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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 23.12.2021: 
 
Dobrý den, 

 

na základě zákona č. 106/1999 Sb. Vás tímto žádám o: 

- Informaci, jaká územní, stavební či vodoprávní řízení se subjektem Obec Všehrdy, IČ 

00673293, jsou nebo byla vedena, v období od 1.6.2021 do dne podání žádosti.  

 
 
sděluje následující:  
 
Odbor životního prostředí Magistrátu města Chomutova vedl nebo vede s obcí Všehrdy od 1.6.2021 
do dne podání žádosti, tj. do 23.12.2021 následující vodoprávní řízení: 
 

• Kolaudační souhlas – ČOV na p.p.č. 517/5 ; SZ MMCH/111654/2021/ZSO ze dne 04. 10. 

2021 - ukončeno 

• Povolení k nakládání s vodami – ORL – Věznice Všehrdy na st.p. 107; SZ 

MMCH/135538/2021/PF ze dne 04. 10. 2021 – ve fázi oznámení o zahájení řízení 

• ČOV, Splašková kanalizace a výústní objekty + společné povolení na p.p.č. 446/6; 446/5; 

604; zn.: MMCH/170373/Hub/OŽP a MMCH/170374/Hub/OŽP ze dne 10. 12. 2021- 

nezahájeno 



Statutární město Chomutov 
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov | tel.: +420 474 637 111 | fax: +420 474 652 777| e-mail: podatelna@chomutov-mesto.cz 

Datová schránka: 497beyz | IČ: 00261891 | DIČ: CZ 00261891 | číslo účtu: KB 19-0000626441/0100| www.chomutov-mesto.cz 
Úřední dny a hodiny: pondělí, středa  08.00-17.00 hodin | úterý, čtvrtek  08.00-15.00 hodin 

Odbor stavební úřad Magistrátu města Chomutova vedl nebo vede s obcí Všehrdy od 1.6.2021 do 

dne podání žádosti, tj. do 23.12.2021 následující územní a stavební řízení: 

• Společné řízení – stavba „Všehrdy p.č. 444/10 - víceúčelové hřiště“ na pozemku p.č. 444/10 
v katastrálním území Všehrdy pod sp. zn. SZ MMCH/173767/2020, řízení je přerušeno 

• Územní řízení o změně využití území „ Všehrdy p.č. 444/10 – víceúčelové hřiště“ na 
pozemku p.č. 444/10 v katastrálním území Všehrdy pod sp. zn. SZ MMCH/118578/2021, 
řízení je přerušeno 

• Řízení o změně stavby před dokončením – stavba „Všehrdy p.č. 517/3 – obslužná 
komunikace“ na pozemku p.č. 517/3 v katastrálním území Všehrdy pod sp. zn. SZ 
MMCH/115113/2021, řízení je zastaveno 

• Společné řízení – stavba „Obnova místní komunikace č. 4c včetně části komunikací č. 3c a 
5c, Všehrdy“ na pozemcích p.č. 517/3, 599, 584 v katastrálním území Všehrdy pod sp. zn. SZ 
MMCH/173765/2020, řízení je přerušeno 
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