
Obecní úřad BOROVNÍK 

Borovník 23, pošta Křižanov, 594 51                                                                      tel. 566 536 271 

 V  Borovníku dne 23.2.2022  

Č.j: BORO 1/2022/ZUK                  vyřizuje: p. Vojtěch                  e-mail: obecborovnik@seznam.cz 

 

Žadatel: 

VACUTEC Moravia, spol.s.r.o.  

Kojetínská 3881, 767 01 Kroměříž 

IČ: 60736275  

 

ROZHODNUTÍ 

Povolení zvláštního užívání komunikace a povolení částečné uzavírky 

 

Výroková část: Obecní úřad Borovník – úsek silničního hospodářství, jako silniční správní úřad 

příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") ve správním řízení přezkoumal 

Vaši žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace a částečné uzavírky komunikace podle 

§25 odst. 6 písm. d) zákona o pozemních komunikacích  

 

 

P O V O L U J E  

 

zvláštní užívání místní komunikace označené v pasportu komunikací obce 2c a její částečnou 

uzavírku vše v k. ú. Borovník ve vlastnictví obce Borovník pro akci: „Borovník – chodník u nové 

zástavby“ v termínu 4.3.2022 – 15.5.2022 a dále  

 

P O V O L U J E  

 

částečnou Uzavírku místní komunikace označené v pasportu místních komunikací 2c v k. ú. 

Borovník pro akci „ Borovník – chodník u nové zástavby“ v termínu 4.3.2022 – 15.5.2022 . 

 

Při zvláštním užívání komunikace spočívající v přechodné úpravě provozu musí být dodrženy 

následující podmínky:  

1. Zvláštní užívání se povoluje na dobu stavby pro kterou je zřízena přechodná úprava provozu  

2. Za průběh zvláštního užívání komunikací zodpovídá žadatel VACUTEC Moravia, spol. s.r.o., 

Kojetínská 3881, 767 01 Kroměříž 

3. Stavební práce budou provedeny podle dokumentace chválené ve stavebních řízeních. Dopravní 

značení bude provedeno dle předložených a schválených situační plánů  

4. Výkopy musí být řádně označeny a zabezpečeny pevnými překážkami proti případnému pádu do 

výkopu.  

5. Po dokončení stavby bude majetkový správce – obec – místní komunikace vyzván k posouzení 

splnění podmínek stanovených v tomto povolení.  

6. Správce komunikace si vyhrazuje právo tyto podmínky doplnit v průběhu stavby při podstatné 

změně projektové dokumentace.  

 

Odůvodnění:  

 

Jelikož se žádosti po posouzení vyhovuje v plném rozsahu, od odůvodnění se upouští.  

 

 

 

 



Poučení účastníků:  

 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho doručení k odboru dopravy a 

silničního hospodářství Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno, 

podáním u zdejšího správního orgánu Obecního úřadu Borovník. Odvolání proti tomuto rozhodnutí 

nemá podle § 24 odst. 4 zákona o pozemních komunikacích odkladný účinek. Poplatek: Správní 

poplatek je vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 36 ve výši 500,- 

Kč. Od jeho úhrady se upouští, protože investorem stavebních prací je obec Borovník.  

 

 

 

 

 

 

Petr Vojtěch, starosta obce  

 

 

 

 

 

 

Obdrží účastníci řízení :  

Žadatel Vacutec Moravia, spol. s.r.o.  

Obec Borovník, Borovník23, 594 51 Křižanov 
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