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POSKYTNUTÍ INFORMACE
Městský úřad v Břeclavi, odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu, oddělení
stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "stavební zákon"), a povinný subjekt v souladu s ustanovením § 2 odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
..zákon o infgrmacícI-Q, obdržel dne 21.11.2012 žádost občanského sdružení
;
' která obsahuje následující požadavky ve věci stavby dopravní
infrastruktury na pozemku pare. č. 2098/176 v k. ú. Lanžhot a jaká veřejnoprávní rozhodnutí na
ni byla v minulosti vydána.

V této žádosti jsou požadovány informace:
a) Jakým způsobem je podle dokumentace skutečného provedení stavby parkoviště na
pare. č. 2098/176 v k.ú. Lanžhot řešen odvod dešťových vod?
b) Kopie všech územních rozhodnutí a stavebních povolení vydaných na pare. č. 2098/176
v k.ú. Lanžhot od 1.1.2000 - dosud.
c) V jakém stadiu se nachází umístění a povolení stavby „Benzínové stanice Lanžhot dálnice D2“ na pare. č. 2098/176 v k.ú. Lanžhot, byla vydána příslušná správní
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 - Kúty na pare. č. 2098/176 v k. ú. Lanžhot?

Městský úřad v Břeclavi, odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu v souladu
s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, poskytuje následující informace:
ad a), d) - Vámi uvedené parkoviště na pozemku pare. č. 2098/176 v k. ú. Lanžhot není dle
pasportu dálničních odpočívadel do těchto zařazen, plocha je součástí stavby dálnice D2 a tuto
jako celek v 80-tých letech povolovalo Ministerstvo dopravy, včetně užívání stavby. Na zdejším
stavebním úřadě se proto žádná dokumentace k uvedené stavbě nenachází.
ad b), c) - Dne 15.10.2001 bylo vydáno Městským úřadem v Břeclavi, stavební úřad, stavební
povolení pod č.j. Výst. 2495/01/V1-330 na stavbu „Lanžhot - výstavba dálničního H C P - SO 467
příjezdová komunikace jako stavba dočasná do doby trvání HCP, nejdéle do 31.10.2011, Po
zrušení provozu na HCP byla příjezdová komunikace přerušena závorou. Dále na stavbu
„Benzínová čerpací stanice Lanžhot dálnice D2“, bylo vydáno územní rozhodnutí č. 19/07 č.j.
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MUBR 11347/2007 OSÚ/Ru ze dne 16.02.2007, sp. zn. MUBR-S 19252/2006 OSÚ/Ru-328,
které nabylo právní moci dne 24.03.2007. Rozhodnutím č.j. MUBR 49594/2008 ze dne
22.07.2008 stavební úřad povolil stavbu „Benzínová čerpací stanice Lanžhot dálnice D2“ (bez
SO 07 - Kanalizace splašková a SO 08 - Kanalizace dešťová). Zahájení stavby bylo oznámeno
stavebnímu úřadu dne 28.07.2010. Dále na stavbu „Benzínová čerpací stanice Lanžhot dálnice
D2 - splašková kanalizace“ na pozemku pare. č. 2098/176 v k.ú. Lanžhot, bylo vydáno územní
rozhodnuti ze dne 09.07.2007 pod č.j. MUBR 42744/2007 OSŘÚP/Ru, sp. zn. MUBR-S
7937/2007 OSŘÚP/Ru-328.

Pozn.: Ve věci podání informací u bodů b), c) bylo sdružení informováno o požadované úhradě
nákladů za poskytnutí informací opatřením ze dne 08.01.2013 č.j. MUBR 1931/2013.
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