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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 5.1.2023, upřesněné dne 9.1.2023: 
 
na základě zákona č. 106/1999 Sb. Vás tímto žádám o: 
- Informaci, jaká rozhodnutí a usnesení byla ve stavebním a/nebo územním řízení vydaná v 
souvislosti s užíváním budovy obecního úřadu č.p. 28 v k.ú. Všehrdy a dokumenty z řízení 
předcházejících vydání těchto rozhodnutí a/nebo usnesení, a to včetně kolaudačních 
rozhodnutí/souhlasů, rozhodnutí o změnách užívání této budovy a protokolů z místních šetření 
realizovaných v těchto věcech stavebním úřadem; a o kopii těchto dokumentů.  
- Kopii celého pasportu budovy OÚ Všehrdy, č.p. 28 v k.ú. Všehrdy, potvrzenou stavebním 
úřadem s vyznačením nabytí právní moci. 
 
Povinný subjekt Vás dne 9.1.2023 vyzval svou výzvou č.j. MMCH/03089/2023/OIA/Kuhn 
k upřesnění, zda požadujete informace k obecnímu úřadu, který má však č.p. 29 nebo budovy č.p. 
28 ve Vašem vlastnictví. Téhož dne jste upřesnila, že požaduje informace o obecním úřadu na č.p. 
29. 
 
sděluje následující:  
 

1. V příloze zasíláme rozhodnutí včetně protokolů, které byly k čp. 29 – budově obecního 
úřadu stavebním úřadem vydány – změna užívání stavby, plynofikace čp. 29 a sdělení k 
ověření dokumentace skutečného provedení stavby. 

2. V příloze zasíláme ověřenou dokumentaci skutečného provedení stavby čp. 29 Všehrdy 
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