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O Z N Á M E N Í   

o zahájení územního řízení 

 

 

Dne 17.06.2020 podalo město Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01  Mikulov, žádost o vydání rozhodnutí o 

umístění stavby nazvané „Mikulov - TI v lokalitě Na Hradbách“, na pozemcích parc. č. 1874/1, 1874/5, 

3023/1, 3025, 3026/1, 3026/2, 3027, 3028, 3029/2, 3031/1, 3034/2, 3034/7, 3035, 3036/1, 3036/2, 

3036/3, 3036/4, 3308/1 a 3370/3 v katastrálním území Mikulov na Moravě. 

 

Řízení o žádosti bylo zahájeno dnem, kdy žádost, kterou se zahajuje řízení v souladu s ustanovením § 44 

odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),  došla 

věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.  

 

Stavba bude obsahovat:  

- SO01 Komunikace a zpevněné plochy 

- SO02 Kanalizace 

- SO03 Vodovod 

- SO04 Plynovod 

- SO05 Elektrorozvody NN – řešeno samostatně 

- SO06 Veřejné osvětlení, rozvody pro kamery 

- SO07 Vjezdové brány, platební terminál 

- Přeložka VN – řešeno samostatnou dokumentací správce sítě 

- Přeložka sdělovacího kabelu CETIN a.s. 

 

Městský úřad Mikulov, odbor stavební a životního prostředí (dále jen stavební úřad), jako stavební úřad 

věcně příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 6 odst. 3 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon) a 

místně příslušný podle § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu, oznamuje v souladu s ustanovením § 87 

odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení na výše 

uvedenou stavbu.  

 

Jelikož stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry v území, a žádost poskytuje dostatečný podklad pro 

posouzení záměru, upouští podle § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání. 

 

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení v souladu s ustanovením § 89 odst. 1 

stavebního zákona mohou být uplatněny nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení, 

jinak se k nim nepřihlíží. 

 

Dotčené orgány mohou v souladu s  ustanovením § 89odst. 1 stavebního zákona uplatňovat závazná 

stanoviska, podle § 4 odst. 4 stavebního zákona  - dotčený orgán je vázán svým předchozím stanoviskem 

nebo závazným stanoviskem. Navazující stanoviska nebo navazující závazná stanoviska mohou dotčené 

orgány v téže věci uplatňovat pouze na základě nově zjištěných a doložených skutečností, které nemohly 
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být uplatněny dříve a kterými se podstatně změnily podmínky, za kterých bylo původní stanovisko 

vydáno, nebo skutečností vyplývajících z větší podrobnosti podkladů pro rozhodnutí nebo jiný úkon 

orgánu stavebního úřadu podle tohoto zákona, jinak se k nim nepřihlíží. 

 

K závazným stanoviskům dotčených orgánů a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání 

územního, nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. 

Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení, jako účastníka 

řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračuji rozsah stanovený v následujícím odstavci, 

se nepřihlíží. 

 

Obec uplatňuje v územním řízení námitky k ochraně zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem 

řízení podle § 85 odst. 2 písm. a), b) stavebního zákona, může uplatňovat námitky proti projednávanému 

záměru v rozsahu, jakým je její právo přímo dotčeno. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se 

nepřihlíží. 

 

V této lhůtě mají  dle ustanovení § 38 správního řádu, účastníci řízení a jejich zástupci právo nahlížet do 

spisu. Dále podle § 38 odst. 4 právo mají právo činit si ze spisu výpisy a právo na to, aby správní orgán 

pořídil  kopie spisu nebo jeho části.  

 

V souladu s ustanovením § 36 odst. 2 správního řádu mají účastníci řízení právo vyjádřit v řízení své 

stanovisko. Pokud o to požádají, poskytne jim správní orgán informace o řízení.  

 

Současně stavební úřad dává v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu, možnost účastníkům 

řízení vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě do 5 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro podání 

námitek dle § 87 odst. 1 stavebního zákona. To se netýká žadatele, pokud se jeho žádosti v plném 

rozsahu vyhovuje a účastníka řízení, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Možnost 

vyjádřit se k podkladům rozhodnutí můžete uplatnit u stavebního úřadu ve lhůtě shora uvedené  v úřední 

dny (pondělí a středa 8:00–17:00 h., úterý 8:00–14:00 h.). V ostatní dny po předcházející domluvě. 

  

Účastník řízení si může v souladu s ustanovením § 33 správního řádu zvolit zmocněnce. Zmocnění se 

prokazuje ověřenou písemnou plnou mocí. Plnou moc lze udělit i ústně do protokolu. V téže věci může 

mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce. Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží 

jeho zástupce při jednání se stavebním úřadem písemnou plnou moc. 

 

 
 

 

 

  

Ing. Prokop Herák 

odborný zaměstnanec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     otisk razítka 
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Obdrží: 

účastníci (dodejky) 

Město Mikulov, Náměstí 158/1, 692 01  Mikulov 

TEDOS Mikulov s.r.o., IDDS: fyg6nmp 

 sídlo: Republikánské obrany 1584/1, 692 01  Mikulov 

ALLIB leasing s.r.o., IDDS: 9b2kthw 

 sídlo: Radlická 32393/14, Smíchov, 150 00  Praha 

Ing. Milan Trávníček, U Bažantnice 1692/37, 692 01  Mikulov  

Mgr. Hana Trávníčková, U Bažantnice 1692/37, 692 01  Mikulov  

Mgr. Petr Widholm, U Bažantnice 1672/39, 692 01  Mikulov  

Mgr. Jarmila Widholmová, U Bažantnice 1672/39, 692 01  Mikulov  

Ing. Rudolf Košulič, U Bažantnice 1660/41, 692 01  Mikulov  

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3 

 sídlo: Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00  Praha 

Martin Fuis, Zd. Nejedlého 1366/5, 692 01  Mikulov  

Eva Fuisová, Žižkova 874/19, 693 01  Hustopeče  

Ing. Aleš Čech, IDDS: vppf4xz 

 trvalý pobyt: Náměstí 1593/19a, 692 01  Mikulov  

Oldřich Sadílek, č. p. 461, 691 08  Bořetice  

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e 

 sídlo: Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00  Praha 

Ivo Štangler, Na Hradbách 911/72, 692 01  Mikulov 

Světla Štanglerová, Na Hradbách 911/72, 692 01  Mikulov  

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IDDS: dkkdkdj 

 sídlo: Kaplanova 1931/1, Chodov, 148 00  Praha 

Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IDDS: gnugxza 

 sídlo: Čechova 1300/23, 690 02  Břeclav 

GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01  Ústí nad Labem 

– v zastoupení: GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6 

  sídlo: Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00  Brno 

CETIN a.s., IDDS: qa7425t 

 sídlo: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00  Praha 

E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 

– v zastoupení: E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz 

  sídlo: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01  České Budějovice 

 

dotčené správní úřady 

Městský úřad Mikulov, OSŽP – odpadové hospodářství, Náměstí 158/1, 692 20  Mikulov 

Městský úřad Mikulov, OSŽP – vodoprávní úřad, Náměstí 158/1, 692 20  Mikulov 

Městský úřad Mikulov, OSŽP – orgán územního plánování, Náměstí 158/1, 692 20  Mikulov 

Městský úřad Mikulov, OSŽP – speciální dopravní stavební úřad, Náměstí 158/1, 692 20  Mikulov 

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Územní pracoviště Břeclav,           

IDDS: jaaai36 

 sídlo: Jeřábkova 1847/4, Černá Pole, 602 00  Brno 

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, IDDS: ybiaiuv 

 sídlo: Zubatého 685/1, Zábrdovice, 614 00  Brno 

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, ÚO Břeclav, Dopravní inspektorát,      

IDDS: jydai6g 

 sídlo: Národních hrdinů 18/15, 690 02  Břeclav 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí – ZPF, IDDS: x2pbqzq 

 sídlo: Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno 

 


		2020-08-11T12:07:32+0200
	Ing. Prokop Herák
	oprávněná osoba




