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Od:

Raclavská Lenka Ing

Odesláno:

3. října 2011 17:05

Komu:
Kopie:
Předmět:

FW: svobodný přístup k informacím č.j. MUBR65457/2011

Podepsáno: lenka.raclavska@breclav.org
č.j. MUBR 65457/2011
Poskytnutí informací
K Vaši žádosti o poskytnutí informací Vám tímto sdělujeme, že Vám tyto informace byly podány dne 22
8.2011 č.j. MUBR 53190/2011 a dne 20. 9.2011 č.j. MUBR 61619/2011-41 l/Ha Tyto informace jsou
zveřejněny dle zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím na
http //breclavorg/cs/radnice-samosprava-urad/dulezite-odkazy/poskytnute-informace-dle-zakona106/cat view/176-dokumentv/43-poskvtnute-informace-dle-zakona-c-1061999-sb/201-rok-2011.

S pozdravem
Za Ing. Jana Supova
vedoucí odboru rozvoje a správy
Městský úřad Břeclav
odbor rozvoje a správy
Nám.T.G. Masaryka 42/3. 690 81 Břeclav, Česká republika
tel: +420 519 311 358, fax +420 519 311 374
mobil: +420 731 428 258
e-mail: jana.supova(5)breclav org
internet, www breclav org

Ing. Lenka Raclavská
vedoucí oddělení úřadu územního plánování
Městský úřad Břeclav
Odbor rozvoje a správy
Oddělení úřad územního plánování
Nám. T. G. Masaryka 42/3, 690 81 Břeclav, Česká republika
tel:+420 519 311 412, fax: 519 311 363
mobil: +420 731 428 219
e-mail: lenka.racíavska@breclav org
internet: www.breclav.eu

Dobrý den,
obdrželi jsme od Vás informaci, vyžádanou dne 8. 9. 2011. Za její poskytnutí děkujeme.
Byli jsme na místě provést šetření, kde jsme provedli fotodokumentaci. Žádáme, ve stejném
režimu, informaci, kdy byla akce dokončena a kdo dílo prováděl a kdo za investora odvedenou
práci (dílo) převzal. Pakliže existuje protokol, žádáme o jeho kopii.
Domníváme se, že asfaltový recyklát navazující na starou Liechtenštejnskou cestu (bílý vápenec)
je nešťastné řešení, které je v současnosti na onom místě k vidění.

4.10.2011
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S přáním hezkého dne

From:
Sent: Thursday, September 08, 2011 6:06 PM
To: Baková Zdeňka Mgr.
Subject: svobodný přístup k informacím
Dobiv den.
má zájem o informace, kleré jsou shromážděn) ve spisovém materiálu pod
č.j.: 45 552'2009, jedná se o spis vztahující se k " ("pravá stávajícího parkoviště".
V souladu se zákonem Č. 106 1999 Sb.. o svobodném přístupu k informacím a v souladu s
rozhodnutími Nejvyššího správního soudu, žádáme o veškeré informace (kopii spisu) uvedeného
čísla jednacího a k nčmu náležejících souvztažností.
1 \ío informace nám postačí v elektronické podobě na tento e-mail.
O informaci žádá

4.10.2011

