
 

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV 

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov 

Odbor dopravy a živnostenský úřad 
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Vyřizuje : Svatava Hanáková Tel.: +420 549 439 756 E-mail:svatava.hanakova@tisnov.cz 
   

 

OZNÁMENÍ 

ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ 
 
Jihomoravský kraj, IČO 70888337, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 2, kterého zastupuje 
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, IČO 70932581, Žerotínovo 
náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno  

(dále jen "žadatel") podal dne 18. 12. 2019 žádost o vydání společného povolení na stavbu: 

„III/3901 Borovník, most 3901-1“ 

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 928/1, 928/2, 929/13 v katastrálním území Borovník. Uvedeným 
dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení (dále jen "společné řízení"). 
 

Stavba obsahuje: 
- Jedná se o stavbu nové mostní konstrukce v nezměněné poloze. Komunikace bude v místě mostu 

rozšířena z původních cca 4,0 m na 5,5 m šířky vozovky. Na mostě není navržena chodníková římsa, 
jelikož se před ani za mostem nenachází veřejný chodník a obec výstavbu chodníků ani neplánuje. 

- Všechny objekty budou po dokončení stavby sloužit svému původnímu účelu. Most ev. č. 3901-1 
převádí silnici před pravostranný přítok potoku Halda. 

- Jedná se o trvalou stavbu. 
- Na mostě není navržena chodníková římsa, proto není bezbariérové užívání stavy řešeno. 
- Nově navržený most se nachází v intravilánu obce a odpovídá tak příčnému uspořádání místní 

komunikaci typu MO2k 6,5/6,5/50 a plynule navazuje na stávající silnici III. třídy. Celková délka 
úpravy komunikace je 46 m. Půdorysně je upravovaná část komunikace v oblouku o poloměru cca 
460 m. Šířka mezi záchytným zařízením na mostě je konstantní (6,5 m). 

- Výškově je úprava komunikace napojena na stávající stav před a za mostem. Na mostě dochází 
k mírnému zvýšení nivelety vzhledem k dodržení minimálního podélného sklonu pro účely 
odvodnění. Dochází pouze k minimálnímu rozšíření svahů komunikace u opěr kvůli rozšíření mostu 
v příčném směru. Nový most má délku přemostění 4,95 m, výšku cca 1,5 m, šířka mostu je 7,1 m, 
volná šířka mezi obrubami na mostě je cca 6,5 m. Příčel má uprostřed rozpětí tloušťku 0,35 m. 
Směrem k opěrám jsou provedeny náběhy na délku 1,42 m. Tloušťka příčle v místě vetknutí je 0,5 m. 
Délka nosné konstrukce je 6,08 m. 

- Dešťová voda bude z mostu odváděna podélným a příčným sklonem vozovky. Za mostem na pravé 
straně bude proveden nátok do skluzu z betonových kaskádovitých tvárnic š. 600 mm, který bude 
zaústěn do koryta potoka. 

- Potřebné rozšíření komunikace je navrženo mírným zvětšením strmosti stávajícího násypového 
tělesa, případně mírným odsunem paty svahu. 

 

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 
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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 
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  
 
 
 

Svatava Hanáková 
referent odboru dopravy a živnostenský úřad 
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Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Jihomoravský kraj, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 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 
Vomela Michal, Borovník č.p. 36, 594 51  Křižanov 
Martina Vomelová, Borovník č.p. 36, 594 51  Křižanov 
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 
Obec Borovník, IDDS: gawa8x7 
 sídlo: Borovník č.p. 23, 594 51  Křižanov 
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw 
 sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, 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 
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, IDDS: jaaai36 
 sídlo: Jeřábkova č.p. 1847/4, Černá Pole, 602 00  Brno 2 
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 (vyjádření ze dne 8.1.2020 pod. č. j. KRPB-
178207-4/ČJ-2019-0600DI-PRO) 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor dopravy, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 
Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, IDDS: x2pbqzq 
 sídlo: Žerotínovo náměstí č.p. 449/3, Veveří, 602 00  Brno 2 
Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, nám. Míru č.p. 346, 666 19  Tišnov 1 
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Ráboňova č.p. 116, 666 19  Tišnov 1 
Ministerstvo obrany ČR, Sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů, IDDS: hjyaavk 
 sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00  Praha 6-Hradčany 
 
 


		2020-01-14T13:19:50+0100
	Svatava Hanáková
	referent odboru dopravy a živnostenský úřad




