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Sdělení o poskytnutí informace č. 175/2021 
 

Městský úřad v Mikulově, 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 24.02.2021 žádost, kterou podala AK Stejskalová & 

Blechová, s.r.o., M-Palác, Heršpická 5, 639 00 Brno, zastoupená jednatelkou Mgr. Lucií 

Stejskalovou, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ke stavbě na pozemku parc. č. 721/1 v k. ú. 

Mikulov na Moravě. 

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů, poskytuje stavební úřad (dále jen „povinná osoba“), následující informace: 

 

a) povolení stavby, zvýrazněné na přiložené fotografii, nalézající se na pozemku parc. č. 

721/1 v k. ú. Mikulov na Moravě 

V archivu stavebního úřadu v Mikulově se doklad o povolení stavby na pozemku parc.č. 

721/1 v k.ú. Mikulov na Moravě nedohledal. 

b) povolení užívání stavby, zvýrazněné na přiložené fotografii, nalézající se na pozemku 

parc. č. 721/1 v k. ú. Mikulov na Moravě 

V archivu stavebního úřadu v Mikulově se doklad o povolení užívání stavby na pozemku 

parc. č. 721/1 v k.ú. Mikulov na Moravě nedohledal. 

  

 

 

 
 

Dagmar Barvířová 
administrativní a spisový pracovník 
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