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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane inženýre, 
 
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 13.3.2022: 
 
Po velmi dlouhé době opravy - kanalizace a vodovod - byla v loňském roce zprovozněna ulice 
Moravská. Nyní je opět uzavřena celá křižovatka. Na stránkách SVS je uvedeno- viz. níže. Na 
stránkách SVS je uvedeno, že stavbu koordinuje s městem Chomutov. Upozorňuji, že v sobotu 
12.3.2022 tam nikdo nepracoval. Předpokládal bych, že uzavření hlavní komunikace na sídliště si 
vyžádá podmínku města na co nejkratší termín provádění. Jedná se o trvalé opakování akcí SVS 
(město je jejím akcionářem), kdy na stavbě nikdo dlouhou dobu nepracuje a pak se nekvalitně 
opraví povrch - viz v minulosti ulice Přísečnická a Politických vězňů. 
Žádám o informace: 
1. kopii stavebního - vodoprávního rozhodnutí na tuto stavbu. 
2. kopii vyjádření města Chomutov jako účastníka řízení. 
 
děkuji 
 
:Chomutov, Moravská - rekonstrukce vodovodu a kanalizace 11.02.2021 - 30.06.2022 Předmětem 
stavby je rekonstrukce vodovodu v celkové délce 676 metrů a kanalizace v celkové délce 284,10 
metrů. 
 
sděluje následující:  
 

1. V příloze zasíláme stavební povolení a územní souhlas. Ze strany vodoprávního úřadu 
uvádíme, že tato rekonstrukce nevyžaduje dle § 15 odst. 2 stavební povolení ani ohlášení, 
protože u těchto stavebních úprav vodovodu a kanalizace se nemění jejich trasa.  Tudíž 
Vodoprávní úřad žádné povolení v této věci nevydával. 
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2. V příloze zasíláme vyjádření ke stavbě od Magistrátu města Chomutova, včetně 2 
prodloužení a vyjádření TSMCH. Pro úplnost dále přikládáme smlouvu o podmínkách 
provedení stavby.  

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
statutární město Chomutov 

 


