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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane inženýre, 
 
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 15.6.2021: 
 
MR opět nesmyslně paušálně - pravidelně - v rozporu se smyslem Vyhlášky uděluje vyjímku 4x týdně 
pro Letní kino - s minimální návštěvností – opět plánováno několik desítek akcí za období 06-
08/2021. 
Sdělte prosím: 
1. kolik Vyjímek MR udělila k 14.6.2021 - dohledal jsem níže uvedené - usnesení 302/21 
2. kolik žádostí o Vyjímku MR k 14.6.2021 obdržela 
3. proč nejsou udělené vyjímky uvedené v Přehledu udělených vyjímek k 14.6.2021 
 
sděluje následující:  
 

1. K 14.6.2021 byly uděleny 3 výjimky z OZV. 
2. K 14.6.2021 Rada města obdržela 4 žádosti o výjimku, 3 žádosti byly schváleny a k poslední 

bylo sděleno, že se jedná o soukromou akci, na kterou není potřeba výjimky z OZV. 
3. V přehledu výjimek nebyly ke dni Vaší žádosti doplněny udělené výjimky za rok 2021, 

protože zveřejňovat dokument s uvedenými výjimkami není povinností města a v době po 
udělení výjimky bylo třeba řešit důležitější věci, tak na to nezbyl čas. Výjimky se dají 
dohledat v usneseních Rady města, které jsou dostupné na http://www.chomutov-
mesto.cz/cz/rada-mesta-usneseni.  
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