Podatel:

Adresát - povinný subjekt:
Městský úřad Břeclav
Odbor stavební a životního prostředí
Nám. T. G. Masaryka 3
690 81 Břeclav

. ___

dne 21.4. 2019

Žádost o poskytnutí informací
Podatel tímto žádá, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů, Městský úřad Břeclav o poskytnutí
následujících informací a dokumentů:

- Provádí povinný subjekt kontroly provozu usazovacích nádrží
společnosti Fosfa a.s. umístěných zejména na pozemcích p. č.
3247 a 3243 v katastrálním území Poštorná, v obci Břeclav, a to
zejména se zaměřením na vliv těchto nádrží na podzemní vody?
- V případě, že povinný subjekt kontroly provádí, žádá podatel o
zaslání příslušných kontrolních protokolů a správních
rozhodnutí ukládajících provozovateli nápravná opatření resp.
sankce.
- Je k dalšímu ukládání fosfátů na tyto pozemlcy zapotřebí
rozhodnutí nebo závazného stanoviska povinného subjektu,
případně integrovaného povolení?
Prosím o poskytnutí výše požadovaných informací na e-mailovou adresu
Za poskytnutí informací předem děkuji.

V případě, že povinný subjekt v posledních dvou letech kontrolu provozu
usazovacích nádrží neprovedl, dává podatel zároveň podnět k provedení
kontroly a žádá, aby byl v souladu se správním řádem vyrozuměn, jak bylo s jeho
podnětem naloženo.
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Městský úřad Břeclav
odbor stavební a životního prostředí
oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče
nám. T. G. Masaryka 42/3, Břeclav 690 81
Číslo jednací: MUBR 64786/2019
V Břeclavi dne: 3. 5.2019
Vyřizuje: Ing. Suchá
Telefon: 519 311 224, 731 428 276
E-mail: resina. sucha(a),breclav. eu

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí jako povinný subjekt podle § 2
odst. 1 zákona ě. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen zákon o informacích) obdržel dne 23. 4. 2019 žádost o poskytnutí
informací, kterou podal:
(dále jen „žadatel44)
Žadatel, tímto žádá poskytnutí následujících informací a dokumentů:
- Provádí povinný subjekt kontroly provozu usazovacích nádrží
umístěných zejména na pozemcích p.č. 3247 a 3243 v
v obci Břeclav, a
to zejména se zaměřemm na vliv těchto nádrží na podzemní vody.
V případě, že povinný subjekt kontroly provádí, žádá podatel o zaslání příslušných
kontrolních protokolů a správních rozhodnutí ukládajících provozovateli nápravná
opatření resp. sankce.
- Je k dalšímu ukládání fosfátů na tyto pozemky zapotřebí rozhodnutí nebo závazného
stanoviska povinného subjektu, případně integrovaného povolení?
Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) zákona o informacích
poskytuje následující informace:
- Předmětné usazovací nádrže jako celý komplex na ukládání fosfátů (odpadu) byl
povolován Krajským úřadem Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí.
Výsledky o provedených kontrolách se předkládají tomu správnímu orgánu, který
rozhodnutí vydal v případě, že tato podmínka byla zapracována do rozhodnutí nebo
vychází z legislativy.
- MěÚ Břeclav, OSŽP - vodoprávní úřad nemá žádné kontrolní protokoly
Nápravná opatření ani sankce vodoprávní úřad spol. neuložil, jestliže bylo nějaké
uloženo tak Českou inspekci životního prostředí.
- Všechna integrovaná povolení vydává Krajský úřad, k dalšímu ukládám fosfátů bude
zapotřebí nové rozhodnutí popř. změnu stávajícího rozhodnutí.
Městský úřaT-Břeclav, odbor stavební a životního prostředí Vámi požadované informace
doručí elektronickým způsobem, a to na Vaši e-mailovou adresu f
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MĚSTSKÝ ÚŘAD
BŘECLAV
O

Mgr. SilvjťčBaštfnská
vedoucí odboru j
v zast. Ing. Regína Suchá

odbor stavební a životního prostředí
Náměstí TG.M. 3, PSČ 690 81

Doručí se:
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