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Město Břeclav se i v letošním 
roce zapojí do celoevropské kam 
páně Evropsky týden mobility, 
jejímž cílem je udržitelný rozvoj 
dopravy. Akce spojeně s tímto 
projektem se budou konat v týd
nu od 16. do 22 záři Už v neděli 
16. 9. bude od 12:00 do 17:00 ho 
din na zámečku Pohansko pro 
bíhat akce Zábavné odpoledne 
nejen pro děli plná her a soutěži, 
od 15:301iudouk opékáni připra 
vené špekáčky. 

Od I. 9. do 12. 9 bude na 
webových stránkách Městské 
knihovny Břeclav (www.knihov 
na bv.cz) uveřejněná soutěž 
„Cestováni nejen v knihách ' 
rozdělená na dvě kategorie -
do 15 a od 15 let Vyhodnoceni 
této soutěže včetně doprovod
ného programu bude probíhat 
V úteiý 18. záři od 17.00 hodin. 
Čtvrtek 20. záři byl stanoven 
Evropským dnem bez aut, tento 
den bude MHD v Břeclavi jezdil 
zdarma a půjčovné jízdních kol 
v TIC bude take zdarma. Dopo 
ledne bude uzavřeno parkoviš
tě na nádvoří Městského úřadu 

Břeclav, kde budou žáci bíeclav 
ských základních škol soutěžit 
ve svých znalostech a doved
nostech týkajicich se pravidel 
silničního provozu. Od 1700 
do 18:00 hodin bude na Zim
ním stadionu Tereza Břeclav 
pro veřejnost bruslení zdarma 
Vyrob, přijeď, vyhraj! před 
veďte všem své uměni, vytvoř
te co nejot iginálnějši vozítko 
na lidský pohon, přijeďte s nim 
v 18:00 hodin k břeclavskému 
zimnímu stadionu a zasoutéžte 
si o hodnotné ceny. 

V sobotu 22. záři bude od 
13:00 do 19:00 hodin na ulici 
Jana Palachu a v blízkém okolí 
probíhat cyklistické kritérium 
GP RACIO Břeclav určené pro 
všechny věkové kategorie, od 
děti až po profesionály. Bližší 
informace na www.sportcom 
plex.cz V tento den a ve stejnou 
dobu si můžete na ulici Stromo-
řadni nechat od Městské policie 
Břeclav nechat změřit vaši rych 
lost na Jízdním kole nebn in li 
nech. 
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Určitě už jste si v Břeclavi 

všimli červených kontejnerů na 
drobné eleklro. Město je necha
lo instaloval, aby lidem ulehčilo 
třídění starých spotřebičů, aby 
se nemuseli trmácet na sběrny 
dvůr s každým mobilem nebo 
doslouživšim dálkovým ovlada
čem. „Podobno službo veřejnos
ti chybělo, jsme rádi, že červené 
kontejnery máme i v Břeclavi 
Lide tak nemusí přemýšlet, kam 
se starým eleklrem a mojí jedno
duchou možnost, jak jej správně 
vytiidit," řekla referentka pro 
vnější vztahy břeclavské radni
ce Eliška Windova 

Nezisková organizace ASF 
KOL, která se zabývá zpět 
nym odběrem elektrozařizeni 
a červené kontejnery vymyslela 
a provozuje, chce nyní lidem po
děkovat za jejich svědomité tři 
děni. Proto do Břeclavi ve středu 
12. 9. zavitá se zábavně-osvěto 

% o u akci Najdi si svůj červený 
kontejner. V ul;ci ). Pal ach a 
bude připiaven bohatý program 
pro malé i velké návštěvníky 
a spousta soutěži „Chceme po
vědomí o čet venych kontejnerech 

ještě vice rozšířit, tak aby o nich 
věděli skutečně všichni A pro 
ty, kteři elektrojiž třídí, chceme 
připravil hezký a zajímavý pro
gram jako odměnu,' řekla Jitka 
Šimkova, manažerka projektu 

Návštěvnici se ale na akci 
především dozvědí, kde jsou ve 
městě umístěné červené kontej 
nery a jak je mohou využívat 
Vzhledem k následné recyklaci 
zařízeni, díky níž lze opětovné 
využit až 80 % každého spo
třebiče, je totiž velmi důležité, 
aby lide přesně věděli, co se do 
kontejnerů smi vyhazovat, a co 
naopak ne. 

V celé České republice je 
již na I 500 červených kontej 
nerú a za dobu jejich působě 
ni do nich lidé vytřidili téměř 
700 tun elektroodpadu V Břec
lavi je v současné době instalo 
vano 6 červených kontejnerů 
Diky nim se podařilo vybrat už 
3 tuny starých spotřebičů. Loni 
obyvatelé CR tříděním televizi 
a monitorů ušetřili např téměř 
2 miliony litrů ropy nebo 500 ti
síc litrů vody. 
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Parkoviště u bývalého cukro
varu, které se nachází na ul. Na 
rodních hrdinů, blízko centra 
města Břeclavi mohou využíval 
jak návštěvnici města, tak lidé 
bydlící nebo pracující v okolí teto 
lokality. Kapacita parkoviště je 90 
parkovacích míst. Celodenní ta
rif pro návštěvnické parkování je 
deset korun, popř 5 Kč/hodinu. 
Piovozní doba parkovacího au
tomatu je po - pá od 7 do 17 hod, 
od 7 do 13 hod. Ostatní bez kar 
ty zps Břeclav s parkovacím ko
toučem max. 30 min. po - ne 
od 7 do 17 hod. Mimo provoz 
ní dobu parkovacího automatu 
je parkování v této lokalitě bez
platné. Další možnosti je zakou 
pěni předplatní parkovací karty. 
Cena předplatní parkovací karty 

činí 100 Kč/měsíc, 200 Kč/3 mě
síce a 800 Kč /rok Bližší infor 
mace o prodeji parkovacích ka 
let a možnostech využiti par
kováni ve městě Břeclavi na tel. 
602 371 865. 

Změny v parkováni nastaly 
na jiném miste v centru Břecla
vi. Zejména návštěvnici obchodů 
na ulici Jana Palacha (tj. oblast od 
žluté školy po Shopping centrum) 
zajisté uvítaji změnu parkovacího 
řádu za obchody na ulici Slovác 
ká. Nově mohou lidé zaparkovat 
sva vozidla v teto rezidentní zoné 
při použili parkovacího kotouče 
na 30 minut zdarma Uvedené 
neplatí pro vyhrazená místa urče
ná pro zásobování označená vo 
doiovným dopravním značením 
žluté barvy. (red) 
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Začátkem měsíce srpna po

žádalo město Břeclav vlastníky 
zemědělských pozemků v k. ú. 
Charvátská Nová Ves o spolu
práci, spočívající ve společném 
podaní žádosti o provedeni po 
zemkových úprav, které měl rea 
lizovat Pozemkový úřad Břeclav. 

Pozemkové úpravy se zpraco
vávají na základě zák. č. 139/2002 
Sb., o pozemkových úpravách 
a pozemkových úřadech, v plat
ném zněni, a dle prováděcí vy
hlášky č 545/2002 Sb., přičemž 
pro jejich zahájeni se musí vy 
slovit vlastníci pozemků nadpo
loviční výměry zemědělské půdy 
v dotčeném katastrálním území. 
Veškeré náklady spojené s těmito 
úpravami {přípravné a návrhové 
práce, geodetické zaměřeni a vy 
týčení pozemků, nové mapovaní) 
jsou hrazené státem. 
Co jsou to pozemkové úpravy? 

Obecné jsou pozemkové upra 
vy prováděny za účelem prosto
rového a funkčního uspořádáni 
pozemků, z důvodu zabezpečení 
přístupnosti pozemků a vyrov
naní jejich hranic a tím vytvoře 
ni podmínek pro racionální hos
podaření na půdě. V neposlední 
radě je cílem pozemkových úprav 
vytvořeni podmínek pro ochia 
nu a zúrodněni půdního fondu, 
zlepšeni vodohospodářských po
měrů v uzemí, zlepšeni životní
ho prostředí a zvýšeni ekologie 
ke stability krajiny Pozemkové 
úpravy se neprovádí v zastavěné 
a zastavitelné části obce, v tzv 
intravilánu. 

Pro občany mají pozemkové 
úpravy přínos mj v tom, že může 

dojit ke sceleni drobných pozem
ků rozptýlených po celém katas 
tiu do většího půdního celku, 
k vyrovnám a přesnému určeni 
hranic a v pí ipadě zajmu i k vytý
čeni v terénu, k vyřešeni přístup
nosti každého řešeného pozem 
ku, k možnému reálnému rozdě
leni spoluvlastnictví, k dořešeni 
dosud neprojednaných dědictví, 
k odstraněni nesouladů mezi sta 
vem v terénu a stavem vedeným 
v katastru nemovitosti, atd 

Vlastníkům pozemků je při
tom garantováno, že jakákoliv 
manipulace s pozemky je pod
míněna jejich souhlasem - zpra
covatel pozemkové úpravy je po
vinen ze zákona projednat návrh 
nového uspořádáni po/emkň 
s každým dotčeným vlastníkem. 

Případné provádění pozem
kových úprav je časové velmi ná
ročné a realizuje se v horizontu 
několika let Před definitivním 
piovedemm pozemkových úprav 
je nutno schválit konečný návrh 
pozemkové úpravy 

Město Břeclav předpokládá 
provedení pozemkových uprav 
i ve zbývajících katastrálních 
územích obce, a to v Pošlorne 
j v Břeclavi; rovněž tady budou 
vlastnici pozemků nadpoloviční 
výměry zemědělské půdy požá
dáni o spolupiáci. 

Věříme, že vlastnici zeměděl
ských pozemků budou možným 
změnám prováděným v rámci 
pozemkových úprav i v jejich 
prospěch nakloněni, a že svým 
souhlasem zaměř města Břeclav 
podpoří 

Odbor majetkový 
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