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Obdrží: 

Stavebník - účastník řízení dle § 109 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) 

správního řádu (doručeno do DS): 

Suchánek & Walraven, s.r.o., IČ 25927850, č.p. 68, 51234 Horka u Staré Paky 

 

Účastníci řízení dle § 109 písm. d) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu (doručeno 

do DS): 

CETIN, a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9 

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín IV-Podmokly 

Česká republika, Právo hospodařit s majetkem státu: Lesy České republiky, s.p., IČ 42196451, 

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 50008 Hradec Králové 

 

Účastníci řízení dle § 109 písm. e) stavebního zákona a § 27 odst. 2 správního řádu (doručováno 

postupem dle § 144 odst. 6 správního řádu - veřejnou vyhláškou):  

V případě řízení s velkým počtem účastníků se v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech 

řízení účastníci řízení podle § 109 písm. e) a f) identifikují označením pozemků a staveb 

evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru. 

Vlastníci staveb: č.p. 6, 7, 8, 9, 10, 13, 22, 23, 24, 25, 198, 215, 223, 224, 225, 228, 229, 242, 

243, 244, 253, 254, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 266  

Vlastníci pozemkových parcel stavebních číslo (dále též st. p. č.):  

181, 287, 263, 282, 246, 193, 18, 281, 265, 20, 9, 19, 183, 337, 14, 327, 305, 295, 13, 338, 182, 

296, 335, 267, 332, 339, 336, 333/1, 333/2, 333/3, 264, 272, 355, 358, 359, 17 

Vlastníci pozemkových parcel číslo (dále též p. p. č.): 

99/2, 99/4, 89/5, 89/7, 89/29, 89/30, 90, 91/1, 91/2, 91/3, 24/5, 24/6, 24/9, 24/1, 24/10, 44, 95/2, 

96/2, 93/4, 53, 16/7, 16/8, 1582, 51/1, 51/4, 89/1, 1483/3, 1483/4, 14/1, 25, 26/1, 14/2, 16/6, 

89/2, 89/3, 89/17, 89/18, 89/36, 89/43, 24/4, 99/3, 801/3, 801/4, 18/1, 18/4, 1842, 1843/4, 30, 

1439, 1863, 1864, 1432/2, 1433/6, 1433/7, 16/10, 89/21, 89/19, 801/1, 24/8, 24/12, 824/2, 825/2, 

12, 1599, 1855, 1437/1, 1583/1, 48, 88, 800/2, 51/3, 89/41, 38, 43, 47, 42/1, 825/1, 42/2, 18/3, 

825/3, 89/4, 89/32, 89/42  

 

Dotčené orgány (doručeno do DS): 

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 50003 Hradec Králové 

-  Odbor životního prostředí a zemědělství 

- Oddělení EIA, IPPC a technické ochrany životního prostředí 

- Oddělení ochrany přírody a krajiny 

mailto:%20klima.stavebni@mostek.cz
http://www.mostek.cz/
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Městský úřad Dvůr Králové n. L., náměstí T. G. Masaryka 38, 54401 Dvůr Králové n. L. 

-  Odbor životního prostředí 

- Vodní hospodářství 

- Ochrana ovzduší 

- Odpadové hospodářství 

- Odpadové hospodářství 

-  Odbor výstavby a územního plánování  

- Úřad územního plánování 

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Nábřeží U Přívozu 122/4,  

50003 Hradec Králové 

-  Územní odbor Trutnov 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové,  

Habrmanova 19/1, 50002 Hradec Králové 

-  Územní pracoviště Trutnov 

Oblastní inspektorát práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj, Říční 1195,  

50101 Hradec Králové 

 

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA 

 

OZNÁMENÍ   

o zahájení stavebního řízení  
  

Suchánek & Walraven, s.r.o., IČ 25927850, č.p. 68, 51234 Horka u Staré Paky, dále jen 

„stavebník“, podal Obecnímu úřadu Mostek, stavebnímu úřadu dne 12. 6. 2020, č.j.: 

oum/757/2020, žádost o stavební povolení na stavbu „Lisovna Suchánek & Walraven, s.r.o., 

Borovnice“ na pozemku stavební parcela (st. p. č.) 16 (jejíž součástí je budova č.p. 15 

Borovnice, způsob využití: výroba) a na pozemkových parcelách číslo (p. p. č.) 30 a 1863, 

vše v katastrálním území Borovnice u Staré Paky (č. kat. úz. 607851), obec Borovnice, okres 

Trutnov, kraj Královéhradecký. Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení. 

 

Obecní úřad Mostek, stavební úřad, příslušný obecný stavební úřad podle § 13 odst. 1 

písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, dále jen „stavební zákon“, místně příslušný stavební úřad dle 

ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen 

„správní řád“, podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona oznamuje zahájení stavebního 

řízení na stavbu „Lisovna Suchánek & Walraven, s.r.o., Borovnice“ na pozemku stavební 

parcela (st. p. č.) 16 (jejíž součástí je budova č.p. 15 Borovnice, způsob využití: výroba) a na 

pozemkových parcelách číslo (p. p. č.) 30 a 1863, vše v katastrálním území Borovnice u Staré 

Paky (č. kat. úz. 607851), obec Borovnice, okres Trutnov, kraj Královéhradecký. 

 

Vzhledem k tomu, že stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost 

poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu 

provádění, upouští dle § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a od ústního 

jednání. Stavební úřad určuje lhůtu 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, do kdy mohou 

dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. 

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude 

přihlédnuto. 
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Základní popis stavby: 

Předmětem žádosti o stavební povolení jsou stavební úpravy stávající výrobní budovy 

č.p. 15 (st. p. č. 16, katastrální území Borovnice u Staré Paky) v obci Borovnice v bývalém 

výrobním areálu Tessitura Monti Cekia, s.r.o., nyní areál Suchánek & Walraven, s.r.o. (dále též 

areál S&W). Stavba byla původně využívaná pro textilní výrobu (tkalcovna, sukárna, šlichtovna, 

kanceláře, sociální zázemí ...). Nový vlastník hodlá budovu využít pro nový strojírenský výrobní 

program – lisovna kovových komponentů strojírenské výroby firmy Suchánek & Walraven, s.r.o.  

a jejich následná kompletace. Stavební úpravy jsou vyvolané novým využitím v návaznosti 

na potřebu výroby. Změnou užívání se nemění objekt přístavbou, nástavbou ani vestavbou. 

Nedochází ke změně zastavěné plochy budovy.  

Se změnou majitele bylo zrušeno původní propanové hospodářství za výrobní budovou, 

proto se nový majitel rozhodl pro vybudování nového propanového hospodářství (SO 03). 

Zároveň byla v obci již zrealizována splašková kanalizace, na kterou původní majitel stávající 

splaškovou kanalizaci v areálu nenapojil a ponechal stávající septik. Nový majitel nemá 

u septiku, který je součástí areálu, povolené vypouštění odpadních vod (původním majitelem 

nebylo původní rozhodnutí prodlouženo, platnost skončila v roce 2012). Protože obec má 

v současné době ČOV s dostatečnou kapacitou, tak se investor rozhodl realizovat po dohodě 

s obcí část kanalizačního řádu, který vyřeší napojení odpadních vod jak z výrobního závodu, tak 

i z rodinných domů č.p. 261 a 262. Tato kanalizace není předmětem tohoto řízení, bude řešena 

samostatnou dokumentací. Vzhledem k tomu, že platnost povolení vypouštění odpadních vod již 

skončila, bude v rámci stavebních prací v objektu provedeno zaslepení odtoku septiku, který 

bude nově využíván jako jímka, a to doby realizace napojení na obecní kanalizaci. Obsah jímky 

bude pravidelně odvážen k likvidaci na ČOV. Do doby povolení užívání výrobní budovy se 

předpokládá přepojení na veřejnou kanalizaci. 

 

Výrobní objekt č.p. 15 bude členěn na tyto úseky: 

Část 1. – Severozápadní část (jednopodlažní – sklad, převíjení, expedice), 

Část 2. – Střední část (jednopodlažní dvoulodní hala s část. podsklepením – lisovna (levá část, 

pravá část), sociální zázemí, strojovny VZT č. 1 a č.2), 

Část 3. – Jihovýchodní část (dvoupodlažní s část. podsklepením – kompletační dílny č.1 - 3, 

provozní sklad, manipulace, soc. zázemí, kanceláře). 

Podrobné dispoziční řešení viz výkresy půdorysů projektové dokumentace stavby. 

 

Členění stavby na stavební, technické a technologické objekty: 

Pozemní (stavební) objekty 

 SO 01 – Výrobní budova (stavební řešení, zdravotní technika, rozvod plynu, ústřední 

vytápění, elektroinstalace)    

Technické (inženýrské) objekty 

 SO 02 – Venkovní kanalizace (není předmětem stavebního řízení, bude řešeno samostatně)  

 SO 03 – Propanové hospodářství 

 SO 04 – Posílení přípojky NN 

Provozní (výrobní tech.) soubory stavby 

 PS 01  – Lisovna (DPS 01.1 – Strojní zařízení, DPS 01.2 – Provozní rozvod silnoproudu, 

DPS 01.3 – Kompresorovna a rozvod tlak. vzduchu, DPS 01.4 – Vzduchotechnika, DPS 

01.5 – Strojní vzduchotechnika). 

 

Umístění stavebních objektů SO 03 – Propanové hospodářství a SO 04 – Posílení 

přípojky NN bylo stavebním úřadem povoleno územním souhlasem 22. 6. 2020, č.j.: 

oum/813/2020, který nabyl právních účinků 23. 6. 2020. 

 



č. j.: oum/847/2020 

 

 

4 

 

Nově budou ve výrobní hale hydraulické lisy a přidružená pracoviště (svařovací boxy, 

manipulační plochy, sklad vstupního materiálu, sklad hotového výrobku, kompletační 

pracoviště,…). Výrobním programem této části výroby jsou polotovary pro výrobu instalačních 

komponentů pro upevňovací techniku z kovových materiálů (pozinkovaného plechu a nerezu). 

Jedná se o výrobu profilového zboží na mechanických profilovacích linkách bez povrchové 

úpravy a dále skladování vyrobeného zboží v regálech pro následnou expedici k finálním 

odběratelům eventuálně částečně i k následnému zpracování v provozu S&W Čistá u Horek. 

Kapacita výroby: předpokládané množství výchozího kovového zpracovávaného materiálu – 

6000 t/rok, předpokládané množství hotových výrobků – 5880 t/rok. Technologické zařízení 

lisovny bude rozmístěno do několika samostatných prostorů v souladu s požadavky postupu 

výroby (výrobního toku). 

1) Sklad + přípravna výroby (převíjení svitků) 

2) Lisovna – pravá část 

3) Lisovna – levá část 

4) Kompletační dílna č.1 – 1.NP 

5) Kompletační dílna č.2 – 2.NP 

Počet zaměstnanců: V celé výrobní budově se předpokládá zaměstnání celkem 175 osob včetně 

rezervy 15% ve třech směnách – 3x35=105 mužů a 3x23=69 žen. Z počátku bude provoz pouze 

ve dvou směnách. Z celkového počtu zaměstnanců bude v kompletační dílně 30 osob na jednu 

směnu - předpokládá se cca 2/3 osob s omezenou schopností pohybu, tj. 20 osob na jednu směnu, 

předpokládají se drobnější zdravotní omezení (např. zdravotní omezení I. stupně, cukrovka, 

apod.). Provoz třísměnné výroby: pondělí – pátek, sobota – neděle bez využití.  

Předchozí vlastník výrobního areálu v Borovnici, firma Tessitura Monti Cekia s.r.o., v minulosti 

zaměstnával až 100 zaměstnanců na nejsilnější směnu. Provoz tkalcovny byl třísměnný, celkem 

odhadnuto 244 osob. V posledních letech došlo v textilním závodě ke snížení počtu zaměstnanců 

a přemístění původní technologie do jiného závodu. Oproti původnímu stavu využití výrobní 

budovy pro textilní výrobu dojde k mírnému snížení počtu zaměstnanců v areálu. 

Dopravní řešení: Výrobní areál se nachází na západním okraji obce Borovnice a je napojen 

stávajícím sjezdem na silnici č. III/32546. Záměrem nedochází k úpravě parkoviště pro 

zaměstnance ani k úpravě vnitroareálových zpevněných ploch. U areálu firmy je stávající 

parkoviště pro zaměstnance s 25 stáními. Zároveň lze parkovat i na zpevněných plochách uvnitř 

areálu firmy - 15 stání. Potřeba celkem 40 parkovacích stání vyhovuje. 

Frekvence zásobování se předpokládá 1 až 2 kamiony týdně, dodávková menší nákladní auta 

(cca 8t) pak 25 až 30 týdně. 

Pro vstupní materiál se bude využívat vnější rampa u SZ části č. 1, pro expedici převážně pak 

hydraulická rampa v JZ části č.3. Pro vykládku vstupního materiálu a uvnitř budovy se budou 

používat el. vozíky, pro manipulaci mezi ostatními budovami v areálu se bude využívat 

dieselový vozík jen v denní době. V rámci výrobního areálu bude doprava okolo výrobní budovy 

vedena po stávajících manipulačních plochách. 

 

V rámci stavebních úprav výrobní budovy č.p. 15 Borovnice pro změnu užívání budou 

prováděny zejména tyto činnosti: 

V severozápadní jednopodlažní části č.1: 

 v části k nádvoří částečnému odbourání stávajících příček a doplnění nových dělících 

stěn pro nové místnosti (zasedací místnost, server, denní místnost) 

 lokální oprava stávající betonové podlahy 

 výměna oken v severovýchodní fasádě 

 vyčištění a opětovné zprovoznění WC v 1.pp 

Ve střední jednopodlažní části č.2 

 nová podlaha v celém prostoru lisovny 
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 lokální úprava stávajícího podhledu 

 úprava v prostorách stáv. WC 

 vestavba kanceláře s čajovou kuchyňkou 

 vestavba dvou ocelových plošin pro VZT jednotky, zajišťující větrání lisovny 

 výměna oken v severovýchodní fasádě 

 umístění oken a dalších vrat mezi jednopodlažní budovou a dvoupodlažní částí 

 oprava střešních modifikovaných pásů 

V jihovýchodní dvoupodlažní části č.3 

 lokální doplnění nových otvorů 

 vyspravení podlahy epoxidokřemičitou stěrkou 

 doplnění dalšího sociálního zázemí v 1.np a 2.np v části směrem k trafu a ocelové hale 

 doplnění ocelobetonového stropu v místě nového sociálního zázemí 

 snížení podlahy na úroveň ± 0,000 a zrušení podkotlí v místě bývalé kotelny 

 lokální doplnění sdk. podhledu a obkladů 

 lokální doplnění minerální izolace do podstřešního prostoru 

 doplnění světlovodů do střešního pláště nad 2.np 

 oprava střešních modifikovaných pásů 

Pro vytápění výrobní budovy je navrženo více zdrojů - závěsné plynové kondenzační 

kotle Vaillant 4x 31,8 kW, 4x 48,9 kW a teplovzdušné jednotky Robur o výkonech do 50 kW 

(7x 18,4 kW, 2x 25,6 kW a 1x 45,5 kW). Jednotky jsou navrženy pro vytápění lisovny, 

kompletačních dílen, manipulace, skladů a expedice. Kotle budou zajišťovat vytápění místností 

kanceláří, šaten, sociálních zázemí a ohřev výměníků 2 jednotek VZT (viz dokumentace VZT). 

SO 03 – Propanové hospodářství (umístění stavby územním souhlasem viz uvedeno 

shora). Pro potřeby vytápění bude opětovně v areálu umístěné propanové hospodářství, nově 

s nadzemními tlakovými zásobníky 3x4850l. Typ stanice zásobníková nadzemní s odběrem 

plynné fáze s propanem. Původní podzemní propanové nádrže a nefunkční zařízení kotelny bylo 

zdemontováno a odstraněno původním majitelem. Nádrže budou plněny z autocisterny 

v závislosti na celkové spotřebě, předpokládaný interval v zimním období cca 50 až 60 dnů. 

Každý tlakový zásobník je nádoba o obsahu 4850 l s max. kapacitní náplní 85% obsahu, 

vyrobený certifikovanou firmou a bude dodán jako typový atestovaný výrobek vybavený 

předepsanými armaturami. 

SO 04 – Posílení přípojky NN (umístění stavby územním souhlasem viz uvedeno shora). 

Při změně užívání stávající budovy na lisovnu bude využito stávajícího dostatečné připojení 

areálu k napěťové hladině VN. Bude využito vlastní stávající zděné trafostanice včetně 

stávajících VN rozvaděčů, distribuční měřící části a transformátorů 35/0,4kV. NN připojení 

objektu bude pomocí kabelů AYKY 3x240+120mm2, kterými bude připojen z trafostanice 

hlavní rozvaděč objektu RH v místnosti 1.24 El. rozvodna. Kabel bude veden souběžně se 

stávajícím kabelovým připojením výrobního objektu. 

 

Orgán ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, 

územní pracoviště Trutnov) stanovil v závazném stanovisku z 11. 5. 2020, č.j.: KHSHK 

13523/2020/HP.TU/Mat, pro ověření funkčnosti a vlastností stavby z hlediska ochrany veřejného 

zdraví podmínku provést zkušební provoz a v jeho průběhu v období letních klimatických 

podmínek provést měření hluku akreditovanou nebo autorizovanou osobou v nejbližším 

chráněném venkovním prostoru stavby (prostor do vzdálenosti 2 m před částí jejího obvodového 

pláště, významný z hlediska pronikání hluku zvenčí do chráněného vnitřního prostoru) z provozu 

stacionárních a liniových zdrojů hluku souvisejících s provozem lisovny ve výpočtovém bodě: 

č. 1 objekt k bydlení č.p. 263, č. 4 objekt k bydlení č.p. 198, č. 19 objekt k bydlení č.p. 228 

v denní a noční době. 



č. j.: oum/847/2020 

 

 

6 

 

 

Blíže viz projektová dokumentace stavebních úprav pro změnu užívání, kterou 

vypracoval únor-květen 2020, zak. č. 2500-ZU, arch. č. 2500-ZU/001, vypracoval Projektis spol. 

s r.o. Dvůr Králové nad Labem, Legionářská 562, 54401 Dvůr Králové nad Labem, ověřil 

Ing. Zdeněk Jansa (ČKAIT 0600681), autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, jejíž součástí 

jsou dokumentace provozních souborů (vzduchotechnika – klimatizace, strojní vzduchotechnika 

– odsávání a filtrace, větrání, strojní zařízení lisovny, kompresorovna a rozvod tlakového 

vzduchu). Součástí projektové dokumentace je také: 

 požárně bezpečnostní řešení – vypracováno v únoru 2020, zak. č. 2500-ZU, arch. č. 2500-

ZU/02, vypracoval Projektis spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem, ověřila Ing. Pavlína 

Pražáková (ČKAIT 0601989), autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb a pro 

pozemní stavby, 

 zdravotní technika, propanové hospodářství a rozvod plynu, ústřední vytápění – 

vypracováno v dubnu 2020, zak. č. 08/2020, vypracovala a ověřila Eva Žižková, Školní 

1931, 54401 Dvůr Králové n.L., autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, spec. 

vytápění a vzduchotechnika, zdravotní technika (ČKAIT 0600920), 

 silnoproudá elektrotechnika, hromosvod a rozvody slaboproud – vypracováno únor 2020, 

vypracoval Elektros spol. s r.o., č.p. 253, 51232 Martinice v Krkonoších, ověřil 

autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb, specializace elektrotechnická zařízení 

Bc. Jiří Kužel (ČKAIT 0501352) a Ivo Erben (ČKAIT 0501103). 

 

Poučení: 

Poučení účastníků řízení dle § 114 odst. 4 stavebního zákona o podmínkách pro 

uplatňování námitek podle odstavců 1 a 2: 

(1) Účastník řízení může 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 

zvláštního právního předpisu, 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. 

(2) K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, 

při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební 

uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží. 

 

Námitku, o které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad v souladu s § 114 

odst. 3 stavebního zákona posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných 

stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková 

námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce občanskoprávní 

povahy, stavební úřad si o ní učiní úsudek a rozhodne ve věci; to neplatí v případě námitek 

týkajících se existence práva nebo rozsahu vlastnických práv. 

 

Nahlížení do spisu je upraveno v § 38 správního řádu. Účastníci řízení mohou nahlížet 

do podkladů řízení u Obecního úřadu Mostek, stavebního úřadu, v úřední dny: pondělí a středa 

od 8,00 – 13,00 a 14,00 – 17,00 hodin, případně v jiné dny, lépe však po předchozí domluvě. 

Stavební úřad Mostek je možné kontaktovat mimo jiné i telefonicky na uvedených telefonních 

číslech: 499 691 344 a 499 691 208 (ústředna), případně el. poštou na adrese: 
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klima.stavebni@mostek.cz. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce 

písemnou plnou moc dle ustanovení § 33 správního řádu.  
 

Stavební úřad dává ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení 

možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí až do vydání rozhodnutí ve věci. Rozhodnutí bude 

vydáno nejdříve 5 dní po skončení lhůty pro podání námitek účastníků řízení a stanovisek 

dotčených orgánů. Jedná se o možnost seznámení s kompletním spisem před vydáním rozhodnutí 

ve věci, nikoliv o další lhůtu pro podávání námitek. Námitky uplatněné v této lhůtě by byly 

námitkami opožděnými, k nimž stavební úřad nepřihlíží ve smyslu zásady koncentrace řízení, 

zakotvené v ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona. V případě, že svého práva 

na nahlédnutí do spisu a na vyjádření se k podkladům rozhodnutí nevyužijete, stavební úřad má 

za to, že nemáte potřebu se vyjádřit a s vydáním rozhodnutí souhlasíte. 

 

V případě, že se i další osoby, které stavební úřad nezahrnul do stanoveného okruhu 

účastníků řízení, cítí být dotčeni ve svých vlastnických nebo jiných právech ke stavbou 

dotčeným pozemkům nebo stavbám či k sousedním pozemkům nebo stavbám, nebo jim 

právo účastenství stanoví zvláštní právní předpis, mají možnost se svého účastenství 

domáhat a to písemnou formou adresovanou na Obecní úřad Mostek, stavební úřad. 

O skutečnosti, zda osoba domáhající se účastenství bude v daném řízení zařazena 

do okruhu účastníků, rozhodne stavební úřad a to formou usnesení v souladu 

s ustanovením § 28 správního řádu. 

 
„otisk úředního razítka“ 

 

 

 

 Ing. Tomáš Klíma 

 odborný referent  

 stavebního úřadu 

Na vědomí: 

a. a. 

 

 

 

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Obecního úřadu 

v Mostku a Obecního úřadu v Borovnici. Patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce 

správního orgánu se písemnost dle § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Dle § 25 

odst. 2 správního řádu se oznámení současně zveřejňuje i způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:      Sejmuto dne: 

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno na el. úřední desce dne:      Sejmuto dne: 


