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M ě s t s k ý   ú ř a d   B ř e c l a v 
odbor stavební a životního prostředí 

oddělení stavební úřad 
 

spisový znak: 

číslo jednací: 

MUBR-S 3984/2023 OSŽP/Va-330 
MUBR  13439/2023 

 Břeclav, dne 30.01.2023 

oprávněná úřední osoba: 

telefon: 

e-mail: 

Ing. Anna Vaďurová 
519 311 439 
anna.vadurova@breclav.eu 

  

 
 

 

POSKYTNUTÍ INFORMACÍ 

 
 
Městský úřad v Břeclavi, odbor stavební a životního prostředí, oddělení stavební úřad, jako 
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 svobodném přístupu 
k informacím“), obdržel dne 08.01.2023 Vaši žádost o poskytnutí informace dle zákona o 
svobodném přístupu k informacím. 
 

V této žádosti jsou požadovány následující informace: 
 

„V souladu s dikcí zákona č. 106/1999 Sb., žádáme o poskytnutí informace o stavebním 

(územním) řízení, resp. požadujeme nahlédnutí do povolovací dokumentace ke stavbě 

zahradního domku na parcele č. v k. ú. Břeclav, kterou dle LV č. pro k. ú. Břeclav 

vlastní  

Tato stavba, i když není zanesena do katastru nemovitostí, se nachází v „zahrádkové osadě" 

Nad splavem Břeclav a byla dle vyjádření současné uživatelky řádně zdejším stavebním 

úřadem cca 3-5 let zpátky povolena. 

Žádáme o nahlédnutí do kompletní povolovací dokumentace včetně vydaných příslušných 

rozhodnutí zdejším stavebním úřadem. 

K nahlédnutí se dostaví osobně , informaci o možném termínu můžete sdělit 

na telefon .“ 

 

Stavební úřad dohledal spis ve věci dodatečného povolení zahradní chatky na pozemku parc. č. 
373/21 k. ú. Břeclav vedený pod sp. zn. MUBR-S 136814/2018 OSÚ/Ku-328. Dne 13.01.2023 
telefonicky dohodl s termín nahlížení do spisu na 16.01.2023 v 10:30 hod., o 
nahlížení do spisu byl sepsán protokol č. j. MUBR 7924/2023.  
 

 

Správní orgán umožnil dne 16.01.2023 nahlížení do spisu sp. zn. MUBR-S 136814/2018 
OSÚ/Ku-328, k nahlížení se dostavili

 
(dále jen „žadatel“). Jednání bylo 

zahájeno v 10:30 hod. 
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Žadatel byl seznámen s obsahem spisu k řízení o dodatečném povolení stavby zahradního 
domku na pozemku parc. č. v katastrálním území Břeclav vedeném pod sp. zn. MUBR-
S 136814/2018 OSÚ Ku-328, včetně souvisejících řízení k této stavbě. Žadateli bylo umožněno 
pořízení fotokopií částí projektové dokumentace a spisu na vlastní fotoaparát. Jedná se o tyto 
dokumenty: 

 Rozhodnutí o dodatečném povolení stavby č. j. MUBR 34933/2020 ze dne 06.03.2020 

 Odvolání proti rozhodnutí č. j. MUBR 34933/2020 ze dne 06.03.2020 

 Rozhodnutí odvolacího orgánu č. j. JMK 12920/2021 ze dne 27.01.2021 

 Usnesení o přerušení řízení o dodatečném povolení stavby č. j. 35167/2021 ze dne 
19.03.2021 

 Obálka projektové dokumentace k dodatečnému povolení 

 Souhrnná technická zpráva – str. 12 

 

Stavební úřad tímto poskytl informaci v souladu se žádostí dle ustanovení § 14 odst. 5 písm. d) 
zákona o informacích. 

 

 
 

 

 

 
Mgr. Silvie Baštinská 

vedoucí odboru 
v zast. Ing. Anna Vaďurová 

   
  
 

 
Obdrží: 

účastníci (dodejky) 
 

  
 
 


