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Sdělení č. 1121/2021 
 
 
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 01. 11. 2021 žádost, kterou podalo 
Občanské sdružení Děti Země – Klub za udržitelnou dopravu, IČ: 670 10 041, se sídlem Cejl č. 
p. 48/50, 602 00 o sdělení stavu územního řízení o umístění stavby „R52 5206.1 obchvat 
Mikulova, Protihluková stěna v km 37,800 vlevo“ v katastrálním území Mikulov na Moravě. 
Dále výše uvedené sdružení žádá o doklad o posledním úkonu stavebního úřadu, které lze 
považovat jako žádost podle zákona č. 106/1999 Sb. 
 
Podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, poskytuje stavební úřad (dále jen „povinná osoba“) zasílá požadované informace – 
doklad o posledním úkonu stavebního úřadu: 

- Usnesení č. 497/2021, ze dne 15. 09. 2021, pod č. j. MUMI 21043199, spis. zn. 
STZI/30170/2019/LEVH 

 
Stavební úřad dále v souladu s § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „správní řád“) sděluje, že výše uvedeným Usnesením bylo územní řízení o 
místění stavby „R52 5206.1 obchvat Mikulova, Protihluková stěna v km 37,800 vlevo“ 
v katastrálním území Mikulov na Moravě zastaveno, jelikož žadatel vzal svoji žádost ve shora 
uvedené věci dne 07. 09. 2021 zpět. 
 

 
 
Bc. Hana Levaiová 
odborný zaměstnanec 
  
Příloha – Usnesení č. 497/2021 
 
Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
dz.brno@ecn.cz - Děti země - Klub za udržitelnou dopravu, Cejl č. p. 866/50a, 602 00 Brno 
 

 
     otisk razítka 
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