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Sdělení č. 985/2021

Dne 06.09.2021 obdržel Městský úřad Mikulov, Odbor stavební a životního prostředí (dále jen
„stavební úřad“), jako stavební úřad 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"), žádost, kterou podali

a
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které požadují informaci, zda na
pozemcích parc.č. 5678/1, 5678/2 a/nebo 5679 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic,
vede stavební úřad jakékoliv řízení podle stavebního zákona. V případě, že bylo stavebním
úřadem vydáno nějaké rozhodnutí ve vztahu k uvedeným pozemkům, požadují zaslat jeho kopie.
Současně se pro případ vedeného řízení v současnosti, případně budoucího řízení na pozemcích
sousedících s pozemkem parc.č. 5678/1 v katastrálním území Pavlov u Dolních Věstonic,
přihlašují jako účastníci řízení.

Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů, poskytuje stavební úřad (dále jen „povinná osoba“), následující informace:

1. V současné době stavební úřad nevede žádné řízení týkající se výše uvedených pozemků.
2. Na stavební úřad nebyla doposud doručena žádná žádost pro stavbu na předmětných

pozemcích.
3. Vzhledem k tomu, že na předmětných pozemcích stavební úřad nevedl žádné řízení a

nebylo vydáno žádné povolení stavby, nemůže stavební úřad poskytnout žádné kopie
vydaných rozhodnutí.

4. V případě, že bude na stavební úřad podána žádost pro jakoukoliv stavbu na předmětných
pozemcích a stavební úřad v rámci správního řízení posoudí, zda může být Vaše právo
stavbou nebo změnou využití území přímo dotčeno, bude stavební úřad postupovat
v souladu s ustanoveními stavebního zákona.
Zda jsou práva a povinnosti osob rozhodnutím přímo dotčena je věcí správního uvážení
příslušného správního úřadu.

Mgr. Bc. Marie Čížová, MBA, DiS.
odborný zaměstnanec

otisk razítka
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Obdrží:

účastníci (dodejky)


