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Zadost o informace - odpověď
Dne 15 10.2008 flám byla odborem stavebního řádu a územního plánování postoupena Vaše
žádost, ve které žádáte informace týkající se výměny kanalizačního vedení na ul
Jungmannova. V této žádosti jsou požadovány následující informace:
a) - zda již bylo vydáno SP na úsek, kde se nachází pobočka Vaší firmy - Břeclav
Jungmannova 1 a pod jakým č.j.
b) - kdo je účastníkem řízení
c) - k jakému terminu má dojit k zahájeni přípravných prací a v jakém terminu bude
stavba ukončena
d) - zda byly učiněny nějaké kroky k zachováni obslužnosti vůči obchodním
provozovnám na zmíněné ulici, zda tato ulice bude schůdná či sjízdná

K Vaší žádosti ze dne 9.10.20OS sděluji:
ad a) Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředi vydal dne 3.7.2006 pod čislem
jednacím MUBR 34914/2006 ..Rozhodnuti o povoleni stavby: Břcclavsko —rekonstrukce a
výstavba vodohospodářské infrastruktury v povodí řeky Dyje, podprojekt 1 Břeclav COV a kanalizace, stavba 1B Břeclav - kanalizace“ žadateli
Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. Čechova 23, 690 11 Břeclav.
(Tato společnost je investorem celé stavby)
ad b) Vzhledem k tomu. že SP je vydáno na celou akci -„stavba 1B Břeclav kanalizace“
je seznam účastníků řízeni značně obsáhlý a pro konkrétní stavbu na ul. Jungmannova neni
jejich výčet podstatný (nicméně pokud budete na této informaci trvat můžeme Vám jej
poskytnout)
ad c) Termín zahájeni práci ani doba trváni a ukončeni stavby nám neni znám a
harmonogram práci si určuje investor v součinnosti s dodavatelem stavby.
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ad d) Povinnost informovat a zajistit obslužnost přilehlých nemovitostí je dána investorovi ve
vydaném S P - konkrétně pod bodem 8 odst. h
„Investor je povinen v zájmovém úzerni stavby zajistit majitelům přilehlých nemovitosti
přístup do jejich objektů Je povinnosti je informovat v dostatečném časovém předstihu před
zahájením stavebních prací.“
O terminu zahájeni, postupu práci a přijatých opatřeních Vás tedy bude informovat investor
stavby - tj společnost Vodovody a kanalizace Břeclav a s , které jsme Vaši žádost postoupili
Věřím, že chápete potřebnost i obrovský rozsah nutných stavebních prací a současně, že
provoz dotčených firem bude omezen v minimální možné míře.

S pozdravem
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