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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 22.6.2022: 
 
žádám o poskytnutí aktuální nájemní smlouvy na pronájem vodního vleku, dále žádám o sdělení 
jakým způsobem a jakým textem bylo organizováno výběrové řízení (kdy a kde byl zveřejněn 
konkrétní text), zd abylo uvedeno, že se jedná o pronájem restaurace - nálevny alkoholu s terasou s 
provozem do nočních hodin  s openair produkcí a se vstřícným pronajímatelem -městem, který 
odpustí i opakované porušení zákona - ušení denního i nočního klidu, 
 
sděluje následující:  
 
V příloze Vám zasíláme Nájemní smlouvu evidenční číslo o201800191 mezi Statutárním městem 
Chomutov a WATER SPORTS CLUB z.s. na pronájem vodolyžařského vleku, jejíž přílohou je i 
zveřejněný záměr (Váš požadavek na organizaci výběrového řízení). Současně přikládáme 2 dodatky 
k nájemní smlouvě. 
 
Ze záměru, jak k nájemní smlouvě, tak i k dodatku č. 1 je patrné, že se jedná o pronájem stavby u 
vodolyžařského vleku sloužící jako sociální zařízení, sklady, občerstvení atd., tedy tak, jak je 
v současnosti využívána. Nejde o žádnou nálevnu s openair produkcí, jak tvrdíte. Z kontrol Městské 
policie Chomutov a úřadníků města je zřejmé, že hudba slouží jako zpříjemnění posezení u 
vodolyžařského vleku a její hlasitost je přiměřená okolnostem a času. Při příchodu od 
Kamencového jezera je slyšet až na parkovišti mezi Kamencovým jezerem a Velkým otvickým 
rybníkem, což zjevně není způsobilé rušit noční klid, natož pak denní klid.  
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