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Sdělení č. 1161/2010
Městský úřad Mikulov, Odbor územního plánování a stavebního řádu, jako 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
13.12.2010 Vaši žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb. v souvislosti se sdělením č.
869/2008 ze dne 12.1.2009 týkající se rozestavěné stavby rodinného domu na pozemcích
parc. č. 729 v katastrálním území Perná.
Stavební úřad tímto v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004, správní řád, ve
znění pozdějších předpisů a dle zákona 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu
k informacím, sděluje následující.
1. Každý dokument vydaný stavebním úřadem v Mikulově, který se týká stavby
rodinného domu Ing. Ivo Kříže na pozemcích parc. č. 729 v katastrálním území
Perná, má uvedenou oprávněnou osobu jež byla tímto úkonem pověřena. Viz.
Sdělení č. 869/2009 ze dne 12.1.2009, Rozhodnutí č. 200/2007 pod č.j.
STU/070067/25/00/BAJA/003.
2. Výše uvedená stavba je prováděna dle projektové dokumentace na základě
rozhodnutí č. 200/2007 pod č.j. STU/070067/25/00/BAJA/003 - jedná se stále o
rozestavěnou stavbu.
3. Na základě odvolání na Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, Odbor územního
plánování a stavebního řádu byl postoupen spisový materiál k přezkoumání, který
byl zaslán stavebním úřadem v Mikulově a to p. Annou Bajkovou. Krajský úřad při
přezkoumání postoupeného materiálu však nezjistil, že by se Stavební úřad
v Mikulově při svém rozhodování dopustil pochybení. Viz Rozhodnutí č.j. JMK
70142/2007 ze dne 20.8.2007.
4. V souvislosti s provedenou kontrolní prohlídkou na jejímž základě Stavební úřad
v Mikulově vydal sdělení č. 869/2008 ze dne 12.1.2009 nebyli podle §133 odst. 4
zákona 183/2006 Sb. přizváni účastníci řízení.
otisk razítka

v.z. Bc. Marie Čížová
odborný zaměstnanec
Obdrží:
účastníci (dodejky)
1. Oldřich Machura, Perná č.p. 186, 691 86 Perná

