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MĚSTA BŘECLAVI
Městský úřad Břeclav
nám. T.G.Masaryka 3
690 81 Břeclav
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Bohuslava Tománková ,

Příloha:

V Břeclavi dne 11.7.2011

v

Věc: Žádost o úpravu územní plánovací dokumentace ,
pozemek p.č: 623/66 , k.ú: Břeclav
Dovolujeme si Vás tímto požádat o zapsání,
doplnění do stávající plánovací dokumentace( územního plánu města Břeclavi)
našeho požadavku a to možnosti staveb bydlení v rodinných domech,
(jedná se o pozemek p.č: 623/66, k.ú: Břeclav vedle prodejny Barum ul.Lidická),
tak aby zůstalo součastné využití a přibyla možnost využít území i případně pro výstavbu
rodinných domů včetně infrastruktury.
Příjezdová komunikace by se využila ve stávajícím místě , případně by zasáhla pozemek
v našem vlastnictví p.č: 2639/122, tak aby se splnili prostorové normy pro obslužnou
komunikaci a uložení inženýrských sítí .
V případě realizace zástavby bydlením by byl v pravé části, po celé délce hranice parcely a
sousedního areálu, zhotoven val, který by byl osázen zelení, lak aby došlo k oddělení
hlukového a optického od sousedního výrobního areálu firmy Lindě Wiemann .
Věříme v kladné posouzení naší žádosti
a zůstáváme s pozdravem.
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Marek Váňa
Clen představenstva
GEKOM INVEST a.s.
nám.Práce 2512
760 01 Zlín
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Příloha : zákres v katastru nemovitostí
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Polach Jaroslav
Od:
Odesláno:
Komu:
Předmět:
Přílohy:

gekom@email.ipex.cz
22. srpna 2011 13:00
Polach Jaroslav
[SPAM] Plná moc Gekom Invest a.s
Plná moc Břeclav pdf

Dobrý den pane Polach,
v příloze zasílám plnou moc udělenou p.Čechovi k zastupování společnosti Gekom Invest
a.s.
S pozdravem
Marek Váňa
GEKOM INVEST a.s.
nám.Práce 2512
760 01 Zlín
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PLNÁ MOC
Já, člen představenstva GEKOM INVEST a.s., IČ: 26956021,
Marek Váňa, r.č: 740204/4144 bytem Jasenná 237
PSČ 763 12
zplnomocňuji Ing.Aleše Čecha , jednatele firmy ALE s.r.o.,IČO 25502999
se sídlem Fintajslova 5 , 690 02 Břeclav
k veškerým jednáním , podávání písemných stanovisek ohledně změny ÚP
ohledně pozemku p. č: 623/66 a to zapsaného u katastrálního úřadu pro
Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro katastrální území
Břeclav .
Ve Zlíně dne 9.7.2011
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Marek Váňa
Člen představenstva
GEKOM INVEST a.s.
GEKOM INVEST a.S.
Hotel Moskva
nám. Práce 2512,760 01 23fn
IČO: 26956021, DIČ: CZ26966021

