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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený 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 25.3.2022: 
 

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 23.12.2021 do dne podání žádosti.  

 
sděluje následující:  
 
V období od 23.12.2021 do dne podání žádosti, tj. do 25.3.2022 byla Odborem stavební úřad 

vedena tato řízení se subjektem Obec Všehrdy, IČ 00673293: 

- společné územní a stavební řízení na stavbu „Obnova místní komunikace č. 4c včetně části 
komunikací č. 3c a 5c, Všehrdy“, sp. značka SZ MMCH/173765/2020 

- územní řízení na stavbu „Všehrdy p.č. 444/10 – víceúčelové hřiště“, sp. značka SZ 
MMCH/118578/2021 – řízení přerušeno 

- společné územní a stavební řízení na stavbu „Všehrdy p.č. 444/10 – víceúčelové hřiště“, sp. 
značka SZ MMCH/173767/2020 – řízení zastaveno na žádost stavebníka 

 
V období od 23.12.2021 do dne podání žádosti, tj. do 25.3.2022 nebylo odborem životního 

prostředí vedeno ani zahájeno žádné vodoprávní řízení se subjektem Obec Všehrdy, IČ 00673293 

 
Mgr. David Kuhn 
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