ěstský úřad Břeclav
Bohuslava Tománkova
L.J.:

Došlo dne:

16 .07. 2013

c

3b0-

S00RP00L472O
V Brně dne 11.7.2013

Městský úřad Břeclav
P o č e t | j s t p ř i l o h / p o č e t „ stů:
Odbor školství, kultury, rnládež^jppíftjh nei.stinnych příloh.
Náměstí T.G.Masaryka 3, 690Í1
Věc: Žádost o poskytnutí informace dle zákona o dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím
Dle příslušných ustanovení výše citovaného zákona žádám o poskytnutí informace :
„Kolikrát byla za rok 2012 a za rok 2013 udělena právnické osobě pokuta za porušení
povinnosti v oblasti výstavby a rekonstrukce památkově nechráněných budov a v jaké výši
tyto pokuty byly. Dovoluji si upozornit na příslušnou judikaturu a povinnost i takovéto
informace poskytnout, samozřejmě bez ztotožnění adresátů.
Poskytnutou informaci je možno zaslat emailem na adresu
Děkuji za Vaše vyjádření obratem

Městský úřad Břeclav
ODBOR ŠKOLSTVÍ, KULTURY, MLÁDEŽE A SPORTU
Č.j.:

MUBR 47153/2013-411/Chl

V Břeclavi

18.7.2013

Vyjádření k žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Dne 16. 7. 2013 obdržel Městský úřad Břeclav, odbor školství, kultury, mládeže a sportu, věcně a místně
příslušný k výkonu státní správy v oblasti památkové péče, Vaši žádost o poskytnutí informace, týkající
se výkonu státní památkové péče podle zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím.
K Vaší žádosti poskytujeme následující informaci:
Kolikrát byla za rok 2012 a za rok 2013 udělena právnické osobě pokuta za porušení povinnosti
při výstavbě a rekonstrukci památkově nechráněných budov a v jaké výši tyto pokuty byly?
Za rok 2012 nebyly uloženy žádné pokuty právnickým osobám.
V roce 2013 byla uložena 1 pokuta právnické osobě ve výši 40 tisíc korun.
Odpověď zasíláme na Vaši žádost v elektronické podobě ve formátu PDF na Vámi uvedenou e-mailovou
adresu.
S pozdravem
Ip

MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘECLAV

Odbor školství, kultury, mládeže a sportu, úsek památkové pece

Náměstí T. G. Masaryka 3, PSC 690 81 ®

Jindřich Tuček
pověřený vedením odboru školství,
kultury, mládeže a sportu

otisk úředního razítka

