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VÁŠ DOPIS ZN.:       
ZE DNE:  29.7.2022 
 
ČJ.:            MMCH/105964/2022/OIA/Kuhn 
SP. ZNAČKA:       
VYŘIZUJE: Mgr. David Kuhn 
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DATUM:  9.8.2022 
 

            

Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážení, 
 
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 29.7.2022: 
 

1) Vydává Vaše obec (obecní úřad, stavební úřad) rozhodnutí o odstranění stavby? 
2) V případě kladné odpovědi na výše uvedený dotaz žádáme o poskytnutí kopií rozhodnutí o 

odstranění stavby vydaných podle § 128 odst. 4 a § 129 stavebního zákona od 1.2.2022 
doposud. 

3) Sdělení informací o probíhajících řízeních o odstranění stavby, jejichž výsledkem má být 
vydání rozhodnutí o odstranění stavby, zejména pak údaje o nemovitostech, kterých se 
projednávané odstranění týká. 

4) Sdělení informací o podaných ohlášeních záměru odstranit stavbu. 
 
sděluje následující:  
 

1. Stavební úřad Chomutov vydává rozhodnutí o odstranění stavby. 
2. Za období od 1.2.2022 k datu podání žádosti o informaci, tj. k 29.7.2022, byla vydána 2 

rozhodnutí o odstranění stavby podle § 128 odst.4 stavebního zákona. Požadované přední 
strany rozhodnutí posíláme přílohou. 

3. Probíhající řízení o odstranění stavby: 

- k.ú. Šerchov, pozemek p.č. 1/17, stavba opěrných zdí 
- k.ú. Zelená, pozemky p.č. st. 172, 294/35, přístavba zimní zahrady k rekreační chatě, sklad 

zahradního nábytku, sklad zahradního nářadí a techniky s přístřeškem, vstup do sklepa 
- k.ú. Spořice, pozemek p.č. 426/3, přístavba k rodinnému domu čp. 114 
- k.ú. Chomutov I, pozemek p.č. 54, stavební úpravy spojené se změnou užívání na 

provozovnu péče o tělo Barber a bytové jednotky 
- k.ú. Strážky u Křimova, pozemek p.č. 150/18, půjčovna sportovních potřeb 
- k.ú. Málkov u Chomutova, pozemek p.č. 83/19, odstranění stavby buňky sociálního zařízení 
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- k.ú. Strážky u Křimova, pozemek p.č. 70/14, odstranění stavby skleníku a dřevníku 
- k.ú. Spořice, pozemky p.č. 774/33, 774/77, nepovolená přístavba zimní zahrady 

k rodinnému domu 
- k.ú. Hora Svatého Šebestiána, pozemky p.č. st. 53, st. 54, přístavba a stavební úpravy 

objektu 
- k.ú. Spořice, pozemek p.č. 765/3, stavby na pozemku 
- k.ú. Všehrdy, pozemek p.č. 583/1, terénní úpravy 
- k.ú. Všehrdy, pozemky p.č. 452/6, 574, 575, 576, 582, příjezdová komunikace 
- k.ú. Březno u Chomutova, pozemek p.č. 39, přístavba domu čp. 52 
- k.ú. Stranná u Nechranic, pozemek p.č.58/7, přístřešek u č.e. 5 
- k.ú. Blatno u Chomutova, pozemky p.č. 556/13, 556/14, rodinný dům včetně souvisejících 

staveb 
- k.ú. Březno u Chomutova, pozemek p.č. 783/1, hobby budova u čp. 56 
- k.ú. Stranná u Nechranic, pozemek p.č. 62/17, stavba na části pozemku (jiný vlastník 

stavby) 
- k.ú. Stranná u Nechranic, pozemek p.č. 62/17, stavba na části pozemku (jiný vlastník 

staveb) 
- k.ú. Stranná u Nechranic, pozemek p.č. 62/17, stavba na části pozemku (jiný vlastník 

staveb) 
- k.ú. Stranná u Nechranic, pozemek p.č. 62/17, stavba na části pozemku (jiný vlastník 

staveb) 
- k.ú. Stranná u Nechranic, pozemek p.č. 62/17, stavba na části pozemku (jiný vlastník 

staveb) 
- k.ú. Zelená, pozemek p.č. 425/9, komunikace 
- k.ú. Stranná u Nechranic, pozemek p.č. 62/16, stavby na části pozemku (jiný vlastník 

staveb) 
- k.ú. Stranná u Nechranic, pozemek p.č. 62/16, stavba na části pozemku (jiný vlastník 

staveb) 
- k.ú. Stranná u Nechranic, pozemek p.č. 62/16, stavba na části pozemku (jiný vlastník 

staveb) 
- k.ú. Droužkovice, pozemky p.č. 46, 47, budovy u domu čp. 9 
- k.ú. Droužkovice, pozemky p.č. 335/4, 503/164, zahradní sklad a oplocení 
- k.ú. Březno u Chomutova, pozemek p.č. 129, zahradní sklad a oplocení 

 
4. Za období od 1.2.2022 do 29.7.2022 bylo podáno 9 ohlášení záměru odstranit stavbu 

 
 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
statutární město Chomutov 
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