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EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Obec Hradčany, Tišnovská 131, Hradčany, 666 03 Tišnov 3

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENÍ
ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ
Obec Hradčany, IČO 00362875, Tišnovská 131, Hradčany, 666 03 Tišnov 3,
EG.D, a.s., IČO 28085400, Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2,
kterého zastupuje ELQA, s.r.o., IČO 49977121, Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim
(dále jen "žadatel") podal dne 08.04.2022 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:
Hradčany VO - za zahradami
na pozemku parc. č. 538, 545, 1347, 1339/2, 1344, 1336, 90 v katastrálním území Hradčany u Tišnova.
Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Stavba obsahuje:
Výstavba veřejného osvětlení a optického vedení
Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a
§ 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona
zahájení územního řízení, ve kterém dle téhož ustanovení upouští od ústního jednání a ohledáním na
místě. Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska do
15 dnů od doručení tohoto oznámení,
jinak se k nim dle ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona nepřihlíží.
Ke stanovenému termínu budou shromážděny všechny podklady pro vydání rozhodnutí. Správní orgán
tedy současně sděluje účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, že mají
možnost vyjádřit se k podkladům před vydáním rozhodnutí ve věci. K uplatnění tohoto práva stanovuje
správní orgán lhůtu 5 dnů po uplynutí výše uvedené lhůty pro podání námitek a závazných stanovisek.
Po vypršení této lhůty bude vydáno rozhodnutí v předmětné věci.
Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu,
úřední dny: pondělí, středa 7:00 - 17:00 h, pátek 7:00-12:00 h - rezervujte se přes rezervační systém
https://www.tisnov.cz/urad/rezervacni-system).
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Poučení:
Podle § 89 odst. 2 stavebního zákona k závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží. K námitkám, které překračují
rozsah a nesplňují požadavky § 89 odst. 4 stavebního zákona, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých
námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání
námitek.
Podle § 89 odst. 4 stavebního zákona obec uplatňuje 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, tedy vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li
sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, nebo osoba, jejíž
vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na
nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, může uplatňovat námitky proti projednávanému
záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního
právního předpisu, může v územním řízení uplatňovat námitky proti projednávanému záměru pouze
v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle
zvláštního právního předpisu zabývá.
Podle ustanovení § 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.
Podle 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.

Havlišová Ivana v.r.
referent Odboru stavebního řádu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů na úřední desce MěÚ Tišnov, a též způsobem
umožňujícím dálkový přístup.
Vyvěšeno dne:……………………

Sejmuto dne:…………………….

Způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněno dne ………………………………...
sňato dne ………………………………...
Razítko a podpis oprávněné osoby:
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Obdrží:
Účastníci dle § 85 odst. 1 stavebního zákona a dotčené orgány (do vlastních rukou):
ELQA, s.r.o., IDDS: akp3w4d
sídlo: Blanenská č.p. 1856/6, 664 34 Kuřim
zastoupení pro: EG.D, a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
zastoupení pro: Obec Hradčany, Tišnovská 131, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
dotčené orgány
Městský úřad Tišnov, Odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1

Účastníci dle § 85 odst. 2 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (do vlastních rukou):
EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu
sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2
Obec Hradčany, IDDS: 2aeajwu
sídlo: Tišnovská č.p. 131, Hradčany, 666 03 Tišnov 3
Svazek vodovodů a kanalizací Tišnovsko, IDDS: 58iit2q
sídlo: nám. Míru č.p. 111, 666 01 Tišnov 1
Účastníci dle § 85 odst. 2 odst. 2 písm. b) a §87 odst.3 stavebního zákona se identifikují označením
pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru (veřejnou vyhláškou,
elektronická úřední deska):
Jedná se o vlastníky nebo osoby, které mají jiné věcné právo k těmto sousedním pozemkům a stavbám:
p.č. 540/1, 542, 544, 537/1, 536, 153, 150, 148/2, 145, 143/1, 139/1, 138, 136,134, 132, 130, 127, 126,
121, 119, 117, 115/1, 114, 112, 1340, 110, 106, 104, 1337/2,1337/1, 102, 100/3, 94 vše v k.ú. Hradčany
u Tišnova
Správci a valstníci technické infrastruktury:
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., IDDS: siygxrm
sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38

