Spisová značka: 113/2018/OV
Číslo jednací: 113/2018/OV-12
V Lokti dne: 04.06.2018
Oprávněná úřední osoba: Bc. Milan Hroníček
telefon: 352 359 729
e-mail: m.hronicek@loket.cz

Obdrží dle rozdělovníku

OZNÁMENÍ
o zahájení územního řízení o umístění stavby
Žadatel - CATR spol. s r.o., zastoupený na základě plné moci ze dne 22.03.2017
panem Petrem Fremutem, podal dne 10.01.2018 u Městského úřadu Loket, odboru
výstavby, žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby, v předložené dokumentaci nazvané
„Multifunkční optická síť Loket - 1. etapa“ na pozemcích parc. č. 264/1, 265/1, 266/1,
266/3, 266/4, 266/5, 266/6, 333/1, 333/2, 334/7, 337/2, 338/2, 340/2, 344/1, 346, 367/1, 368,
370/4, 371/5, 371/6, 371/8, 371/13, 372/1, 373/1, 374/7, 577/1, 803/1, 803/2, 803/3, 803/6,
803/8, 817, 843, 858/1, 859, 862/1, 862/5, 863/1, 863/8, 864/1, 868, 869, 870/2, 872/1,
875/1, 875/3, 875/16, 877/2, 879/2, 880/3, 880/8, 881/1, 881/2, 882/9, 882/10, 882/11,
882/25, 892/1, 892/2, 904, 906/5, 925/1, 937/1, 939/5, 940, 1033/1 a 1033/2, ulice Finské
domky, Nádražní, Mírová, Lužná a Sportovní, k. ú. a obec Loket, okres Sokolov. Dnem
podání žádosti bylo zahájeno územní řízení (§ 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, v platném znění - dále jen „správní řád”).
Předmět žádosti:
 liniová telekomunikační stavba s napojením potencionálních účastníků po trase vedení
distribuční páteřní sítě, součástí stavby jsou přípojky přivedené k hraně objektů
 optický kabel bude uložen v optické trubce HDPE o vnějším průměru 4 cm, která
bude uložena v kopané rýze šířky max. 35 cm a hloubky max. 70 cm, přechod pod
železniční tratí bude proveden protlakem v hloubce 1,8 až 2,2 m, přechod pod
komunikacemi bude proveden v hloubce 1 m, nad trubkou HDPE bude v celé trase
položena výstražná folie,
 začátek distribuční sítě je v ulici Finské domky na p. p. č. 925/1, kde navazuje na
konec stavby „Multifunkční optická síť Nové Sedlo - 2. etapa propojení Nové Sedlo Loket“, odtud trasa povede lesním svahem na okraj místní komunikace III. třídy č. 42c
a v jejím okraji až k řece Ohři, přechod řeky je řešen po pravém okraji konstrukce
lávky přes Ohři, dále vede trasa k sídlišti Sportovní, jednotlivé objekty v ulici
Sportovní budou napojovány z trasy vedoucí za jejich zadním traktem v zelených
pásech a podél místních komunikací, v okraji pozemku fotbalového stadionu
a u centrálního parkoviště budou ponechány rezervy, z ulice Sportovní bude trasa
pokračovat přes most přes řeku Ohři a přechodem nad korytem Loučského potoka do
okraje parkoviště na p. p. č. 367/1, odkud bude proveden protlak pod železniční tratí
a silnicí II/209 k obchodnímu centru JIPO, trasa dále pokračuje mezi panelovou
zástavbou v ulici Mírová a z ní přejde do chodníku v ulici Nádražní, u objektu
č. p. 152 na p. p. č. 276 bude proveden protlak pod silnicí II/209 a trasa povede
v parku podél hranice p. p. č. 265/3, na p. p. č. 266/5 bude trasa ukončena rezervou
pro 2. etapu, v ulici Sportovní (tzv. stará Sportovní) bude před objektem č. p. 420 na
p. p. č. 824 ukončena trasa rezervou pro 3. etapu.
Účelem stavby je přenos internetu, IPTV a kamerového systému prostřednictvím
optického kabelu s možností napojení účastníků.
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Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu a 87 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen
„stavební zákon“):
 CATR spol. s r.o., IČ 49623524, se sídlem Jeremenkova 510/41, Praha 4 - Podolí,
 město Loket, IČ 00259489, se sídlem T. G. Masaryka 1/69, Loket,
 Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., IČ 26348349, se sídlem Staré náměstí 69,
Sokolov,
 Povodí Ohře s.p., IČ 70889988, se sídlem Bezručova 4219, Chomutov,
 Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové,
 Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
IČ 70947023, se sídlem Chebská 282, Sokolov,
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, IČ 70994234, se sídlem
Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město,
 Fotbalový klub Loket, z.s., IČ 26624818, se sídlem Sportovní 594, Loket,
 pan Lubomír Beran, nar. 10.07.1951, trvalý pobyt Finské domky 495, Loket,
 paní Anna Beranová, nar. 26.07.1951, trvalý pobyt Finské domky 495, Loket.
Vzhledem k tomu, že předložená žádost (včetně příloh) neměla předepsané náležitosti
a neposkytovala dostatečný podklad pro její řádné posouzení, Městský úřad Loket, odbor
výstavby, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) a § 84 odst. 1 stavebního
zákona, v souladu s § 45 odst. 2 správního řádu ve spojení s § 86 odst. 4 stavebního zákona
vyzval žadatele opatřením č. j. 113/2018/OV-2 ze dne 26.02.2018, aby nejpozději do
31.08.2018 předloženou žádost doplnil o potřebné podklady a náležitosti a zároveň
usnesením č. j. 113/2018/OV-3 územní řízení přerušil do doby úplného odstranění vad
žádosti, nejpozději však do 31.08.2018. Žadatel byl zároveň upozorněn, že pokud nebudou
vady žádosti ve stanovené lhůtě (do 31.08.2018) odstraněny, bude územní řízení v souladu
s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu zastaveno. Žadatel před uplynutím lhůty doplnil
požadované podklady a doklady a v řízení může být pokračováno.
Městský úřad Loket, odbor výstavby, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1
písm. d) a § 84 odst. 1 stavebního zákona, oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení o umístění stavby, podle předložené dokumentace nazvané
„Multifunkční optická síť Loket - 1. etapa“. Protože jsou stavebnímu úřadu dobře známy
poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upouští
v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. Účastníci řízení mohou
uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska ve lhůtě do

9. července 2018.
Před vydáním rozhodnutí mají účastníci řízení v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu
možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout
v souladu s § 38 správního řádu v kanceláři stavebního úřadu zejména v úřední dny (pondělí
a středa 7 - 12 a 13 - 18 hod.) Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží
jeho zástupce písemnou plnou moc.
Podle § 144 odst. 1 správního řádu je předmětné územní řízení řízením s velkým
počtem účastníků (více než 30 účastníků) a doručování písemností účastníkům řízení
podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné
právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být
územním rozhodnutím přímo dotčeno) bude prováděno v souladu s § 87 odst. 1 stavebního
zákona ve spojení s § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou.
Upozornění:
1. Závazná stanoviska dotčených orgánů podle § 4 odst. 4 stavebního zákona a námitky
účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději ve stanovené lhůtě; jinak se k nim
nepřihlíží (§ 89 odst. 1 stavebního zákona).
2. K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání
územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží (§ 89 odst. 2 stavebního zákona).
3. Účastník územního řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho
postavení jako účastníka řízení a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují
rozsah stanovený v § 89 odstavci 4 stavebního zákona, se nepřihlíží (§ 89 odst. 3
stavebního zákona).
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4. Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona uplatňuje obec v územním řízení námitky
k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která může být účastníkem řízení
podle § 85 odst. 2 písm. a) a b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti
projednávanému záměru v rozsahu, jakým může být její právo přímo dotčeno. Osoba,
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v územním řízení
uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný
zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které
nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

otisk razítka

Bc. Milan Hroníček
referent odboru výstavby
Rozdělovník
Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (na doručenku nebo
prostřednictvím DS):
CATR spol. s r.o., Jeremenkova 510/41, Praha - Podolí, 147 00 Praha,
prostřednictvím zástupce: Petr Fremut, Minická 376/2, Praha - Čimice, 181 00 Praha,
IdDS: bna3h34
Fotbalový klub Loket, Sportovní 594, 357 33 Loket, IdDS: wdc6tq8
Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace,
Chebská 282, Sokolov, 356 01 Sokolov, IdDS: 2kdkk64
Lesy České republiky, s.p., Lesní závod Kladská, K Pramenům 217, 354 91 Lázně
Kynžvart, IdDS: e8jcfsn
Město Loket, T. G. Masaryka 1/69, 357 33 Loket
Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, Chomutov, 430 03 Chomutov,
IdDS: 7ptt8gm
Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s., Staré náměstí 69, Sokolov, 356 01 Sokolov,
IdDS: mz4chhv
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
Železničářská 1386/31, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem 3, IdDS: uccchjm
Lubomír Beran, Finské domky 495, 357 33 Loket
Anna Beranová, Finské domky 495, 357 33 Loket
Dotčené orgány (na doručenku nebo prostřednictvím DS)
Ministerstvo zdravotnictví, Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 375/4,
Nové Město, 128 00 Praha 28, IdDS: pv8aaxd
Ministerstvo obrany ČR, odbor ochrany územních zájmů, Hradební 772/12, Staré Město,
110 00 Praha 1, IdDS: hjyaavk
Drážní úřad, územní odbor Plzeň, Wilsonova 300/8, Vinohrady, 110 00 Praha 1,
IdDS: 5mjaatd
Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Územní odbor Sokolov, Závodní 205/70,
Karlovy Vary - Dvory, 360 06 Karlovy Vary, IdDS: xknaa7s
Městský úřad Sokolov, odbor stavební a územního plánování, Rokycanova 1929,
356 01 Sokolov 1, IdDS: 6xmbrxu
Městský úřad Sokolov, odbor životního prostředí, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1,
IdDS: 6xmbrxu
Městský úřad Sokolov, odbor dopravy, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov 1,
IdDS: 6xmbrxu
Městský úřad Loket, odbor výstavby - silniční správní úřad, T. G. Masaryka 1/69, Loket,
357 33 Loket
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Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou):
vlastníci pozemků parc. č. 10/1, 210/1, 210/8, 264/4, 265/2, 265/3, 266/2, 266/4, 266/10,
268/1, 268/3, 269, 271, 272, 275, 276, 277, 282/1, 282/2, 283, 286, 287, 288, 290,
292, 294, 296, 300, 302/1, 303, 319/1, 319/2, 319/3, 319/4, 319/5, 319/7, 320, 321,
322, 323, 324, 327/2, 327/3, 329/2, 331, 333/3, 333/5, 334/1, 334/2, 334/3, 334/4,
334/5, 334/6, 335, 337/1, 338/1, 340/1, 342/1, 342/2, 350/1, 350/4, 371/3, 371/9,
371/12, 371/13, 372/4, 373/5, 374/1, 374/3, 374/4, 374/5, 374/8, 374/9, 376/3, 383,
385/1, 387/1, 388, 390/1, 390/2, 391, 392, 393, 788/6, 818/4, 824/1, 824/2, 827, 829,
830/1, 831, 834/1, 836, 838/1, 840/1, 845/1, 845/2, 847, 848, 850, 853, 854, 857,
862/6, 863/4, 863/5, 863/6, 864/3, 864/5, 865, 867, 871/1, 872/4, 872/5, 872/6, 875/2,
875/4, 875/6, 875/9, 875/13, 875/15, 880/2, 880/9, 880/10, 880/11, 880/18, 880/20,
881/3, 881/15, 881/18, 881/21, 881/25, 881/26, 881/28, 882/2, 882/4, 882/6, 882/8,
882/19, 882/20, 882/21, 882/22, 882/23, 882/24, 883, 890/9, 894/1, 895/3, 902,
906/4, 907/1, 908, 913/2, 918, 922, 923/1, 923/2, 924, 925/2, 925/4, 925/5, 925/10,
926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937/2, 937/4, 939/3,
a dále vlastníci veřejné technické infrastruktury - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,
GridServices, s.r.o., ČEZ Distribuce, a. s., Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o.

Účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona se toto oznámení
doručuje v souladu s § 87 odst. 1 stavebního zákona ve spojení s § 144 odst. 6 správního
řádu veřejnou vyhláškou. Oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu
Loket a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctý den po vyvěšení se
písemnost považuje za doručenou (§ 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno v písemné podobě dne:

Sejmuto dne:

Vyvěšeno v elektronické podobě dne:

Sejmuto dne:

.........................................................................................................................................
Razítko a podpis orgánu, který provedl vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce.
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