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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane , 
 
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, obdržel Vaší žádost o informace ze dne 14.2.2020: 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění 
následujících informací: 
 

1. Byl Vaším městem v období let 2008 - 2020 prodán nemovitý majetek města, u kterého byla 
prodejní cena tohoto majetku určena dle Zásad majetkové komise a pokud ano, v jakých 
konkrétních případech se tak stalo. 

 
K této žádosti Vás Ing. Kolářová, vedoucí odboru majetku města statutárního města Chomutova, 
požádala o doplnění, jestli jsou Vaší žádostí myšleny ty případy, u kterých nebyla cena určena 
znaleckým posudkem, ale jiným způsobem, protože statutární město Chomutov do roku 2013 
určovalo cenu pozemků dle ceníku schváleného zastupitelstvem města, nikoliv podle Zásad 
majetkové komise. Na to bylo z Vaší strany sděleno, že žádáte zaslání libovolných 3 smluv na prodej 
nemovitostí, u kterých byla cena určena jiným způsobem než znaleckým posudkem, ideálně kolem 
roku 2009 (avšak to není podmínkou), tj. např. dle pravidel města. 
 
Magistrát města Chomutova Vám na základě Vašeho upřesnění zasílá v příloze požadované 3 
smlouvy, u kterých byla cena určena jiným způsobem než znaleckým posudkem, a dále cenové 
mapy a ceník platný od 31.1.2005. 
 
 

Mgr. Lenka Sedláková 
odbor interní audit – právní úsek 

magistrát města Chomutova 
 
 


