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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 27.2.2023: 

 
  
Dobrý den, 
 
Dle sdělení veřejného ochránce práv ( dále jen VOP), stavební odbor v Chomutově, zaslal VOP 
Informaci s fotodokumentací dokazující odstranění nedovolené stavby v ulici Pionýrů 3792,3793 
před vstupy do domu. 
 
Žádám o písemnou informaci a to: 
 
1: Zprávu, kterou stavební odbor zaslal VOP. 
 
2: Fotodokumentaci zaslanou VOP jako důkaz odstranění nepovolené stavby. 
 
3: Písemnou informaci: Kdo, kde a kdy fotodokumentaci (uvedenou v bodě č:2) pořídil. 
 
4: Písemnou informaci: Jak a kdy stavební odbor ověřil pravdivost informace o odstranění 
nepovolené stavby. 
 
5: Písemnou informaci: Kdy byly nedovolené stavby odstraněny. 
 
sděluje následující:  
 
V příloze zasíláme Sdělení k žádosti o součinnosti, č.j. MMCH/110042/2022 ze dne 23.8.2022 a 
Vyjádření, č.j. MMCH/159951/2022 ze dne 14.12.2022, obě adresovaná Veřejnému ochránci práv. 
Ve vyjádření je chyba v psaní, když ve čtvrtém odstavci, v předposlední větě chybí slovo „nebyly“ – 
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že bytové domy nebyly postaveny jako bezbariérová. Toto sdělení vyplývá i ze Sdělení k žádosti o 
součinnosti, kdy VOP započal šetření. 
 
Rozhodnutí čj. MMCH/131586/2022 ze dne 15.11.2022 o nařízení obnovení předcházejícího stavu, 

které nabylo právní moci dne 17.12.2022, Vám bylo doručeno dne 23.11.2022 – ve spise založena 

podepsaná doručenka. V rozhodnutí je uvedeno, že vlastníkům bytových domů se nařizuje 

odstranění pochozích ploch u vstupů do bytových domů čp. 3792 a 3793, které byly provedeny 

bez povolení nebo opatření stavebního úřadu.  V podmínkách rozhodnutí je dále uvedeno, že 

stavba bude uvedena do původního stavu nejpozději do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci 

tohoto rozhodnutí. Dle nabytí právní moci je termín provedení úpravy do 17.6.2023.  

Odbor stavební úřad tedy jednal tak, že v okamžiku, kdy zjistil stavbu, která byla provedena bez 

povolení nebo opatření stavebního úřadu, tuto stavbu nařídil svým rozhodnutím odstranit 

v přiměřené lhůtě. Předmětem šetření VOP byl soulad postupu Stavebního úřadu se zákonem. A 

tento postup byl posouzen jako správný.  

Nicméně stavba jako taková ještě odstraněna není. Rozhodnutím stavebního úřadu je lhůta 

k odstranění stavby do 17.6.2023, a proto nelze poskytnout požadovanou fotodokumentaci a 

navazující informace.  

Stavební úřad byl ze strany SVJ spraven o tom, že poptává zhotovitele, který by odstranil dva 

schody u vchodových dveří dle požadavků Stavebního úřadu s termínem zaslání nabídek do 

30.3.2023.    

 
 

Mgr. David Kuhn 
odbor interní audit – právní oddělení 

statutární město Chomutov 
 


