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Sdělení o poskytnutí informace č.119/2010
Městský úřad Mikulov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako stavební úřad (dále
jen“stavební úřad“), příslušný podle § 13 odst. 1. písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), obdržel
dne 25.01.2010 Vaši žádost o poskytnutí informace nazvané „žádost o informace dle zákona
106/99 – korespondence k výkonu dozoru JMK nad městem Mikulov ve věci pochybení
v územním řízení pro R5204 a další“ podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje stavební úřad (dále jen „povinná
osoba“) následující informace:
Stavební úřad na základě výše uvedeného poskytuje jako povinná osoba následující informace:
a) bude poskytnuto po úhradě
b) žádné jednání neproběhlo
c) oznámení o zahájení územního řízení pro R5204, pod č.j. MUMI 09044650-bylo předáno
dne 03.02.2010, pod č.j. MUMI 10005382. Ostatní po úhradě nákladů.
d) žádné jednání neproběhlo
e) oznámení o zahájení územního řízení pro R5204, pod č.j. MUMI 09044650-bylo předáno
dne 03.02.2010, pod č.j. MUMI 10005382. Ostatní po úhradě nákladů.
f) veřejné ústní jednání dne 18.12.2009 na Městském úřadě v Pohořelicích, ve věci stavby
R5204.
g) budou poskytnuty po úhradě
h) jednání proběhlo dne 18.12.2009, bylo jednáno o postupu správního orgánu ve věci
územního řízení o umístění stavby R5204 s Alexovou Leonou a JUDr. Jiřím Večeřou
i) žádná korespondence není.
K ostatním bodům žádosti o poskytnutí informace byl žadateli oznámen požadavek na úhradu
nákladů a tyto mu budou poskytnuty po jejich zaplacení.
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