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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 19.10.2021: 
 
Dobrý den,  

co je pravdy na tom, že výstavba obchvatu Otvic se protáhne o další rok? 

Pokud je to pravda, není možné aspoň jednu cyklostezku propojující Chomutov s Otvicemi 

nebo Jirkovem otevřít? 

 
sděluje následující:  
 
Na otázku týkající se výstavby obchvatu obce Otvice sdělujeme, že investice je prováděna Ústeckým 
krajem a statutární město Chomutov nemá žádný vliv na její realizaci ani délku realizace. Podle nám 
dostupných informací by měla být realizace celého díla ukončena v polovině příštího roku, s tím, že 
část zasahující do obou cyklostezek bude realizována po celou tuto dobu. 
  
Statutární město Chomutov je vlastníkem pouze cyklostezky vedoucí podél komunikace I/13, 
cyklostezka vedoucí kolem železniční tratě je ve vlastnictví Ústeckého kraje. Vzhledem ke 
skutečnosti, že realizace obchvatu zasahuje do trasy cyklostezky vlastněné statutárním městem 
Chomutov, není s ohledem na bezpečnost pravděpodobné, že by byla cyklostezka před ukončením 
realizace obchvatu, resp. minimálně části obchvatu přilehlé k této cyklostezce, otevřena.  
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