
Městský úřad Mikulov
odbor stavební a životního prostředí
Náměstí 1, 692 01 Mikulov
tel.: 519 444 555, fax: 519 444 500
email: podatelna@mikulov.cz

SPIS. ZN.: STZI/14055/2021/KANL
Č.J.: MUMI 21014573
VYŘIZUJE:
TEL.:
E-MAIL:

DATUM: 12.04.2021

Sdělení o poskytnutí informace č. 294/2021

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 08.04.2021 žádost, kterou podala Obec Škrdlovice,
Škrdlovice 48, 591 01 Škrdlovice, o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů z rozhodnutí
vydávaných stavebním úřadem v rámci územního a stavebního řízení podle zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, poskytuje stavební úřad (dále jen „povinná osoba“), následující informace:

• Stavební úřad vydal dne 13.05.2020 rozhodnutí č. 201/2020 pro stavbu nazvanou:
„Penzion Desatero“ Mikulov č.p. 304, Husova 52. Stavebním povolením byla povolena
změna dokončené stavby – stavební úpravy rodinného domu za účelem změny v užívání
na pivnici v I. NP a ubytovací zařízení.

• Pro část stavby, schopné samostatného užívání – pivnice v I. NP byl vydán kolaudační
souhlas č. 982/2020 ze dne 04.12.2020. Pivnice je dokončená a schopná užívání.

• Dle zápisu o předání a převzetí díla stavbu dodavatelsky prováděla firma STINTER CZ
s.r.o., Perucká 1/2522, 120 00 Praha 2

• Stavebními úpravami budou zrušeny původní 4 bytové jednotky (1 bytová jednotka v I.
NP a 3 bytové jednotky ve II. NP) a zřízena pivnice s příslušenstvím v I. NP a 5
ubytovacích jednotek o celkové kapacitě 10 lůžek ve II. NP.

• V žádosti o stavební povolení je uveden orientační náklad na provedení stavebního
záměru 28 mil. Kč, dle souhrnné technické zprávy projektové dokumentace jsou
orientační náklady stavby 17 mil. Kč.
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