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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 2.2.2020: 
 
Vážení, 
 
žádám dle zákona č. 106/1999 Sb. o následující informace: 
 
 1. Přehled všech řízení, které vede MMCH v souvislosti s chystanou úpravou vstupu do areálu 
Kamencového jezera z Přemyslovy ulice a jeho okolí, zejména čísla jednací těchto řízení. 
 2. Dokumentaci pro územní řízení, v jehož rámci se mimo jiné řeší problematika zachování či 
náhrady aleje dubů červených v Přemyslově ulici. 
 3. Vysvětlení, proč je na www stránce nasejezero.cz, která je vlastněna Statutárním městem 
Chomutov,  prezentováno tvrzení "Dne 27. 11. 2019 proběhlo v chomutovském Kině Svět 
představení dokumentace pro územní řízení pro lokalitu ulice Přemyslova.", když na této akci 
dokumentace pro územní řízení představena nebyla? 
 4. Žádost o závazné stanovisko, která byla doručena odboru životního prostředí, jejímž předmětem 
je záměr pokácení 18 stromů z aleje dubů červených v Přemyslově ulici. 
 
poskytuje následující informace: 
 
1. Přehled řízení vedených v souvislosti s chystanou úpravou vstupu: 

 Koordinované závazné stanovisko - MMCH/86996/2019 

 Rozhodnutí k povolení kácení dřevin (na parkovišti) - MMCH/83462/2019 

 Závazné stanovisko k povolení kácení dřevin  (kácení dubů červených) - MMCH/21590/2020 – 
není vydáno 

 Připojení stavby parkoviště k pozemní komunikaci - MMCH/94911/2019  
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2. Dokumentaci pro územní řízení zasíláme, s ohledem na její celkovou velikost, kterou nelze zaslat 
prostřednictvím emailu, prostřednictvím služby úschovna.  
 
3. Vysvětlení prezentace dokumentace pro územní řízení dne 27.11.2019 – jedná se o chybný 
název, dne 27.11.2019 byla představena studie řešení pro lokalitu ulice Přemyslova. Z našeho 
pohledu se jedná spíše o řečnický pojem, jelikož přestavené řešení se nijak neliší od toho, které je 
předmětem dokumentace pro územní řízení. 
 
4. Žádost o závazné stanovisko k pokácení 18 dubů červených zasíláme přílohou. Přílohou této 
žádosti byl dokument D.4 kácení 2.etapa, který rovněž zasíláme přílohou. Ostatní přílohy jsou již 
obsažené v dokumentaci pro územní řízení - viz bod 2. 
 
 
  

Mgr. David Kuhn 
odbor interní audit – právní úsek 

magistrát města Chomutova 
 


