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Město Břeclav
ODBOR ROZVOJE A SPRÁVY
ODDĚLENÍ INVESTIC A SPRÁVY
Sp. zn.:
Č.j.:
Vyřizuje:
Datum:

MUBR-S 49157/2017 ORS
MUBR 75561/2017
Bc. Hašková
11.10.2017

Poskytnutí informací v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.} o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Břeclav, odbor rozvoje a správy, oddělení investic a správy, jako povinný subjekt
(dále jen „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 5. 10. 2017 žádost od pana
(dále jen „žadatel") o poskytnut^nforTnac^Dodl^zaKona
o informacích, která obsahuje následující požadavek:

\/ souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím vás žádám o kopii podané
stížnosti na ztíženou průjezdnost v zahrádkářské kolonii PKZ Poštorná.
Povinný subjekt žádost posoudil a v souladu se zákonem o informacích a Směrnicí města
Břeclav k provádění zákona o svobodném přístupu informacím č. 1/2012 opatřením č. j. MUBR
75561/2017 ze dne 11. 10. 2017 bezodkladně poskytl požadované informace v souladu
s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích, v listinné podobě, která je přílohou
tohoto dopisu.

Ing. Milan Uher
vedoucí odboru rozvoje a správy
Přílohy:
Stížnost na průjezdnost komunikace v zahrádkářské osadě Tovární kolonie v Břeclavi Poštorné - 2 listy
Postoupení věci - Městská policie Břeclav - 1 list
Pozn.:
Přílohy se poskytují v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. na ochranu osobních údajů, ve
znění pozdějších předpisů
Městský úřad Břeclav
Nám. T.G.Masaryka 3
690 81 Břeclav

tel: 519 311 111
fax: 519 372 334

email:podate!na@breclav.eu
www.breclav.eu

Kupkova 3, 890 02 Břeclav

MĚSTSKÝ ÚŘAD BŘECLAV
Odbor rozvoje a správy
Náměstí T. G. Masaryka 42/3
690 81 Břeclav

NAŠE ZNAČKA
PU-2017/18009.

VYŘIZUJE
Mgr. Zdeněk Novák

BŘECLAV DNE
28.7.2017

Počet stran: 1
Počet příloh: 2

Postoupení věd -

Dne 24. 7. 2017 byla Městské policii Břeclav doručena písemnost
__ ___________ označena
jako Podnět kprošetření o zjednání nápravy, MP Břeclav Vám jako orgánu věcně a místně
příslušnému postupuje tu část Porotu
v nrž žádá o úpravy veřejné.'zeleně na
pozemcích č. 2179 a 2148 v k. ú. Poštorná, které jsou ve vlastnictví města Břeclav.
Tu část podnětu
tykající se prověření vydání platného povolení k záboru veřejného
prostranství před domem Tovární kolonie 46 v Břeclavi, resp. provedení úhrady poplatku za zábor ■ •
veřejného prostranství, prošetří Městská policie Břeclav.
Po dněl

[jsou přílohou této písemnosti.
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Obtáčím se aa Yás s arosbaa.

Pešíbaié,

$■ alí^í xesp^ -Mstí Tmůríň yoibale.

.Do počšskm roka 201.bj'sm.e .k •ptišmpa na Md žabraán ponzívali po^smbk 2124 - ostatní

kam-imika.ce?.jgžje áiajbtkem mésfe B:řee!áV; Na poůzim
na počátek této Jmmumkraoe čopmimí mačka „Zakaa štánf5 s čad&tkówu tábalkoa^Ynimó objmte]
domQ Tovární .kolonie 23,24,34 a 45“ :s tím, ae pozemky je'énottk/ýt;ii viastaSsá v zafecáíSc^^ké
osadě jsoa doplavně přis.tsipiié p-rostřeátáot^dm pozemltá 223S^214S a 2179 v kú. Fbstcmá, které
jsoaro^mčž ye vlastnictvi mčsta Břeclav.
^■■■■■■■1 a to z .toao áůYo^^^StS^Síou začmá' komtínikace č. .2135 j e
neustále azamčéaa, káezfo kána,. |íž se sjíždělo: na pozemek č. 2172 je zrnč&ta-.
Městský Cfad v Břeclavi. EfravS komanikace 6. .2l79-a2i4Š tak, dby-po-vrcb vyjetý •terénním

plot a vzrostlá zelen robmneko, domu, a pto-toje kommfebe zfeenaa pr:§esd'^.objrííio
aatomobiln z •tokoto ůůvoéx 'p možný pouze .za pxedpoldlaán;Ekčem:Íafe w2ádláv Tí&jezd
dodávkového vozidk je b.ez. Vjezdn do této zeleně nemožný, V-jmpadémrtgo.sd projezd policie,
záchranné kužby nečo-kšičskébo vozn zcalá vylončeny, íé mitco- si uvědomit $& v zakádkáiské
kolóňli je velká koncentrace Édí a staveb, převážně ze áfeva a jédmý vofežý přístup- (aetzárnoený)
do- této iokalify je pouze po pozemku o. 5179 a2148.
Proto žádáme o-sjednáni nápravy a to tim způsobem,' te bode živý plot z obecní pózěmkti č.
2179 a 214$ zcela odstraněn.(tímto se průjezd ro.z§ín ndrdmáině o lm-) .a vzrostlá.zéien .upná^ná
tak. aby při pi-ůjezdu vozidel nedockázeio k jejich ničeni Doposud byí živý plot pouze jednon
ročně osind-án a tento způsob je zcela nedostačující. Dalším argumentem k odstranění živého píota
j e skutečnost, že tento je vysazen na obecnim pozemku*
Jsme velmi rádi. že mčstký úřad opravil komunikaci tak, že jíž nenarážíme podvozkexn
automobilu o vozovku, bohužel šiří vozovky nijak neupravil. Nenudíme si díky pánu Pražákovi
nadále ničit osobní majetek, •
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