in
CňflDDAftn

Doilodne:

28. 02, 2011
Bohuslava Tománková

Příloha:

^..

lAnn

Městský úřad Břeclav
Odbor správních věcí a dopravy
k rukám p. Novotného
nám. T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav

Ve Varnsdorfu dne 25.2.2011
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění
Vážení,
dovoluji si Vás požádat podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění, o poskytnutí informace, zda-Ii Městský úřad v Břeclavi - Odbor správní věcí a dopravy vedl správní nebo
jiné řízení, jehož výsledkem by byla změna charakteru užívání stavebních objektů stavby: JI. etapa komplexního
areálu přechodu mezi ČR a SR na dálnici D2 na příjezdu do ČR, Lanžhot - Kuty" povolené kolaudačním
rozhodnutím vydaném Městským úřadem v Břeclavi, stavebním úřadem pod č.j. výst: 2650/02-96/330/Ta dne
30.10.1996.
Děkuji a jsem s pozdravem

Městský úřad Břeclav

ODBOR SPRÁVNÍCH VĚCI A DOPRAVY
Oddělení dopravy a silničního hospodářství
nám. T. G. Masaryka 42/3. 690 81 Břeclav
Č,j.: MUBR 14598/2011
Vyřizuje: Novotný Vilém / 519311293

V Břeclavi 3.3.2011

Věc: Informace ke stavbě „II. etapa komplexního areálu přechodu mezi ČR a SR na dálnici
D2 na příjezdu do ČR, Lanžhot - Kuty".
Vážený pane inženýre,
dne 28.2.2011 jsme obdrželi poštou Vaši žádost o informace podle zákona číslo 106/1999 Sb.,
týkající se výše uvedené stavby.
V souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Vám
poskytujeme tuto informaci:
Odbor správních věcí a dopravy vykonávající dle ustanovení § 40 odst. 4 písni, a) zákona č.
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, působnost speciálního stavebního
úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových
komunikací v územním obvodu obce s rozšířenou působnosti Břeclav, nevedl žádné správní
řízení ani jiné řízení, jehož výsledkem by byla změna charakteru užívání stavebních objektů
výše uvedené stavby. Stavba uvedeného charakteru není zjevně předmětem stavebního,
kolaudačního a jiného řízení vedeného našim odborem.

Mgr. Miroslav Čapka
pověřený vedením odboru správních věcí a dopravy
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Poznámka: Informace odeslána i poštou.

