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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 9.3.2023: 

 
Vážení,  
v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
ve znění pozdějších předpisů, si Vás tímto dovolujeme zdvořile požádat o poskytnutí následujícího:  
 

1. Ve zprávě o uplatňování územního plánu Chomutov za roky 2017-2021 zpracované ke dni 
31.01.2022 bylo na str. 68 uvedeno, že jsou zpracovávány Územní studie č. 15 a 16 
(„studie“). Prosíme o poskytnutí těchto studií včetně jejich zadání, případně i dalších studií, 
pokud se mohou týkat veřejně prospěšné stavby WD 7.  
 

2. V případě, že výše uvedené studie nebyly zatím dokončeny, a proto nebude možné 
poskytnout podklady a informace dle bodu 1., žádáme alespoň o sdělení obsahu studií a 
zaslání zadání těchto studií a o sdělení, v jaké fází se zpracování předmětných studií nyní 
nachází.  
 

3. Žádáme o sdělení obsahu plánované změny Územního plánu Chomutov č. 3, včetně 
poskytnutí relevantních podkladů. 

  
sděluje následující:  
 

1. Územní studie č. 15 a  č.16 nelze poskytnout, protože ještě  nejsou dokončeny. 
 

2. V současné době jsou zpracovány průzkumy a rozbory pro území plánovaného přesunu 

železniční stanice Chomutov a navazujícího území. V souvislosti s vlivem plánovaného 

přesunu nádraží na dopravní koncepci města byly zpracovány 3 varianty úpravy dopravní 

sítě města, které byly prověřeny v dopravním modelu města Chomutova. Na základě 
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průzkumů a rozborů byl zpracován koncept urbanistického řešení území mezi ulicemi 

Spořická a Černovická, který obsahuje nové vedení silnice I/13 a nové řešení propojení 

centra města s lokalitou Horní vsi bez dosud plánované veřejně prospěšné stavby WD 7.  

Nově navržená řešení propojení města přes silnici I/13 jsou součástí návrhu změny č. 3 a 

podle výsledku projednání změny č. 3 bude dokončeno zadání územních studií č. 15 a 16. 

Vzhledem k výše uvedenému vám tudíž nemůžeme poskytnout zadání uvedených studií.  

Možné vypuštění veřejně prospěšné stavby WD 7 z návrhu územního plánu také závisí na 

prověření dalších komunikačních uzlů mezi jednotlivými částmi města oddělenými silnicí 

I/13.  

3. Změna č. 3 je zpracována na základě zadání uvedeného ve Zprávě o uplatňování Územního 
plánu Chomutov v kapitole E. pokyny pro zpracování návrhu změny územního plánu, v 
rozsahu zadání změny, která je k nahlédnutí na webových stránkách města: 
https://mesto.chomutov.cz/sites/default/files/2022-
11/Zpr%C3%A1va%20o%20uplat%C5%88ov%C3%A1n%C3%AD%20%C3%9Azemn%C3%AD
ho%20pl%C3%A1nu%20Chomutov%20anonymyzovan%C3%A1_0.pdf  
 
Zastupitelstvo statutárního města Chomutova tuto zprávu schválilo a zároveň schválilo 
pořízení změny č. 3 usnesením ZaMěst č. 397/22 z 20.6. 2022. V současné době se 
dokončuje návrh Změny č. 3 Územního plánu Chomutov pro společné jednání. 
Předpokládáme, že společné jednání proběhne během 2. čtvrtletí roku 2023 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
statutární město Chomutov 
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