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nemožnosti odprodeje p.č. 2021, jehož součástí je budova č.p. 968 (výpravní budova) v k.ú. 
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Zastupitelstvo města Mikulov dne 16.9.2020  -  důvodová zpráva 
 

Výpravní budova, odpověď na žádost o odkup 
 
Zastupitelstvo města Mikulova projednalo otázku odkupu nádražní budovy na svém jednání 
konaném dne 20.5.2020  a přijalo usnesení: 
 
„Zastupitelstvo města bere na vědomí postup na případné odkoupení výpravní budovy na 
parc. č. 2021 v k. ú. Mikulov na Moravě od Správy železnic, státní organizace Adresa: Praha 
1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 a souhlasí s podáním žádosti na odkoupení 
výpravní budovy na parc. č. 2021 v k. ú. Mikulov na Moravě.“ 
 
Věc byla v minulosti řešena odbor Rozvoje a živnostenského podnikaní, který spis předal 
Majetkoprávnímu odboru k dalšímu řešení. 
 
Dne 15.6.2020 byla Správě železnic, státní organizaci zaslána žádost o odkoupení výpravní 
budovy. 
 
K žádosti přišla dne 3.7.2020 odpověď, kdy Správa železnic sdělila, že odprodej budovy 
není možný, vzhledem ke skutečnosti, že se v objektu nachází bytové jednotky, které mohou 
být nyní nebo v budoucnu, a to z důvodu jejich vzdálenosti od osy krajní koleje, zatíženy 
nadlimitním hlukem a vibracemi, jejichž hygienické limity jsou stanoveny nařízením vlády č. 
272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  
 
Výše uvedená skutečnost byla předložena radě města, která dne 27.7.2020 přijala usnesení: 
 
„Rada města bere na vědomí vyjádření Správy železnic, státní organizace, ohledně 
nemožnosti odprodeje p. č. 2021, jehož součástí je budova č. p. 968 (výpravní budova) v k. ú. 
Mikulov na Moravě.“  
 
Materiál je nyní předložen zastupitelstvu města.  
 
 
V Mikulově dne 3.9.2020 
Zpracoval Mgr. Petr Augustin 
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