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Poskytnutí informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb.

©řeclav Městský úřad 
Břeclav

Odbor správních činností

č. j.: MUBR 2711/2023   
sp. zn.: MUBR-S 193876/2022   
vyřizuje: Mgr. Petr More   

V Břeclavi dne 5. ledna 2023

Poskytnutí informace v režimu z. č. 106/1999 Sb.

K Vaší žádosti ze dne 27. 12. 2022 poskytuji následující informace:

1. Žádné povolení ke zvláštnímu užívání komunikace před rodinným domem na ul. Hlavní 602/79 nebylo 
Městským úřadem Břeclav, odborem správních činností, oddělením dopravy a přestupkového řízení 
vydáno. Nikdo o ně nepožádal.

2. Poplatek byl vybírán dle OZV č. 8/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Sazba 5 
Kč za m2 za den. Celkovou částku odbor ekonomický Městského úřadu Břeclav nemůže sdělit z důvodu 
povinnosti mlčenlivosti dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, § 52 až § 55.

3. Městský úřad Břeclav, odbor správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení, jako příslušný 
silniční správní úřad, vyzval výzvou čj. MUBR 2007/2023 ze dne 01. 04. 2023, na základě Vašeho 
podnětu, stavebníka k uvolnění a zachování průchodu po chodníku před domem u č.p. 602 na ulici Hlavní 
v k.ú. Poštorná. Stavební úpravy domu č.p. 602 na ulici Hlavní 79 v k.ú. Poštorná jsou prováděny na 
základě dodatečného stavebního povolení čj. MUBR 91691/2022 ze dne 15. 06. 2022. Staveniště, 
přístup ke stavbě a občasné uložení materiálu je v lokalitě obtížné, na návrh silničního správního úřadu 
povolil vlastník pozemku a chodníku před domem dočasné zrušení zeleného pásu tak, aby rozšířený 
prostor mohl být využit k těmto činnostem, a to již ve fázi vyklízení nemovitosti. Na nutnost zachování 
průchodu pro pěší na chodníku, který je veden podél silnice první třídy s intenzivním provozem, byl 
stavebník upozorněn ve vyjádření vlastníka pozemku a chodníku, účastníka stavebního řízení, Města 
Břeclav, čj. MUBR 121338/2021 OKI ze dne 05. 10. 2021, kde mimo jiné uvádí: „Trasa chodníku pro 
pěší zůstane i po dobu provádění prací průchozí s omezením. Průchozí prostor chodníku bude po dobu 
provádění prací vymezen zábranami, tak, aby nedošlo k ohrožení zdraví chodců." Vzhledem k délce 
trvání stavebních prací a získaným informacím, dle nichž jsou kvůli uzavřenému chodníku chodci nuceni 
se pohybovat po okraji vozovky silnice první třídy, což ohrožuje jejich bezpečnost, vedle výzvy k 
okamžitému uvolnění chodníku byl stavebník současně upozorněn, že nepovolená uzavírka místní 
komunikace, může být vyhodnocena jako přestupek, za nějž lze uložit pokutu až do výše 500.000 Kč. O
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splnění uvedené výzvy je stavebník povinen informovat správní orgán. O monitorování situace bude 
současně požádána Městská policie Břeclav.

S pozdravem

Mgr. Petr More
vedoucí odboru

Městský úřad Břeclav
Odbor správních činností
Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav
Tel.: 519 311 315
Mobil: 731 428 203
E-mail: Petr.Morc(5)breclav.eu
www.breclav.eu
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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Městský úřad Břeclav 
Nám. T.G. Masaryka 42/3 
690 02 Břeclav

V Říčanech dne 27. 12. 2022

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 
o zpřístupnění následujících informaci:

1. Kopie o povolení k zvláštnímu užívání místní komunikace před rodinným domem na ul. 

Hlavní 602/79.

2. Celková částka uhrazená městu Břeclav za užívání předmětného veřejného prostranství 

před domem na ul. Hlavní 602/79.

3. Do jakého termínu budou chodci omezeni průchodem po chodníku z ul. Hlavní směrem na 

ul. Na Valtickou (levá strana chodníku před domy na ul. Hlavní 79 a 81).

366-

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb. žádáme o potvrzení předpokládané výše 
úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v elektronické podobě na e- 
mail:  Za jejich poskytnutí předem děkuji.

S pozdravem,

   
  

        
       


