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ROZHODNUTI č. 73/2021 
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 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. l písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), obdržel dne 13.10.2020 žádost 
o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby nazvané ,,Výjezdová základna Zdravotnické 
záchranné služby Jihomoravského kraje, p.o. v Mikulově“ (dále jen "stavba") na pozemku 
parc. č. 3043/1, 3088/330, 3088/600, 3088/720, 3088/722, 3088/766, 3088/768, 3373/1, 3374/1 
v katastrálním území Mikulov na Moravě, kterou podal Jihomoravský kraj, Žerotínovo 
náměstí 449/3, 602 00 Brno, který zastupuje Prost Hodonín, S.r.o., Brněnská 3497, 695 01 
Hodonín (dále jen ,,žadatel“). 

Stavební úřad V souladu s ustanovením § 84 až § 90 stavebního Zákona a na základě tohoto 
posouzení vydává dle ustanovení § 79 a § 92 stavebního zákona a dle § 9 vyhlášky č. 503/2006 
Sb., O podrobnější úpravě územního rozhodování,`územního opatření a stavebního řádu, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen ,,vyhláška“) 

územní rozhodnutí O umístění stavby 

Druh a účel umisťovane' stavbv: 
Budova výjezdového Stanoviště ZZS 
Stavba občanského vybavení 
Stavba trvalá 

Název stavby: ,,Výjezdová základna Zdravotnické záchranné Služby Jihomoravského 
kraje, p.o. v Mikulově“ 

Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se 
stavba umísťuje: 
na pozemku parc. č. 3043/1, 3088/330, 3088/600, 3088/720, 3088/722, 3088/766, 3088/768, 
3373/1, 3374/1 v katastrálním území Mikulov na Moravě.
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DATUM: 05.03.2021 

SDĚLENÍ 
Zaslání projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí 

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 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) Zákona č. 500/2004 Sb., Správní 
řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), obdržel dne 13.10.2020 žádost o 
vydání rozhodnutí o umístění stavby nazvané: ,,Výjezdová základna Zdravotnické Záchranné 
služby Jihomoravského kraje, p.0. v Mikulově“ na pozemku parc. č. 3043/1, 3088/330, 
3088/600, 3088/720, 3088/722, 3088/766, 3088/768, 3373/1, 3374/1 V katastrálním území 
Mikulov na Moravě, kterou podal Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 
Brno, kteıý zastupuje společnost Prost Hodonín, S.r.o., Brněnská 3497, 695 01 Hodonín. 
Stavební úřad Vám tímto V souladu S ustanovením § 92 Odst. 4 stavebního zákona zasílá podle § 
154 zákona č.500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů, stejnopis písemného 
vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu S ověřenou grafickou 
přílohou. - 
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Bc. Lenka Kaňová 
odborný zaměstnanec 

Obdrží: 
účastníci (dodejky) 
Prost Hodonín, s.r.o., Brněnská č.p. 3497, 695 01 Hodonín 1 

zastoupení pro: Jihomoravský kraj, Zerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno


