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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve
znění pozdějších předpisů
Vážená paní magistro,
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 1.6.2022:
Vážení,
jménem klientky, paní
Vás
tímto na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o následující
informace:
1. Přehled správních řízení vedených nadepsaným úřadem, jejichž účastníkem je společnost
TRIDENT, spol. s r.o., IČO 47544856, a to vždy včetně předmětu tohoto řízení.
2. Přehled správních řízení vedených nadepsaným úřadem ve vztahu k následujícím pozemkům či
některému z nich, a to včetně předmětu řízení a informace o účastnících tohoto řízení:
- pozemek parc.č. 582 v k.ú. Všehrdy,
- pozemek parc.č. 737 v k.ú. Všehrdy,
- pozemek parc.č. 738 v k.ú. Všehrdy,
- pozemek parc.č. 740 v k.ú. Všehrdy
- a pozemek parc.č. 583/1 v k.ú. Všehrdy.
3. Přehled správních řízení ukončených nadepsaným úřadem v období od 1. září 2021 do dne
doručení této žádosti ve vztahu k následujícím pozemkům či některému z nich, a to včetně předmětu
řízení a informace o účastnících tohoto řízení:
- pozemek parc.č. 582 v k.ú. Všehrdy,
- pozemek parc.č. 737 v k.ú. Všehrdy,
- pozemek parc.č. 738 v k.ú. Všehrdy,
- pozemek parc.č. 740 v k.ú. Všehrdy
- a pozemek parc.č. 583/1 v k.ú. Všehrdy.
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sděluje následující:
1. Neevidujeme žádná řízení, jejichž účastníkem je společnost TRIDENT, spol. s r.o., IČO
47544856
2. K pozemku p.č. 582 v katastrálním území Všehrdy jsou vedena řízení:
- Spisová značka SZ MMCH/56915/2022, řízení o odstranění stavby „Všehrdy p.č. 575 –
komunikace (příjezdová)“, s účastníky TRIDENT GROUP 007 s.r.o.; Správa a údržba silnic
Ústeckého kraje, příspěvková organizace, provoz Chomutov; ČEZ Distribuce, a.s.; Obec
Všehrdy; NET4GAS, s.r.o.
- Spisová značka SZ MMCH/43655/2022, řízení o dodatečném povolení stavby „Všehrdy p.č.
575 – komunikace (příjezdová)“, s účastníky TRIDENT GROUP 007 s.r.o.; Správa a údržba
silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, provoz Chomutov; ČEZ Distribuce, a.s.; Obec
Všehrdy; NET4GAS, s.r.o.
K pozemku p.č. 583/1 v katastrálním území Všehrdy je vedeno řízení
- Spisová značka SZ MMCH/28471/2022, řízení o odstranění stavby „Všehrdy p.č. 583/1 – ter.
úpravy“, s účastníky Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Ústecký kraj; TRIDENT GROUP 007
s.r.o.; Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových; Obec Všehrdy
Všechna tato řízení vede obecný stavební úřad.
3. Neevidujeme za obecný stavební úřad, silniční správní úřad ani speciální stavební úřad
žádné řízení o pozemcích p.č. 582, 737, 738, 740, 583/1 v katastrálním území Všehrdy,
které by bylo ukončeno v období od 1. září 2021 do dne doručení předmětné žádosti.
K pozemkům p.č. 737, 738, 740 v katastrálním území Všehrdy bylo Odborem životního
prostředí vedeno řízení týkající se odpadů, pod sp. zn. SZ MMCH/92929/2021, ve kterém
bylo dne 6.6.2022 vydáno usnesení o odložení věci.

Mgr. David Kuhn
odbor interní audit – právní oddělení
statutární město Chomutov
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