
Dobrý den, 

dne 20.6.2022 jsem na veřejném jednání zastupitelstva města vznesla dotazy uvedené níže. V souladu 

se zákonem č. 106/1999 Sb. Vás žádám o odpovědi k těmto dotazům a také o poskytnutí dokumentů, 

které tyto odpovědi dokladují: 

 

1) Jakým způsobem úřady v Chomutově ověřovaly či ověřují, že občané Ukrajiny , kteří zde pobírají 

dávky, využívají bezplatného či slevněného vstupného a jízdného, zdarma využívají našeho 

zdravotníctví, umisťují své děti do školských zařízení a využívají dalších výhod zdarma či slevněných, 

které si Občané ČR hradí: 

   1.    skutečně pocházejí z území Ukrajiny bezprostředně ohroženého konfliktem 

   2.   jsou ve finanční nouzi 

   3.   jsou trestně bezúhonní 

   4.   nepředstavují zdravotní riziko pro občany Chomutova, zejména pak pro děti, tj. 

      *       mají platná očkování, která jsou v ČR povinná 

      *      podstupují vyšetření na TBC a další nemoci, které se na území Ukrajiny vyskytují ve větší míře 

než v jiných zemích 

    5. se skutečně nacházejí na adrese, kterou uvedli při registraci 

 

2) Jaké další výhody mají či měli v Chomutově občané Ukrajiny oproti občanům Chomutova, např. 

parkování zdarma. Prosím o výpis těchto výhod. 

 

3) Má město Chomutov k dispozici analýzu dopadů vládních restrikcí v době koronaviru, ať už 

poskytnutou od kraje, vlády, či místních úřadů v těchto oblastech: 

 

1. vliv roušek / respirátorů, testování, soc. distancování a uzavřených škol a kroužků na psychický a 

zdravotní stav dětí 

   2.   vliv distanční výuky na vývoj dětí 

   3.   vliv restrikcí na zdravotní a psychický stav seniorů v pečovatelských domech, kterým byl 

znemožněn kontakt s příbuznými 

   4.   vliv restrikcí na zdravotní stav občanů, kterým byla odkládána zdravotní péče 

   5.   náklady vynaložené z rozpočtu města na realizaci restrikcí 

 

4) K 10.2.2022 Nejvyšší správní soud od 14. dubna 2021 využil své pravomoci podle pandemického 

zákona a konstatoval nezákonnost mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví celkem 50krát 

(viz stránky ústavního právníka Jana Wintra zde: https://www.wintr.cz/(https://www.wintr.cz/) – 

odstavec „Studijní texty a aktualizované přehledy“). Shledali právníci města Chomutova tuto  



nezákonnost v době platnosti těchto opatření? Pokud ano, proč i nadále město trvalo na dodržování 

těchto opatření a nevzneslo námitku nadřízeným institucím, přestože jsem průkazně na nezákonnost 

a škodlivost těchto opatření opakovaně upozorňovala společně s dalšími občany města? 

 

Požadované informace prosím zašlete na e-mailovou adresu: XXX 


