektované trasyje 3400 m.- Do výkopu o hloubce 50 až 135. cm budou umístěny HDPE chráničky pro zafouknutí optického
kabelu, Vedení bude umístěno do pískového 

,lože a zasypáno pr"."tou'r",r,ino,, ) 
"lrr.ái,". 

N"avedením bude umístěna plastová krycí deska, která zabrání rneciranickému poškozarí.'Č"a zo c,npod úroveň terénLr bude uložena krvcí folie-

Městský úřad Varrrsdorí] Stavební úřad, jako stavební úřad příslušný poctIe § l3 odst, l písm. c) zákona č,l83/2006 Sb,, o Ítzemníln Plánování a stavebním řádu (stavební ,át on;, u" r,'e,ri polJelsi.Í,' ir.ap,.,i(dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. l stavebního zákána zal.ájetti'úr.r'nii. rir"ni, u"kterénr uPouŠtí od Ústního jednánÍ. Doičene árgány mohou ttplatl,tit závan-tá starroviska, účastlíci řízenísvé náInitky a veřejnost připomínky do

l5 dnů od doručení tohoto oznámení.

@',,,,



Poučení:

ÚČastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se nrohou přecl vydáníIn rozhodrrutí
vyjádřit k podkladťlm rozhodnutí, popřípadě navrhnoutjejich doplnění,

K závaznýn stanoviskŮnr a nárnitkáIn k věcem, o kterýc|r by|o rozhodnuto při vydání územně plánovací
dokurnentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračLrjí r.ozsah a nesplňqjí požadavky § 8'q o<jst. +
stavebního zákona, se nepřihlíží. Učashík řízení ve svých námitkách tlvede skutečnosti. ktiré zakládají
jeho postaveníjako írčastníka řízerrí, a dťrvody podání nárnitek.

obec mÚŽe uplatnit námitky k oclrraně zájmťr obce a zájmťr občanů obce. Vlastník pozemku nebo stavby,
na_kterých má být požadovaný zállěr uskuteěněn, není-li sáni žadatelem, rrebo tán, kclo má jiné věcné
Právo k tonruto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž v|astnické nebo jiné věcné právo k 

-sousednírn

s'tav,báln anebo sousedním pozemkťrm nebo stavbáll Ira niclr může být úzeniním rozhodnutím přírno
dotČeno, mŮŽe uPlatriovat nálnitky proti projednávanérrru záIněru v roisalru, jakýnr je její právo přírlo
dotČeno. Osoba, která je účastníkern řízení podle zvláštního právního piedpisu. miize upiair:rovat náilltry
pouze v rozsahu, v jakénr je projedrrávaným zálněrem dotčen veřejný zájern. jehož ochranou se podle
zvIášmího právn ílro předpisu zabývá.

Nechá_Ii se některy z účastliíků zastupovat, předložíjeho zástupce písemnou plnou noc.

Č.r. uuva rcT 4l2021lndKl síí.2

K Později Uplatněnýín záyazným stanoviskům, nárnitkám a připorrrínkám rrebr"rde přilrlédnuto. Účastníci
řízení rnohou nahlížet do podkladů rozlrodnrrtí (Městský úřad Varnsdorf, Stavební írřad, írřední dny
pondělí a středa od 8:00 do l7:00 hodin).

Ing. Martin Togner v,r,
vedoucí stavebnílio úřadu

otisk úředriího razítka

Toto oznámení musí být ryvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno d,'I", ..]..j, .05,.,?0.?1., Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a seimutí oznámení.

(') ',,,



Obdrží:

Locero, spol. s.r.o., IDDS: 963qrv7

C i, MUVA 1077 4l2021lndKl stť. 3

sídlo: NovoIíšeňská č.p. l8, 628 00 Brno l8
Město Varnsdorf, Nánr. E. Beneše č.p.4'I0,407 47 Varnsclorf 1

sídlo: Velká Hradební č.p.3l l8/48, Ústí nad Labem-centru m,400 02 Ústí nad Labenr l,
Prostřednictvírri zástr"rpce Správa a údržba siInic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: 6lrevxje

síd|o: Ruská č.p, 260,417 03 Dubí uTeplic3
CETIN a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 25 l 0i l9, l 90 00 Praha 9-LibeI]
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt

sídlo: Klíšská č.p. 940,40l 11 Ústí nad Labern - centrulTl,
prostřednictvím zástupce GasNet Služby s.r.o., IDDS: jnnyjsó

sídlo: Plynárenská č.p. 49911, Brno-střed, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Severočeské vodovody a kanalizace a.s., IDDS: f7rĎns

" sídlo: Přítkovská č.p. l 689, 415 50 Teplice
CEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p , 87 4l8, Děčítt lV-Podmokly, 405 02 Děěitt2
Telco Pro Services a.s., IDDS: id6pgkc

sídlo: Duhová č.p, l53li3, l40 00 Praha4-Michle
Nej,cz s.r.o,, IDDS: 66nkwcv

, _ ,sídlo: Kaplanova č.p. 225218, Chodov, Praha
VYBEZEK. NET, s.r.o., IDDS: 7ckbť/v

sídIo: Pražská č.p.663,407 47 Varnsdorf l
Vodafone Czech Republic, a.s., IDDS: 29acihr

sídIo: nám. Junkor."ýclr č.p,28O8l2,155 00 Pralra 5l5
Město Varnsdorf - Petr Šimek, Nám.E,Beneše ě.p. 470,407 47 Varnsdorf l
Teplárna Varnsdorf a.s., IDDS: 5emgmpb

sídlo: Palackého č.p.3501,407 47 Varnsdorf l
Ministerstvo obrany ČR. odd. oclrrany úz. zájmů Čechy, Sekce nakládání s majetkem, IDDS: lrjyaavk

sídlo: Tychonova č.p,22ll1, Hradčany, 160 00 Praha 6

Osoby s vIastIrickýrni nebo jirrými věcnými právy k sousedníIn pozemkům:
parc, č. 2692192, 2692193, 269219'7 , 26921102, 2692ll08, 269211l t , 2692ll ) 6, 269211l7 , 2692/l ) 8.26921119,26921120,2692/123,26921137,26921146,2692lt47,2692ll50,2136/l,27;eĎ, T38,
2166,27,70, 2,772l1 , 27,73, 21,t4/l, 27,I7l1 , 217712, 21.t9, 2780, 2781 , 2782, 2783l1 ,'zlal Ď, zaxtl .2839ll, 283912, z84I/3, 284t14, 2841l5,284313, 284314, 2844, 2845, 2849l5, 28491.7 ^ 

'2849ll4,
2849l15,2879,288712,2887/3,288714,2887/5,288716,288718.288719,2881l10,2887ll1,2881l12.
2887/13, 2887l14, 2887/29,__29,1916, 2919/10, 29Ig;lIl, 291gl12, 2g)gl13,'291gl14,';gl9l11.
2919128, 2919/31, 2919/36, 2921 , 295515, 32S'7l10, 3287 j14, 3287 /18, 3281lig, 328712Á, lzgl tzl 

^3287l40, vše v katastrálním území Varnsdorf
Osoby s vlastnickýrni nebojinými věcnýIni právy k sousedním stavbám:

Varnsdorf, část obce Varnsdorf, č p:_1^8_14, č.p 1855, č.p. 1870, č.p. l874, č.p.J89l, č.p, l906,
ip 2]?2:č.p.2730,č.p,2731,.č.p_. 27_32.,čp 2733,č.p. 2Ta,3.p. 2735,č.p.' zlze'.ě.{. zl1ll^
i+ Z7S9,č.p.2139,čp 2!11,iv 7llZ,č.p.2743,i.p. Z744.č..p.27a5,č'.p.27a6,t.ii. zul^
i p 27_48, č.p. 2749, č p. 21^29, t_p |ls], č.p. 2752, č.p. 2753, e .p. z.ls+', t.i. ilsi, i.ii. zlsa,
iv. 7lsl, č.p. 280l, č,p. 28o^2, č,p. zs,o:, e n 2804. č.;. 2805, č.p. zsoo, e.p. ilói, e.i. zsoa.
:p ?!]0,č.p. 28l1, č,p.28^1\1p 

?8_13,č,p.2814,č.p, 28]5,e.p zslo.e.p. isis.e.p, zsrq.
!v z7ry,č.p.295l,čp.2?r?,t_p 

|Cs!,č.p.2954,č..p,2955,č..p.2956,čp.2951.e.i. zest.
iv z2SS,č.p.2960,čp.2?91,iv 

72az,č,p.2963,č.p.2964,t.p. zoas',e.i. zoáe',i.ii. zlsl.
žp ??98-,ě.p.2969,ě.p.2970,.ě.p.:_o,os,o.p. 3009,č.p. 30l0,ě.b. 30|l,č;. ióii,e.i. ;or:,č.p, 30l4, č.p. 30l8, č.p. 3063, č.p. 3068, e.p. :t+O, e.p. :tOl

Ustecký kraj, IDDS: t9zbsva

(t,,\,,, 
n



§tr. 4

dotěené sorávní úřadv:
MěU Vanrsdorf - OSMI/Doprava, Nrám. E. Beneše č.p.470,407 47 Varnsdoď
MěU Varnsdorf - OZP, Nám. E. Beneše č,p, 470,407 47 Y amsdorf l
Krajský úřad Ústeckého kraje - odbor živoiního prostředí a zemědělství, IDDS: t9zbsva
_ sídlo: Velká hradební č.p.3l 18/48,400 02 Ustí nad Labem 2
Ceská inspekce životnílro prosťedí, IDDS: c6vdzus

sídlo: Výstupní č.p. 508,400 l1 Ústí nad Labem l l

úřad,v pro v.wěšení a podání zpráv), o datu vyvěšení a sejmutí:
MěU Varnsdorf - ORG, Nám. E. Beneše č.p. 470,407 47 Varnsdorf l

ostatní:
vlastní

č1. utuve rc77 4l2o2líndKl

Příloha:
situace

@n^,
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