MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV
nám. Míru 111, 666 19 Tišnov
Odbor dopravy a živnostenský úřad
Spis. zn.
Č.j.
Vyřizuje:

S-MUTI 39831/2020/ODŽÚ/SH
MUTI 42558/2020
Oprávněná úřední osoba:

Svatava Hanáková

V Tišnově 4. 11. 2020
Tel.: 549 439 756

e-mail : svatava.hanakova@tisnov.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI STAVEBNÍHO POVOLENÍ
Jihomoravský kraj, IČ: 70888337, Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno zastoupený na základě zřizovací
listiny příspěvkovou organizací Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČ: 70932581,
Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno,
(dále jen "stavebník") dne 12. 10. 2020 podal žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu:
„II/379 Drásov průtah, 2. stavba, km 23,350 – 24,300,
SO 101.3 Silnice II/379 – úsek 3 (km 23,350 – 24,300),
SO 104.3 Místní komunikace – Drásov – úsek 3“
(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 336 (ostatní plocha), 354 (ostatní plocha), 375/1 (ostatní plocha),
375/2 (ostatní plocha), 434 (ostatní plocha), 500 (ostatní plocha), 1178 (ostatní plocha), 1857 (orná půda),
1859/2 (orná půda), 1860 (orná půda), 1861 (orná půda), 1865/1 (orná půda), 1865/10 (orná půda), 1866/1
(orná půda), 1893/1 (orná půda), 1893/2 (ostatní plocha), 1896 (orná půda), 1897 (orná půda), 1898/2
(ostatní plocha) v katastrálním území Drásov
Uvedeným dnem bylo podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen “správní řád“) zahájeno správní řízení o opětovném prodloužení platnosti stavebního povolení
vydaného dne 14.2.2013 pod č.j. MUTI 19901/2011/OD/Vk-12 s nabytím právní moci dne 8.8.2013, které
bylo prodlouženo na žádost dne 22.9.2015 pod. č.j. MUTI 20160/2015/OD/Vk-3 s nabytím právní moci
24.10.2015 a zde dne 4.12.2018 pod č.j. MUTI 27730/2017/ODŽÚ/Lou-3 s nabytím právní moci 8.1.2019.
Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40
odst. 1 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 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a místně příslušný podle § 11
odst. 1 písm. b) správního řádu, oznamuje podle § 47 odst. 1 správního řádu a § 115 odst. 4 stavebního
zákona zahájení řízení o opětovném prodloužení platnosti stavebního povolení a současně se účastníci řízení
a dotčené orgány žádají, aby uplatnili své námitky a závazná stanoviska, popřípadě důkazy nejpozději do
do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.
jinak se k nim dle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.
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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:
Dle ust. § 114 odst. 1 stavebního zákona může účastník řízení uplatnit námitky proti projektové
dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo
dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo
odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle ust. § 109
písm. g), může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem
dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve
svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé se nepřihlíží.
Dle ustanovení ust. § 114 odst. 2 stavebního zákona se nepřihlíží k námitkám účastníků řízení, které byly
nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního
opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území.
Dle ustanovení ust. § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Pokud
o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení, nestanoví-li zákon jinak.
Dle ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, nestanoví-li zákon jinak, musí být účastníkům před vydáním
rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí; to se netýká žadatele, pokud se jeho
žádosti v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal.
Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Tišnov, odbor doprava
a živnostenský úřad v úřední dny pondělí 7:00 - 12:00 hod, středa 12:00 – 17:00 hod, nebo i jindy po
domluvě na výše uvedeném telefonním čísle či e-mailu).

Svatava Hanáková
referent odboru dopravy a živnostenský úřad

Vzhledem ke skutečnosti, že se ve smyslu ustanovení § 144 správního řádu jedná o řízení s velkým počtem
účastníků, doručuje Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a živnostenský úřad účastníkům oznámení
o zahájení řízení veřejnou vyhláškou. Doručení veřejnou vyhláškou bude provedeno v souladu
s ustanovením § 25 správního řádu tak, že se písemnost vyvěsí na úřední desce Městského úřadu Tišnov
a současně bude zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení bude
písemnost považována za doručenou.
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Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov a Úřadu městyse Drásov a
současně se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.
po sejmutí a potvrzení prosíme o zpětné zaslání

Vyvěšeno dne: …………………………....... …

Sejmuto dne: ……………………………………….

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ………………………………...
Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Obdrží:
účastníci dle ust. § 109 písm. a) stavebního zákona a dotčené orgány (do vlastních rukou):
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno - DS
ostatní účastníci řízení (veřejnou vyhláškou):
účastníci dle ust. § 109 písm. c), d) a g) stavebního zákona:
Městys Drásov, Drásov 61, 664 24 Drásov
František Kříž, Malhostovice 13, 666 03 Tišnov
Helena Mikulášková, Nenačovice 87, 266 01 Nenačovice
Ing. Petr Kučera, Malhostovice 147, 666 03 Tišnov
Bohuslav Špaček, Drásov 11, 664 24 Drásov
CANOINVEST s.r.o., Sadovského 1833/24, 612 00 Brno -DS
E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice -DS
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., Hybešova 254/16, 602 00 Brno -DS
Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazku obcí, Zelný trh 331/13, 602 00 Brno -DS
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, nám. Míru 111, 666 01 Tišnov - DS
GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem -DS
STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 105/2, 602 00 Brno - DS
Vodárenská akciová společnost, a.s., Soběšická 820/156, 638 01 Brno - DS
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00 -DS
Svazek obcí ČOV Drásov – Malhostovice, Drásov 61, 664 24 Drásov -DS
ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha -DS
Občanské sdružení Drásov, Drásov 196, 664 24 Drásov
"Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích", U Luhu č.p. 222/23,
Brno-Kníničky, 635 00 Brno 35
účastníci dle ust. § 109 písm. e) a f) stavebního zákona identifikovaní dle ust. § 112 odst. 1 stavebního
zákona označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí:
jedná se o pozemky parc. č. 334, 335/2, 335/3, 337, 338, 341, 344, 346, 348, 351, 352/1, 353, 355, 356, 359,
362, 365, 367, 370, 373, 374, 376, 378, 379, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 393, 394,
395, 396, 397, 398, 400, 401, 540, 541, 542/1, 542/2,.č. 543, 545, 546, 548, 550, 552, 557/2, 557/3, 558, 560,
562, 564, 566, 568, 570, 572, 573, 575, 576, 579, 581, 582, 583, 585/1, 585/2, 1182, 1183, 1184/1, 1862/2,
1862/3, 1863, 1864/1, 1865/9, 1865/11, 1865/36, 1866/28, 1866/29, 1866/35, 1866/47, 1890/5, 1890/6, 1891/3,
1892/3, 1898/1 vše v k.ú. Drásov.
dotčené orgány:
Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Ráboňova 117, 666 19 Tišnov
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Městský úřad Tišnov, odbor stavebního řádu, nám. Míru 346, 666 19 Tišnov
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno – DS
Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor rozvoje dopravy, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno – DS
Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, odbor prevence, Štefánikova 32, 602 00 Brno – DS
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova 4, 602 00 Brno – DS
Policie Česká republika, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, specializované pracoviště
dopravního inženýrství BM a BO, Kounicova 24, 611 32 Brno – DS (k vyjádření ze dne 29.6.2010 pod č.j.
KRPB-69354-1/ČJ-2010-060306)

na vědomí
Archeologický ústav Akademie věd České republiky, Brno, v.v.i., Královopolská 147, 612 64 Brno – DS
Jihomoravský kraj, odbor majetku, Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno – DS
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