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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážená paní , 
 
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 14.6.2021: 
 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, Vás žádám o poskytnutí následujících informací: 
 
1) informace o tom, kdy bylo vydáno územní rozhodnutí týkající se výstavby Obchodního centra 
Central Chomutov, na adrese Žižkovo nám. 5762, 430 01 Chomutov, a kdy toto rozhodnutí nabylo 
právní moci; 
 
2) informace o tom, kdy bylo vydáno stavební povolení k výstavbě Obchodního centra Central 
Chomutov a kdy toto rozhodnutí nabylo právní moci; 
 
3) informace o tom, kdy byla zahájena výstavba Obchodního centra Central Chomutov, kdo 
výstavbu prováděl a kdy byla skončena; 
 
4) informace o tom, kdy a jakým způsobem byla provedena kolaudace Obchodního centra Central 
Chomutov a kdy příslušné rozhodnutí nabylo právní moci; 
 
5) informace o prodeji pozemků na Žižkově nám. v Chomutově společnosti Crestyl v roce 2009 v 
souvislosti s výstavbou Obchodního centra Central Chomutov a Rezidence Chomutovka, tedy, kdy k 
prodeji došlo a na základě jakého právního titulu; 
 
6) informace, z jakého data je projektová dokumentace týkající se výstavby Obchodního centra 
Central Chomutov; 
 
7) informace o časovém průběhu výstavby Obchodního centra Central Chomutov kromě výše 
uvedených. 
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Informace žádám poskytnout v písemné formě a v zákonné lhůtě zaslat e-mailem na níže uvedenou 
adresu, a to i v případě, že tyto již byly zveřejněny. 
 
*Veškeré písemnosti mi prosím doručujte pouze na e-mailovou adresu, jejich doručení vždy obratem 
potvrdím.* 
 
Předem děkuji za vyhovění mé žádosti. 
 
sděluje následující:  
 

1. Územní rozhodnutí bylo vydáno dne 20.11.2006, právní moc ze dne 13.12.2006; 
2. Stavební povolení bylo vydáno dne 20.06.2007, právní moc ze dne 17.07.2007; 
3. Stavba byla zahájena v měsíci září 2007, ukončena dne 19.05.2010.  

Výstavbu prováděl:  
stavba centra - METROSTAV a.s. divize 8, Praha 
přeložka kVN – ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
přípojky NN, trafostanice - MONEST spol. s.r.o., Chomutov; ČEZ Distribuce, a.s., Děčín 
horkovod – BIS Czech s.r.o., Most; 

4. Kolaudace stavby: 
Část stavby OC – kolaudační souhlas ze dne 03.03.2010, právní účinky dne 03.03.2010 
Zbývající část stavby OC – kolaudační souhlas ze dne 19.05.2010, právní účinky dne 
03.06.2010 
Přeložka kVN – kolaudační souhlas ze dne 07.01.2009, právní účinky dne 28.01.2009 
Přípojky NN, trafostanice – kolaudační souhlas ze dne 26.10.2009, právní účinky dne 
29.10.2009; 

5. pozemky k nákupnímu centru byly prodány společnosti Hutmet Trust, a.s. IČ 267 06 512, 
kupní smlouvou ze dne 25. 3. 2009, právní účinky vkladu k 27. 3. 2009, pod položkou 
výkazu změn V 1699/2009-503 zapsané pro k.ú. Chomutov I.; 

6. Projektová dokumentace byla vyhotovena v 01/2007; 
7. Ostatní časový průběh stavby: 

Rozhodnutí o povolení k předčasnému užívání – přeložka horkovodu ze dne 26.01.2009, 
právní moc ze dne 29.01.2009 
Rozhodnutí o prodloužení lhůty k dokončení stavby ze dne 25.03.2009, právní moc ze dne 
16.04.2009 
Rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením ze dne 21.09.2009, právní moc ze dne 
26.09.2009 
Rozhodnutí o zkušebním provozu ze dne 14.10.2009, právní moc ze dne 15.10.2009. 

 
 
 

Mgr. David Kuhn 
odbor interní audit – právní oddělení 
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