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POSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavební úřad ( dále jen
„stavební úřad“), jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o informacích“) obdržel dne 28.04.2019 žádost o poskytnutí informací, kterou podala:
(dále jen „žadatel“)
V této žádosti jsou požadovány tyto informace:
„Na pozemku parc. č.
se v současné době staví rodinný dům, dle
vyjádření innogy Gas Storage, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10 nesplňuje však
požadavek na umístění ve vzdálenosti větší než 75 m od sondy Hr-69.
Ve vyjádření innogy Gas Storage, s.r.o. je uvedeno, že rodinné domy, stavby pro rekreaci a
další stavby podobného charakteru, mohou být umístěny v bezpečnostním pásmu sondy Hr -69
za podmínky, že vzdálenost těchto staveb od sondy bude minimálně 75 m.
Dále se to týká stavby rodinného domu na pozemku parc. č.
na pozemku parc. č.
v k.ú. Hrušky.

a stavby rodinného domu

Z tohoto důvodu Vás žádám o sdělení, jestli stavební úřad nějakým stanoviskem innogy Gas
Storage, s.r.o. disponuje a zda byla těmto rodinným domům na základě nedodržení této
vzdálenosti udělena nějaká výjimka nebo souhlas.“
Rodinné domy na výše uvedených pozemcích byly stavebním úřadem řádně umístěny
a následně povoleny, a to na základě kladných stanovisek vlastníků a správců inženýrských sítí
a dotčených orgánů.
Ke stavbě rodinného domu na pozemku parc. č.
v kat. území Hrušky byly pouze
s ohledem na charakter sondy (pozorovací sonda) stanoveny podmínky, týkající se prosklených
výplní otvorů na stranách domu přivrácených k sondě Hr-69.
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Ke stavbám rodinných domů parc. č.
v kat. území Hrušky byla
rovněž vydaná kladná stanoviska vlastníků a správců inženýrských sítí a dotčených orgánů.
Podmínky ve vztahu k sondě Hr-69 stanoveny nebyly.

Mgr. Silvie Baštinská
vedoucí odboru
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