město Břeclav
nam. T.G. Masaryka 3
690 81 Břeclav
i

Vec: Zadost o informace podle zákona 106/99 - prodlouženi
platnosti územního rozhodnuti pro obchvat Břeclavi / 2a body a-f, i - j
Vazeni,
pro obchvat Břeclavi, na zaklade které bylo vydáno rozhodnuti MUBRS 1997 1/2005 OSU/Ve-328 z 9.2.2007, byla jeho platnost následné 2x
prodloužena.
Požadujeme
a) předat kopii veškeré korespondence se všemi subjekty ve věci uzemniho
rozhodnuti pro obchvat Břeclavi (MUBR-S 1997 1/2005 OSU/Ve-328 z
9.2.2007) a jeho OBOU prodlouženi, a to od 9.11.2006, a to vcetne všech
námitek a připomínek
b) předat kopii všech dokumentu, kterými bylo ohiaseno projednáváni zadosti o
OBE prodlouženi uzemni rozhodnuti pro obchvat Břeclavi, a to s doložením,
kdy a jak byly zveřejněny
c) sdělit v rámci jaké změny uzemniho planu města Břeclavi byl schválen
obchvat města Břeclavi a předat všech kopii usneseni zastupitelstva Břeclavi,
které dokládají, kdy a jak byla tato změna v roce 2006 a 2007 schvalovaná
d) předat kopii vyhlášky ke zmene uzemniho planu města Břeclavi dle bodu c],
sdělit, kdy nabyla pravni moci a předat dokument, dokládající, ze plné moci
skutečné nabyla
e) předat kopii opatřeni obecné povahy ke zmene uzemniho planu města
Břeclavi dle bodu c], sdělit, kdy nabylo pravni moci a předat dokument,
dokládající, ze plné moci skutečné nabylo
f) předat kopii veškeré korespondence ve věci předmětné změny uzemniho
planu města Břeclav od schváleni předmětné vyhlášky dle bodu d] a ve věci
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opatřeni obecné povahy dle bodu e]

i) sdělit s kterou nadřízenou uzemne plánovací dokumentaci je v souladu
prodlouženi platnosti uzemniho rozhodnuti pro obchvat Břeclavi z roku 2011
j) předat kopii veškeré korespondence s RSD, Ministerstvem dopravy,
sousedními obcemi k Břeclavi, Jihomoravským krajem, MZP a všemi
rakouskými subjekty ve věci obchvatu Břeclavi, a to od 1.1.2006
Grafické prilohy neexistujici elektronicky a vetsi nez format A3 požadujeme
zaslat jako cerno-bile kopie.

Korespondenci se rozumi veškera korespondence odeslaná i přijata,
pisemna, elektronická i emailová, zapisy/zaznamy zjednáni a
dokumenty předané osobné.
(

12.3.2012

SOORXOOJCRJX

Městský úřad
Břeclav
odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu
oddělení stavební úřad
Sp. zn
Čj.:
Oprávněná

MUBR-S 18171/2012 OSŘOŽÚ/Ru-328
MUBR 19305/2012
Ing.Jiří Rufer / ^ 519 311 434

Břeclav, dne 26.03.2012

úřední osoba:

POSKYTNUTÍ INFORMACE -ODPOVĚĎ
Městský úřad v Břeclavi, odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu,
oddělení stavební úřad (dále jen " 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, 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 informacích"), obdržel dne 12.03.2012 žádost
která obsahuje následující pozadavKy ve věci prodloužení platnosti územního
rozhodnutí pro obchvat Břeclavi / 2a - body a-f, i-j.
V této žádosti jsou požadovány informace:
a) předat kopii veškeré korespondence se všemi subjekty ve věci územního rozhodnutí pro
obchvat Břeclavi (MUBR-S 1997 1/2005 OSU/Ve-328 z 9.2.2007) a jeho OBOU prodlouženi, a
to od 9.11.2006, a to včetně všech námitek a připomínek
b) předat kopii všech dokumentů, kterými bylo ohlášeno projednávání žádosti o OBĚ
prodloužení územního rozhodnutí pro obchvat Břeclavi, a to s doložením, kdy a jak byly
zveřejněny
c) sdělit v rámci jaké změny územního plánu města Břeclavi byl schválen obchvat města
Břeclavi a předat všechny kopie usnesení zastupitelstva Břeclavi, které dokládají, kdy a jak byla
tato změna v roce 2006 a 2007 schvalována
d) předat kopii vyhlášky ke změně územního plánu města Břeclavi dle bodu c], sdělit, kdy
nabyla právní moci a předat dokument, dokládající, ze plné moci skutečně nabyla
e) předat kopii opatřeni obecné povahy ke změně územního plánu města Břeclavi dle bodu c],
sdělit, kdy nabylo právní moci a předat dokument, dokládající, že plné moci skutečně nabylo
f) předat kopii veškeré korespondence ve věci předmětné změny územního plánu města
Břeclav od schválení předmětné vyhlášky dle bodu d] a ve věci opatření obecné povahy dle
bodu e]

i) sdělit s kterou nadřízenou územně plánovací dokumentací je v souladu prodloužení platnosti
územního rozhodnuti pro obchvat Břeclavi z roku 2011

ČJ.MUBR 19305/2012

sir. 2

j) předat kopii veškeré korespondence s ŘSD, Ministerstvem dopravy, sousedními obcemi k
Břeclavi, Jihomoravským krajem, MŽP a všemi rakouskými subjekty ve věci obchvatu Břeclavi,
a to od 1.1.2006
Grafické přílohy neexistující elektronicky a větší než formát A3 požadujeme zaslat jako černo
bíle kopie.
Korespondenci se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická i
emailová, zápisy/záznamy z jednáni a dokumenty předané osobně.
Dodává

se, že odeslání informací je požadováno do 10 MB elektronicky na adresu
nebo pro větší objem informaci na CDROM na adresu právnické osoby
uvedené v 7áhla»« i
•• •

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 i) k tomuto bodu žádosti stavební úřad sděluje, že již informaci poskytl, a to
v odpovědi ze dne 26.10.2011 č. j . MUBR 70768/2011 sp. zn. MUBR-S 80096/2011
OSŘOŽÚ/Ru-330

Pozn.: Ve věci podání informací u bodů a) až f) a bodu j) bylo Sdružení informováno o
požadované úhradě nákladů za poskytnutí informací opatřením ze dne 26.03.2012 č. j . MUBR
19306/2012.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘECLAV

odbof stavebníhofódua obecnfto živnostenského úřadu
Náměstí T.G.Masaryka 3, PSC 6 9 0 81

Ing. Milena Osičková, MP A
vedoucí odboru stavebního řádu
a obecního živnostenského úřadu

(

Obdrží:
žadatel -jednotlivě

SOORXOOJCRKS
Městský úřad
Břeclav
odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu
oddělení stavební úřad
Sp. zn.
MUBR-S 18171/2012 OSŘOŽÚ/Ru-328
Č.j.:
MUBR 19306/2012
Oprávněná
Ing.Jiří Rufer / ffi 519 311 434
úřední osoba:

Břeclav, dne 26.03.2012

Informace o požadované úhradě nákladů za poskytnutí informací
Městský úřad v Břeclavi, odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu,
oddělení stavební úřad (dále jen " 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, 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 informacích"), obdržel dne 12.03.2012 žádost
která obsahuje následující požadavky ve věci prodloužení platnosti
územního rozhodnutí pro obchvat Břeclavi / 2a - body a-f, i-j.
V této žádosti jsou požadovány informace:
a) předat kopii veškeré korespondence se všemi subjekty ve věci územního rozhodnuti pro
obchvat Břeclavi (MUBR-S 1997 1/2005 OSU/Ve-328 z 9.2.2007) a jeho OBOU prodlouženi, a
to od 9.11.2006, a to včetně všech námitek a připomínek
b) předat kopii všech dokumentů, kterými bylo ohlášeno projednáváni žádosti o OBE
prodlouženi územního rozhodnutí pro obchvat Břeclavi, a to s doložením, kdy a jak byly
zveřejněny
c) sdělit v rámci jaké změny územního plánu města Břeclavi byl schválen obchvat města
Břeclavi a předat všechny kopie usnesení zastupitelstva Břeclavi, které dokládají, kdy a jak byla
tato změna v roce 2006 a 2007 schvalována
d) předat kopii vyhlášky ke změně územního plánu města Břeclavi dle bodu c], sdělit, kdy
nabyla právní moci a předat dokument, dokládající, ze plné moci skutečně nabyla
e) předat kopii opatřeni obecné povahy ke změně územního plánu města Břeclavi dle bodu c],
sdělit, kdy nabylo právní moci a předat dokument, dokládající, že plné moci skutečně nabylo
f) předat kopii veškeré korespondence ve věci předmětné změny územního plánu města
Břeclav od schválení předmětné vyhlášky dle bodu d] a ve věci opatření obecné povahy dle
bodu e]
i) sdělit s kterou nadřízenou územně plánovací dokumentací je v souladu prodlouženi platnosti
územního rozhodnuti pro obchvat Břeclavi z roku 2011

Č.j. MUBR 19306/2012

sir. 2

j) předat kopii veškeré korespondence s ŘSD, Ministerstvem dopravy, sousedními obcemi k
Břeclavi, Jihomoravským krajem, MŽP a všemi rakouskými subjekty ve věci obchvatu Břeclavi,
a to od 1.1.2006
Grafické přílohy neexistující elektronicky a větší než formát A3 požadujeme zaslat jako černo
bíle kopie.
Korespondenci se rozumí veškerá korespondence odeslaná i přijatá, písemná, elektronická i
emailová, zápisy/záznamy z j e d n á n i a dokumenty předané osobně.
Dodává

se,

že

odeslání informací je požadováno do 10 MB elektronicky
nebo pro větší objem informaci na CDROM na adresu právnické osoby
uvtíuene v záhlaví,

Městský úřad v Břeclavi, odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu
v souladu s ustanovením § 4 odst. 4, ustanovením § 17 odst. 1 a směrnicí k provádění zákona
o svobodném přístupu k informacím č. 1/2012 ve věci poskytnutí kopií dokumentů
v elektronické podobě na DVD disku viz body a) až f) a bod j) výše uvedené žádosti požaduje
úhradu ve výši 4813,- Kč (slovy čtyřitisíceosmsettřináct korun). K této výši úhrady je
nutno ještě započítat p o š t o v n é dle sazebníku poštovních služeb. Úhrada byla vypočtena
dle výše uvedené směrnice, a to takto: úhrada za vyhledávání a scanování informací 33,0 hod.
x 150 Kč (z toho první hodina se nezapočítává) + DVD disk 1 x 13 Kč; jednotlivé sběrné archy
spisů s uvedením počtu stran přílohou.
Městský úřad v Břeclavi, odbor stavebního řádu a obecního živnostenského úřadu
v souladu s ustanovením § 4 odst. 4, ustanovením § 17 odst. 1 a směrnicí k provádění zákona
o svobodném přístupu k informacím č. 1/2012 ve věci poskytnutí kopií dokumentů (v papírové
podobě) viz body a) až f) a bod j) výše uvedené žádosti požaduje úhradu za poskytnutí kopií ve
výši 2705,- Kč (slovy dvatisícesedmsetpět korun). K této výši úhrady je nutno ještě
započítat poštovné dle sazebníku poštovních služeb Úhrada byla vypočtena dle výše
uvedené směrnice, a to takto: černobílá kopie formátu A4 x 1,- Kč x 2401 ks + černobílá kopie
formátu A3 x 2,- Kč x 77 ks + úhrada za vyhledávání informaci 2,0 hod. x 150 Kč (z toho první
hodina se nezapočítává); jednotlivé sběrné archy spisů s uvedením počtu stran přílohou.
Úhradu je možno zaplatit v hotovosti v pokladně MÚ Břeclav, poštovní poukázkou nebo
bezhotovostním převodem na číslo účtu 526651/0100 var.symbol 6171211130, a to vždy před
podáním informace.

MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘECLAV

odbor stavebního řádu a obecního flvnostaiskétoffadu
NáměstíT. G.Masaryka 3, PSČ 690 81 ®
| n g . M i l e n a O s i č k o v á , MP A
v e d o u c í o d b o r u s t a v e b n í h o řádu
a o b e c n í h o ž i v n o s t e n s k é h o úřadu

Příloha:
• Kopie sběrného archu spisu č. j . MUBR-S 19971/2005 OSÚ/Ve-328 (umístěni obchvatu)
• Kopie sběrného archu spisu sp. zn. MUBR-S 78673/2008 OSŘÚP/Ru-328 (I.prodlouženi platnosti ÚR)
• Kopie sběrného archu spisu sp. zn. MUBR-S 19652/2011 OSŘOŽŮ/Ru-328 (II.prodloužení platnosti
ÚR)
Obdrží:
žadatel -jednotlivě

s&^AIi.

SBĚRNÝ ARCH SPÍŠ

MUBR 19971/2005
D

OSU/v.

SO0RX0O46QS4

Věc

CJ (Značka)

Odesilatel / Misto vzniku
MUBR 19971/2005 OS Návrh na vydáni UR- silnice I/55 Břeclav, obchvat
S00RP003FQ53

5S

Dopravoprojekt Brno a s , Kounicova 13, 65830 Brno

UBR 19971/2005 OS Oznámení ÚR Silnice i/55- obchvat
SOORP003DGXV

Vlaslni - Odbor slavebni úřad

MUBR 19971/2005 OS Vyjádřeni-sděleni-Silnice I/55 Břeclav, obchvat
S00RP0042JMB

\

Povodí Moravy, s p , Dřevařská 11, 60 175 Brno

MUBR 19971/2005 OS Sdělení-silnice i/55 Břeclav, obchvat
S00RP0041YOH

A

Drážni úřad, Nerudova 1 , 77258 Olomouc

MUBR 19971/2005 OS Veřejná vyhláška
S00RP003FGSU

Městský úřad Břeclav, odbor stavební úřad , nám T G. Masaryka-

MUBR 19971/2005 OS Veřejná vyhláškř
S00RP0041I3I

Městský úřad Břeclav, odbor stavební úřad , nám. T. G. Masaryk;

a

MUBR 19971/2005 OS Vyjádřeni- obchvat- silnice I/55
00RP003NY3X

Rašovská Svatava, I llavni 58/77, 69152 Kostice u Břeclavě

MUBR 19971/2005 OS Vyjádřeni-obchval, silnice I/55
S0ORP003NYMA

Pavlíková Drahomíra, U Stadionu 9, 69152 Koslice

MUBR 19971/2005 OS Stanovisko účastnika-Chromý-obchvat
S00RP003NRZU

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ- Mgr. Zabadalová Hana, Masarykovo nan

MUBR 19971/2005 OS Vyjádřeni-Úř "Silnice I/55, obchvat"
::OORPOO3XSM

Obvodní báňský úřad, Cejl 13, 60142 Brno

S00RP003ZF4!

přerušeni řízeni
Vlaslni - Odbor stavební úřad

S00RP004 9D9R

Městský úřad Břeclav, odbor stavební úřad , nám T G. Masaryka-

Veřejná vyhláška
Doplněni návinu na ÚR-obchvar, silnice I/55 Bř
'.OORP007FU75

Dopravoprojekt Brno a s , Kounicova 13, 65830 Brno

i
A

pokračováni řízeni a nové projednáni
SOCRí:006Wf:PW

Vlastni - Odbor stavební úřad

MUBR 2267/2007

záv. stanovisko-souhlas k um. stavby-silnicel/55-B

SOORP007ATCG

Městský úřad Břeclav, odbor životního prostředí, nám l G Massryl

S00RP007AMG9

Povoai Moravy, s p., Dřevařská 11, 60175 Brno

800RP0077S3A

Drážní úřad, Nerudova 1, 77258 Olomouc

a

Sděleni stanovisko-silnice I/55 Bř , obchvat
Sděleni-stanovisko-silnicel/55 Bř .obchvat

A

Oznámeni o pokračováni ÚŘ - silnice I/55 Bř obch
S00RP007FC42

Městsky úřad Břeclav, odbor stavební úřad , nám

SOORP00774L5

Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí a zem

S00RP00775J8

Pavlíková Drahomíra, Ing., U Stadionu 646/9, 69162 KOSTICE

S00RP0075Klř

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ- Mgr Zabadalová Hana

T. G Masaryka-

4

Vyjádření pro ÚR silnice I/55 Bř , obchvat
Stanovisko-silnice I/55 Bř-obchval
Stanovisko účastníků řízeni-ve věco silnice I/55 B
Masarykovo náu

Námitky účastníka řizeni-silnicel/55 Bř-obchvat
S00RP0076PN5

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ Mgr Daniela Němcová, Bolzanová 5, 61

A

k

3

Vývěska -oznámeni o pokračováni územ. řízeni
S00RP007F9BO

Městský úřad Břeclav, odbor stavební úřad , nám T. G. Masaryka-

U00RP0078O1O

Vlastní - Odbor slavebni úřad

S00RP007SVLB

netprosys s r o , Hviezdoslavova 57, 62700 Brno 27

uzemní rozhodnuli 11/07
Žádost o vyjádřeni o exist, podz lelek vedeni spo

-is
2.

3 + ^ . t~i'i.

BERNY ARCH SPISU

MUBR 19971/2005
PID:

Věc

ČJ (Značka)

Stanovisko-silnice I/55, obchvat DÚR
S00RP007S7PF

Dopravoprojekt Brno a.s , Kounicova 13, 65830 Brno

S00RP007MXGS

Obec Kostice, nám. Osvobozeni 14, 69152 Kostice u Břeclavě

S00RX0046QS4

A3

Ait

Odesilatel / Misto vzniku

OSÚ/VG

1

Svěšeno W-ÚR-silnice I/55 Bř, obchvat

AS

Veřejná vyhláška - obchvat
S00RP007SS6Z

Městský úřad Břeclav, odbor stavební úřad , nám T G Masaryka-

SOORP007MJ2G

Chromý Jaroslav, Na Širokých 1422, 69002 Břeclav

Odvoláni-Silnice I/55 Břeclav,obchvat

t
1

vyrozuměni o podaném odvoláni
S0ORP0O7QDN9

Vlaslni - Odbor slavebni úřad

MUBR 36672/2007

Zpétvzeti odvoláni-silnice I/55

S00RP008UZBO

Chromá Dagmar, Na širokých 1422, 69002 Břeclav

MUBR 36713/2007

Svěšeno-VV- vyroz. o pod odvol obchvat silnice I

S00RP008U7VE

Obecní úřad Kostice, nám. Osvobozeni 14, 69152 Kostice u Břecla-

S00RP008ZWIJ

Městský úřad Břeclav, odbor stavební úřad , nám. T. G Masaryka-

Veřejná vyhláška

%.

A
A
4&1£

ks

£?, u,

SBĚRNÝ ARCH SPfSU

iUBR-S 78673/2008 OSŘÚP/Ru-3
PID:

ČJ (Značka)

Věc
Odesilatel / Místo vzniku

MUBR 78673/2008

Žádost o prodl platnosti ÚR- silnice I/55. obchva

S00RP00CQOD5

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Čerčanská 2023/12, 14000 Praha 4

MUBR 38160/2009

oznámeni o zahájení řízení - prodloužení, stanovíš

S00RX00C8LQV

Vlastni - Odb. stavebního řádu a ÚP

MUBR 55511/2009

rozhodnuti - prodlouženi platnosti rozhodnuti: Sil

S00RX00COKZ1

Vlastni - Odb. stavebního řádu a ÚP

(

AW-

A3

4'8>o

h

15

2,

(

S00RX00B3HO7

$£*

U*

*ř

k

Í3J ÍEI

ffi

Lr

un

IUBR-S 19652/2011
PID:

S00RX00GY2J9

Věc

ČJ(Značka)

Ah

l\Z

42^

QjD

Odesílatel / Místo vzniku
MUBR 19652/2011

Žádost o prodloužení doby platn. ÚR - stavba silnice i/55 Břeclav ot

SO0RP0OFGC27

Ředitelství silnic a dálnic ČR Odbor výstavby a technický Brno, Šum

MUBR 25105/2011

oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanovíš

S00RX00GYYOC

Vlastni - Odb. staveb, řádu a OŽÚ

MUBR 36581/2011

rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Sil

S00RX00HFOPJ

Vlastni - Odb. staveb, řádu a OŽÚ
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