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Dne 16.3.2016 obdržel Městský úřad Břeclav emailem žádost
„Žádost o informace podle zákona č. 106/99 - tři navržené varianty dalšího
spojení Poštorné s centrem města"

nazvanou
silničního

Tato žádost se odkazovala na přiložený článek, který však přiložen nebyl. ÍVlěÚ Břeclav
Vás tedy dopisem č.j. MUBR 18191/2016 ze dne 18.3.2016 vyzval k upřesnění žádosti.
Učinili jste tak emailem 30.3.2016 a článek zaslali.
MěÚ Břeclav, odbor rozvoje a správy tedy přiložený článek prostudoval a konstatuje, že se
jedná o tři varianty zpracované v rámci pořizování změny č. 5.02 - 5.04 ÚPNSÚ Břeclav.
K změnám č. 5.02 - 5.04 ÚPNSÚ Břeclav jsme Vám již poskytovali informace pod
č.j. MUBR 26422/2012 ze dne 17.4.2012. Jednalo se o veškerou korespondenci s JMK,
s Ministerstvem dopravy, s ŘSD, se sousedními obcemi, s dotčenými občany, se
zpracovatelem SEA a se zpracovatelem těchto změn. Pouze část této korespondence byla
v digitální podobě, a ta byla předána na CD, zbývající byla předána v tištěné podobě.
Jelikož dohledané informace jsou v elektronické podobě a jejich velikost přesahuje
kapacitu naší emailové schránky, zasíláme Vám je prostřednictvím služby
www.uschovna.cz. Touto cestou Vám tedy poskytujeme dokumentaci konceptu změny
č. 5.02 - 5.04 ÚPNSÚ Břeclav, která obsahuje tři varianty silničního spojení Poštorné
s centrem města. Dále Vám poskytujeme Posouzení vlivů koncepce na evropsky
významné lokality a ptačí oblasti dle § 45 h a i zákona č. 114M992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny v platném znění zpracované Mgr. Stanislavem Mudrou.
Pro informaci dodáváme, že dne 14.9.2015 Zastupitelstvo města Břeclavi schválilo ukončit
pořizování změny č. 5 02 - 5.04 Územního plánu SÚ Břeclav
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