
Ing. Petr Buchta

Rudice 165

679 06

V Březině, dne 10. ledna 2018

Číslo jednací:  22/2018-BRE

Věc:  Odpověď  na  žádost  o  poskytnutí  informací,  přijata  dne  18.  prosince  2017  a

stížnosti ve věci porušení zákona 106/1999 Sb., přijata dne 8. ledna 2018

Dobrý den,

na základě vaší žádosti dle zákona 106/1999 Sb. Vám odpovídám na vaše otázky. Z pěti oblastí
vaší žádosti jsou pouze dvě otázkami, takže odpovídám na tyto dvě otázky, poslední otázka
byla  součástí  stížnosti   ve  věci  porušení  zákona  106/1999 Sb.,  přijaté  dne  8.  ledna  2018,
odpověď tedy posílám také v této odpovědi.

  
1) Nikdo si nedovede představit, že takto by kdokoliv postupoval bez předchozí dohody
s některým z investorů (JMK a obec). Kdo toto povolil?

Obecní úřad Březina nevydal žádné povolení, k čemuž by dle dle našeho názoru neměl ani
zákonné oprávnění, neboť není majitelem pozemku pod krajskou silnicí ani správcem krajské
komunikace.

2) Bude tedy odvoz vykopané zeminy součásti stavby a veškeré nakládání s ní bude
zahrnuto do veřejného rozpočtu, tedy zaplatí veřejní investoři?

Stavební objekty financované či spolufinancované obcí Březinou aktuálně nejsou stavěny, tudíž
neprobíhá  fakturace.  Pro  informace  o  případném  zahrnutí  těchto  prostředků  se  prosím
obraťte na investora akce, který je Jihomoravský kraj.
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3) Kdy byla smlouva schválena,  s  jakým povoleným množstvím uložené  deponie a s
jakou termínovou platností smlouvy, jedná se o pozemky obce směrem na Ochoz u Brna.

Starosta obce v osobním rozhovoru upozornil na fakt, že na veřejném zasedání zastupitelstva,
které  se  konalo  dne  4.  prosince  2017  byl,  usnesením  číslo  10,  schválen  záměr  uzavřít
pachtovní smlouvu mezí obcí Březinou a společností SILNICE GROUP, a.s.,  IČ 62242105 na
pozemek p.č. 1, v plné výměře 421 m2, pozemek p.č. 3/1, ve výměře 260 m2, když konkrétní
část pozemku je identifikována nákresem, který je přílohou této smlouvy, pozemek p.č. 4, v
plné výměře 100 m2 a pozemek p.č. 458, v plné výměře 925 m2, vše k.ú. Březina u Křtin.
Schválení této konkrétní pachtovní smlouvy pak bude zastupitelstvu obce Březiny předloženo
na únorovém zastupitelstvu roku 2018.

S pozdravem

                                                                                     …...................................................
          Mgr. Martin Habáň
        starosta obce Březina 
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