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OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 
 

Obec Borovník, IČO 00599310, Borovník 23, 594 51  Křižanov 

(dále jen "žadatel") podal dne 18.2.2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

Borovník - rozšíření zatáčky u mostu 

 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 895/1, 896/1, 927/1, 927/5, 927/12, 928/2 v katastrálním území 
Borovník. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 
 

Stavba obsahuje: 

Navrhovaná stavba řeší rozšíření zatáčky u mostu přes potok Halda v obci Borovník. Zatáčka je těsně 
za hranicí silnice III/3901 a místní komunikace. Rozšíření se týká obou těchto komunikací. Součástí 
stavby je i obnova krytu v celkovém řešeném prostoru vč. mostu a napojení komunikace. 
 

Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 
odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen "zákon o pozemních komunikacích") a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 
odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), oznamuje zahájení společného řízení podle § 94m stavebního zákona, ve kterém 
upouští od ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska, účastníci řízení své 
námitky a veřejnost připomínky do 

15 dnů od doručení tohoto oznámení. 

Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Tišnov, odbor dopravy 
a živnostenský úřad, úřední dny pondělí a středa 7:00 - 17:00, pátek 7:00 - 12:00 hod). 

Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Správní orgán 
tedy současně sděluje účastníkům řízení v souladu s ust. § 36 odst. 3 správního řádu, že mají možnost 
před vydáním rozhodnutí ve věci, vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Toto právo mohou využít 
do 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty pro uplatnění námitek, popřípadě důkazů a závazných 
stanovisek. Po vypršení těchto pěti dnů bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci. 

 

Poučení: 

Závazná stanoviska, která mohou dotčené orgány uplatňovat podle § 4 odst. 4 stavebního zákona, musí 
být uplatněna podle ust. § 94n odst. 1 stavebního zákona nejpozději při ústním jednání, případně při 
veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Jestliže dojde k upuštění od ústního jednání, musí být 
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uplatněna ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží. Připomínky veřejnosti musí být uplatněny 
nejpozději ve stanovené lhůtě, jinak se k nim nepřihlíží.  

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací 
dokumentace, se podle ust. § 94n odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.  

Podle ust. § 94n odst. 3 stavebního zákona osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e) 
stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, 
způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může 
být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve 
společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, 
která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze 
v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se 
podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 
nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako 
účastníka řízení, a důvody podání námitek.  

Podle ust. § 94n odst. 4 stavebního zákona speciální stavební úřad posoudí námitky na základě obecných 
požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo 
technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. O námitce 
občanskoprávní povahy si stavební úřad učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek 
týkajících se existence nebo rozsahu vlastnických nebo jiných věcných práv.  

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. 

 

 
    otisk razítka 
 

 
 

Mgr. Ing. Renata Loubalová 
vedoucí odboru dopravy a živnostenský úřad 

  
 

Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
Obec Borovník, IDDS: gawa8x7 
 sídlo: Borovník č.p. 23, 594 51  Křižanov 
Jiří Crha, Borovník č.p. 37, 594 51  Křižanov 
Ing. Josef Crha, Haškova č.p. 2181/42, Žďár nad Sázavou 6, 591 01  Žďár nad Sázavou 1 
Vlastimil Richtig, Černého č.p. 796/37, Bystrc, 635 00  Brno 35 
Vlastimil Richtig, Černého č.p. 796/37, Bystrc, 635 00  Brno 35 
Dana Richtigová, Černého č.p. 796/37, Bystrc, 635 00  Brno 35 
Patrik Šafránek, Koláčkovo náměstí č.p. 111, 684 01  Slavkov u Brna 
Kateřina Šafránková, Koláčkovo náměstí č.p. 111, 684 01  Slavkov u Brna 
Ing. František Vaculík, Vřesová č.p. 991, 252 43  Průhonice 
Jarmila Vaculíková, Vřesová č.p. 991, 252 43  Průhonice 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 
 sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00  Praha 3-Žižkov 
E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu 
 sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 1 
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt 
 sídlo: Klíšská č.p. 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 1 
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 
 sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 2 



Č.j. MUTI 13865/2019 str. 3 

 
Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 
Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8 
Lesy České republiky, s.p., Správa toků - oblast povodí Dyje, IDDS: e8jcfsn 
 sídlo: Jezuitská č.p. 13/14, Brno-město, 602 00  Brno 2 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IDDS: k3nk8e7 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 
  
dotčené správní úřady 
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, oddělení stavební prevence, IDDS: ybiaiuv 
 sídlo: Zubatého č.p. 685/1, Zábrdovice, 614 00  Brno 14 
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, Specializované pracoviště dopravního inženýrství BM a 
BO, IDDS: jydai6g 
 sídlo: Kounicova č.p. 687/24, Veveří, 602 00  Brno 2 
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 111, 666 01  Tišnov 1 
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