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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane  
 
Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako příslušný orgán povinného subjektu podle 
ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, Vám k Vaší žádosti o informace ze dne 16.4.2021, doručené povinnému 
subjektu dne 19.4.2021: 
 
Žádost o poskytnutí informace v souladu s § 4a zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím. 
 
Žádám Vás, jakožto vlastník sousedního pozemku v kat. území Zelená, jakým opatřením 
Stavebního úřadu byly povoleny přístavby k objektu č. ev.  na pozemku st. p. č. v kat. území 
Zelená. 
Jakožto vlastník sousedního pozemku jsem nedával žádný souhlas a v žádném případě nesouhlasím 
s výstavbou (rozšiřováním) směrem k našemu pozemku a stavbě zahrádkářské chaty na pozemku st. 
p. č. v kat. území Zelená v mém vlastnictví.  
Současně žádám o prošetření případných nepovolených staveb a případnému postupu podle 
příslušných ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) 
 
sděluje následující:  
 
Přístavba a rekonstrukce objektu na p. č. st. v katastrálním území Zelená byla povolena 
v roce 2004 a zkolaudována v roce 2008. Od té doby nežádal vlastník stavby o povolení, které 
by se týkalo změny stavby na p. č. st. s ev. č.  
 
Vaši žádost o poskytnutí informace považuje Stavebním úřad za podnět, na základě kterého 
provede kontrolní prohlídku staveb v území. 
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