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Sdělení č. 1162/2010
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 s rozhodnutím č.j. JMK 70142/2007 ze dne 20.8.2007, 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. V souvislosti s vydáním rozhodnutí SÚ v Mikulově č.j. SÚ 6240/01-1522-BA ze dne 19.9.2001
z hlediska požárně bezpečnostního řešení podle vyhlášky v té době nebylo nutné předkládat
požárně bezpečnostní řešení. Nicméně Krajský úřad Jihomoravského kraje v Brně, Odbor
územního plánování a stavebního řádu v této souvislosti s odvoláním podotkl, že veranda
nezasahuje svým požárně bezpečným prostorem do střechy sousední stavby.
2. Na základě podnětu podaný manželů Machurových ze dne 2.8.2006 byla dne 15.8.2006
provedena pověřenou osobou stavebního úřadu paní Annou Bajkovou kontrolní prohlídka, ze
které byl pořízen protokol k č.j. STU/070067/25/00/BAJA/002.
3. Krajský úřad v Brně uvedl pouze na doplnění Vámi zmíněné informace, nikoliv neposuzoval
současný stav zimní zahrady. Původní projektová dokumentace počítala na stavbu s použitím
konstrukčních materiálů stejné třídy hořlavosti jako jsou materiály skutečně použité. Proto
Stavební úřad neměl v rámci základních pravidel správního řízení důvod požadovat po
stavebníkovi zajištění dalších podkladů pro rozhodnutí, tedy vypracované nové požární zprávy.
4. Vzdálenost zimní zahrady od nejbližšího okraje střechy je 3m a je v souladu s ověřenou
projektovou dokumentací.
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