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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážení, 
 
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 19.4.2022: 
 
Žádáme Vás tímto dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, o sdělení následujících informací: 
 

1. Zda má Vaše obec zpracován pro své území regulační plán – případně žádáme o odkaz 
na tuto dokumentaci v aktuální verzi, pokud je přístupná on-line. 
 

2. Zda jsou pro území Vaší obce vymezeny rezervy územního rozvoje, plochy přestavby či 
rozvojové plochy využitelné pro výstavbu skladově výrobního areálu na ploše min. 
13,5225 ha, a pokud ano, jaké jsou podmínky využití tohoto území dle územně 
plánovací dokumentace. 

 
3.  Zda se na území obce nachází lokalita typu „brownfield“, která by splňovala podmínky 

dle bodu 2. Pokud ano, žádáme o základní informace o ní – zejména její polohu a 
výměru a důvod, pro který ji lze do kategorie „brownfields“ zahrnout. 

 
sděluje následující:  
 

1. Statutární město Chomutov nemá schválený žádný regulační plán, má rozpracovaný 
regulační plán pro Městskou památkovou zónu Chomutov, dostupný na: 
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/mestska-pamatkova-zona 
 

2. Územní plán Chomutov má k dispozici rozvojové plochy pro výrobně skladový areál o ploše 
min. 13,5 ha. Základní regulativy územního plánu pro plochy VP.2 – průmyslová výroba a 
sklady – rušící zasíláme v příloze. Další regulativy jsou uvedeny v textové části územního 

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/mestska-pamatkova-zona
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plánu, dostupném na: http://www.chomutov-mesto.cz/cz/uplne-zneni-uzemniho-planu-
chomutov-po-vydani-zmeny-c-1 

 
3. Na území statutárního města Chomutova dle Národní databáze brownfieldů se plocha typu 

„brownfields“, která by splňovala požadavky pro výrobně skladový areál o ploše min. 13,5 
ha, nenachází. Nachází se zde bývalé areály podniku Válcovny trub a železárny, které jsou 
postupně využívány různými investory. 
 

 
 

Mgr. David Kuhn 
odbor interní audit – právní oddělení 

statutární město Chomutov 
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