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Město Břeclav
STAROSTA M ĚSTA

Čj.: MUBR ...4£*?/2010
V Břeclavi dne 13.01.2010

Žádost o informace - odpověď

zákona ě. 106/1999 Sb.9 o svobodném přístupu k informacím, ve mění pozdějších předpisů
(dále jen zákon o informacích) týkající se: „Dopravního omezení nad 3.5t na silnici
1/55 pouhých 30m před hraniční čárou na hraničním přechodu (Břeclav)
Poštorná/Reintal“.
V této žádosti jsou požadovány následující informace:
a) předat kopie všech dokladů a veškeré korespondence dokládající jednání o změně povolené
tonáže na hraničním přechodu Poštorná/Reintal a jednání o změně dopravního znáčem, včetně
veškeré korespondence s rakouskou stranou, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem
zahraničních věcí, Ministerstvem dopravy, Evropskou komisí, Policií ČR a ŘSD, a
to od 1.9.2008,
b) požadujeme předat kopie dokumentů a veškeré korespondence dokládajících jednání s
rakouskou stranou, proč se vstupem do Schengenu došlo v prostoru Reintalu k zablokování
možnosti průjezdu na jedné ze dvou silnic, přes Reintal pro vozidla nad 3.5 t., a to od
1.1.2007,
c) sdělení, který orgán a která zodpovědná osoba nechala zablokovat cca 30 m silnice první
třídy 1/55 těsně před hraniční čárou na předmětném hraničním přechodu,
d) předat kopie dokumentů, dokládajících informace podle bodu c),
e) sdělit, jaké kroky učinil tímto podáním oslovený subjekt k nápravě protiprávního stavu, kdy
je zablokováno cca 30 m silnice první třídy 1/55 těsně před hraniční čárou na předmětném
hraničním přechodu,

g) v případě, že tímto podáním oslovený subjekt není zodpovědný ani za umísťování,
kontrolu, dozor apod. ve věci předmětného protiprávního dopravního značení, kdy je
zablokováno cca 30 m silnice první třídy 1/55 těsně před hraniční čárou, na předmětném
hraničním přechodu, požadujeme sdělit, jaké kroky k zajištěni nápravy jste učinili,
h) předat kopie dokumentů, dokládajících informace podle bodu g).

V souladu s § 14 odst. 5 písm. c) zákona o informacích Vám sděluji následující:
a), b) Veškeré požadované informace byly již žadateli poskytnuty, a to sdělením ze dne
29.10.2008. Od té doby nevlastní město žádný další dokument, který je požadován.
c) Město nemá informace o osobě zodpovědné za zablokování zmiňované silnice. Vzhledem
ke skutečnosti, že vlastníkem silnice první třídy 1/55 Břeclav - Poštomá - státní hranice Reintal je stát Česká republika, v působnosti Krajského úřadu Jihomoravského kraje, pod
správou Ředitelství silnic a dálnic České republiky, správa Brno, je nutno se obrátit na tohoto
správce komunikace.
d) Město nedisponuje jakýmkoliv dokumentem, který je požadován.
e) , f), g), h) Město nečinilo v této věci žádné další kroky, tudíž nelze doložit žádný další
dokument.

S pozdravem

Ing. Dymo Piškula
starosta města

