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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 22.6.2021: 
 
Dobrý den, 
 
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění 
následující informace: 
 
Byla ke dni 9.9.2020 dle pasportu komunikací evidována nějaká pozemní komunikace na parcele 
4865/197  na katastrálním území Chomutov I? 
 
Žádám o zaslání odpovědi ideálně s fotografií a výpisem z pasportu komunikací 
 
sděluje následující:  
 
Ano, v pasportu komunikací je komunikace na pozemku p.č. 4865/197 evidována. 
 
V pasportu je vedena pouze jako komunikace (viz. Příloha) bez uvedení dalších dat. U této 
komunikace je uvedeno MK III. třídy, což je však převzato z programu KOMPAS, ve kterém vedou 
TSmCH evidenci komunikací, bez zařazení nebo souhlasu statutárního města Chomutova. 
 
Předmětná komunikace je komunikací účelovou ve vlastnictví osob (SVJ) z přilehlého objektu 4596, 
tudíž se nejedná o komunikaci v majetku SMCH, která by byla zatříděna do sítě místních 
komunikací. Komunikace byla prodána před cca 20 lety v rámci prodeje bytů v domě.  
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