Městský úřad Mikulov
Odbor stavební a životního
prostředí
Náměstí 1, 69220 Mikulov
tel.:519444555, fax:519444500
e-mail:podatelna@mikulov.cz
Číslo jednací
MUMI 13005921
Spis

Vyřizuje
Jan Hluchý
Tel: 519444609
Mail: hluchy@mikulov.cz

*MUMIX00952XQ*
MUMIX00952XQ

V Mikulově dne 06.03.2013
Počet stran: 2
Vaše číslo jednací:

ZÁVAZNÉ STANOVISKO
Městský úřad Mikulov, dobor stavební a životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany
ovzduší podle ust. § 27 odst. 1, písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (dále jen
„zákon“), po předchozím posouzení žádosti podané dne 8.2.2013 žadatelem – Dipl.Ing.
Milan Haičman, Široká 148, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, pověřený zastupováním
stavebníka Divoký Petr a Vladimíra, 691 81 Brod nad Dyjí 164, ve věci vydání závazného
stanoviska k povolení stavby „Novostavba RD, kadeřnictví, přípojky IS“, v k.ú. Brod nad
Dyjí, parc. čís. 3171/4, 3070/4, vydává podle ustanovení § 11, odst. 3 zákona pro účely řízení
podle zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších
předpisů ( dále jen „stavební zákon“ ) následující závazné stanovisko:
Dle předložené žádosti a projektové dokumentace je součástí stavby rovněž umístění
stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ( nevyjmenovaných v příl.č. 2 zákona ) :
1 ks kotel na ZP s odvodem spalin přes komínové těleso
K umístění a instalaci uvedených stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší není námitek.
Orgán ochrany ovzduší nespecifikuje samostatné podmínky k realizaci záměru v rámci
řízení podle stavebního zákona a souhlasí se zjednodušeným územním řízením podle
přísl. ustanovení stavebního zákona.
Toto závazné stanovisko se vydává jako podklad závazný pro výrokovou část povolujícího
rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.
Protože toto závazné stanovisko nemá povahu samostatného správního rozhodnutí, nelze
se proti němu odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti
rozhodnutí ve věci samé, vydanému příslušným stavebním úřadem
Ing. Jan Hluchý,
odborný zaměstnanec
otisk razítka
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Obdrží:
Dipl.Ing. Milan Haičman, Široká 148, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou
Na vědomí:
Městský úřad Mikulov, OSŽP-stavební úřad
Náměstí 1, 692 01 Mikulov
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