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Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. k parc.č. 2098/176 v k.ú. Lanžhot

Vážení,
při naší cestě na enviromentalistický happening jsme na

olejové skvrny. V rozporu s nařízením vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného
znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vo c o
vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech a v rozporu normou ČSN EN 858-1, n®nJ
odstavná parkovací plocha vybavena Iapoly, které Čistí vodu znečišténou ropnými látkami (lehkými
kapalinami, C10-C40) - benzíny, naftou a oleji. Všechny kapaliny unikající z dlouhodobé
zaparkovaných kamionů tedy mohou volné vytékat a vsakovat se do půdy. V současné době není
nijak řešeno čištění vod znečištěných lehkými kapalinami - volnými ropnými látkami, (NEL) z
dešťových vod odpočívadla. Srážkové vody nejsou nikam odváděny a podle § 8 (1) písni, a) 5.
vodního zákona se jedná o tzv. jiné nakládání s vodami, které vyžaduje povolení k nakladaní
s povrchovými vodami. Za současného stavu hrozí tedy havárie.
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Pochůzkou v okolí jsme zjistili, že se na západ od odpočívadla nachází zeleň, mokřiny a vodní plocha,
kde se vyskytují chráněné druhy živočichů. Podle informací zOŽP Krajského úřadu Jihomoravského
kraje došlo již na na parc.č. 2098/176 v k.ú. Lanžhot k sanačnímu čerpání (viz. S -JMK 85673/2012
OŽP-Bu). Pozemek se může nacházet v záplavovém území vodního toku Morava, vodního toku Dyje,
vodního toku Kyjovka, což zvyšuje rizika ohrožení životního prostředí.
Je proto ve veřejném zájmu nezbytné»7jistiVjaká.stayba^dopmvní infrastruktury se na parc.č. 2098/176
v.k.ih.Lanžhot nachází a iaká^veřejnoprávnírrozliodnptí najiibyja v mmuloštryydána; Plocha jc podle
katastru nemovitostí spravována RSD. Podle portálu CENIA byl na plochu vydán závčr zjišťovacího
řízení pod sn ™ 9-JMK l?7073/2006/OŽPA/> dne 6.11.2006 (oznamovatel"
v

Žádáme podle ust. § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o poskytnutí inform ací:
a) Jakým způsobem je podle dokum entace skutečného provedení stavby parkoviště na
parc.č. 2098/176 v k.ú. Lanžhot řešen odvod dešťových vod?
b) Kopie všech územních rozhodnutí a stavebních povolení vydaných na parc.č. 2098/176 v
k.ú. Lanžhot od 1.1. 2000 - dosud,
c) V jakém stadiu se nachází umístění a povolení stavby „Benzínové stanice Lan/hotdálnicc D2“ na parc.č. 2098/176 v k.ú. Lanžhot, byla vydána příslušná správní

W)

rozhodnutí? Pokud ano, žádáme jejich kopie, včetně případných rozhodnutí o
prodloužení platnosti podle ust. § 93 (3) stavebního zákona,
d) Na základě kterého užívacího povolení je užívána stavba dálničního odpočívadla dálnice
D2 v kilometru 56 trasy Břeclav -K uty na parc.č. 2098/176 v k.ú. Lanžhot?
Žádáme o dodržení zákonné lhůty pro vyřízení informace podle ust. § 14 odst. 5) písmeno d) zákona č.
106/1999 Sb., tj. 15 dnů od podání žádosti. Naše sdružení založené k poskytování obecně
prospěšných činností v oblastech ochrany životního prostředí je osvobozeno od správních poplatků
za kopie veřejných listin a správních spisů podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích.

S pozdravem

