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Sdělení o poskytnutí informace č. 337/2020
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“)
a místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), obdržel dne 27. 04. 2020 žádost, kterou podalo
Občanské sdružení Občané za ochranu kvality bydlení v Brně – Kniničkách, Rozdrojovicích a
Jinačovicích, z. s., IČO: 26653486, U luhu 23, 635 00 Brno, za spolek doc. Petr Firbas,
předseda, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o předání kopii korespondence ve věci územního
řízení pro R 5206.1 – protihluková stěna v km 37.8 vlevo a korespondenci dokladující, jak a
kým byl požadavek na tuto PHS inicializovan a jak bylo o toto doplnění k běžícímu územnímu
řízení požádáno.
Stavební úřad tímto v souladu s ustanovením § 154 zákona č. 500/2004, správní řád, ve znění
pozdějších předpisů, ve vztahu k § 38 správního řádu Vám jako účastníku řízení sděluje, že dle
ustanovení § 168 stavebního zákona, stavební úřad kopie dokumentace stavby poskytne, pokud
žadatel předloží souhlas toho, kdo dokumentaci pořídil, případně souhlas vlastníka stavby,
které se dokumentace týká.
Dále Vám stavební úřad v příloze zasílá doklady k předmětnému řízení – vyjádření a závazná
stanoviska v elektronické podobě přes stránku http://www.uschovna.cz s přístupovým heslem:
firbas.
Dále stavební úřad sděluje, že co se týká předání korespondence dokladující, jak a kým byl
požadavek na tuto PHS inicializován a jak bylo o toto doplnění k běžícímu územnímu řízení
požádáno, stavebnímu úřadu není znám důvod tohoto požadavku a odkazuje o informaci na
žadatele.
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Obdrží:
účastníci (dodejky)
Občané za ochranu kvality bydlení v Brně-Kníničkách, Rozdrojovicích a Jinačovicích, z.s., U
luhu č. p. 222/23, Kníničky, 635 00 Brno 35 - odesláno emailem - petrfirbas@yahoo.com

