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Sdělení o poskytnutí informace č. 300/2021

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 11.1.2021 žádost, kterou podala společnost
Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha, 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:

V období od 01.01.2021 do 31.03.2021 byla vydána stavebním úřadem následující rozhodnutí
a opatření:

Žadatel Stavba Katastrální území Rozhodnutí
Datum
vydání

OKTOBER 28, s.r.o.

X28, soubor staveb
s obytnou a komerční
funkcí Mikulov na Moravě UR+SP 06.01.2021

Jihomoravský kraj

Rekonstrukce školní
kuchyně Gymnázia a
střední odborné školy
Mikulov Mikulov na Moravě UR+SP 25.01.2021

Pasohlávská rekreační,
s.r.o.

Terénní úpravy a změna
využití území ostatní
plocha na sportoviště Dolní Dunajovice UR 03.02.2021

Jihomoravský kraj

Výjezdová základna
Zdravotnické záchranné
služby Jihomoravského
kraje, p. o. v Mikulově Mikulov na Moravě UR 11.02.2021

3Z Partners, s.r.o.
Rekonstrukce RD Mikulov
p.č.1972 Mikulov na Moravě UR+SP 22.02.2021
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Pod Novou, s.r.o.
Pod Novou – etapa I.3
řadové rodinné domy Mikulov na Moravě UR+SP 26.02.2021

Vinofrukt, a.s.

Změna účelu užívání ze
závodní jídelny na
ubytovnu se stavebními
úpravami č.p.184 Dolní Dunajovice SP 16.03.2021

VAŠSTAV, s.r.o.

Rekonstrukce 8-mi
hotelových pokojů,
Wellness hotel Iris

Pavlov u Dolních
Věstonic SP 30.03.2021

Společenství vlastníků
Dukelská 9, 11, Mikulov

Nástavba a stavební
úpravy bytového domu
Dukelská 9,11 Mikulov na Moravě UR+SP 31.03.2021

Použité zkratky:
UR – územní rozhodnutí
SP – stavební povolení
UR+SP – společné rozhodnutí
VPS – veřejnoprávní smlouva
US – územní souhlas
OHL – ohlášení stavby

odborný zaměstnanec

Obdrží:
účastníci (dodejky)
Istav Media, s.r.o., IDDS: dc6q2wa

sídlo: Nádražní č.p. 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov


