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Sdělení o poskytnutí informace č. 887/2017
Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad (dále jen
„stavební úřad“), věcně příslušný podle § 13 odst. 1. písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební
zákon“), obdržel emailovou poštou dne 07. 07. 2017 Vaši žádost o poskytnutí informace dokumenty ze spisu STU 9043/2010/ALEL – územní řízení pro R5206 – červenec 2017. Podle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a
na základě rozhodnutí Krajského úřadu JmK, ze dne 31. 08. 2017, pod č. j. JMK 126712/2017,
poskytuje stavební úřad (dále jen „povinná osoba“), následující informace:
Stavební úřad na základě výše uvedeného, poskytuje jako povinná osoba následující informace:
a) Kopii všech listů obsahu předmětného spisu STU/9043/2010/ALEL – tento byl poskytnut
v žádosti o informace dne 18. 08. 2017, pod č. j. MUMI 17032214, pod spisovou
značkou STZI/29836/2017/ALEL
b) Kopii všech dokumentů ve spise STU/9043/2010/ALEL za období od 01. 01. 2015, a to
včetně kompletní dokumentace pro územní řízení a záborových elaborátů – kompletní
dokumenty ze spisu a to od 01. 05. 2014 již byly zaslány v žádosti o informace dne 16.
08. 2017 pod č. j. MUMI 17031892, spis. zn. STZI/29837/2017/ALEL – přes službu
úschovna. Kompletní projektová dokumentace byla již předána formou kopie
z předaných CD ROM, dne 02. 08. 2017, při nahlížení do spisu.
c) Kopii veškeré korespondence k R52 (D52) a A5 od 01. 01. 2015, která není součástí
spisu STU/9043/2010/ALEL – na MěÚ Mikulov, se požadované informace nenacházejí.
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Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, z.s., U
luhu č. p. 222/23, Kníničky, 635 00 Brno 35

