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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 9.8.2022: 
 
Magistrát města Chomutova nainstaloval radary pro měření rychlosti během aktuálního volebního 
období. Nikde jsem se nedohledal, jestli o tom rozhodovalo zastupitelstvo. Mám několik otázek 
ohledně rozhodnutí o zakoupení radarů. 
1. Hlasovalo o pořízení radarů zastupitelstvo? 
2. Na jakém to bylo jednání? 
3. Bylo hlasování veřejné, jak kdo hlasoval? 
4. Řešilo se v rámci jednání zastupitelstva i jejich umístění nebo jen koupě? 
 
sděluje následující:  
 
O koupi radarů nerozhodovalo zastupitelstvo města, nýbrž v souladu s metodickým pokynem č. 
011/03-17, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu rada města, a to konkrétně usnesením č. 
453/17 ze dne 4.9.2017. Usnesení města jsou dostupná na http://www.chomutov-
mesto.cz/cz/rada-mesta-usneseni  
 

1. Zastupitelstvo tedy o koupi radarů nehlasovalo.  
2. Nebylo žádné jednání zastupitelstva, na kterém by se hlasovalo o koupi radarů.  
3. Nebylo veřejné hlasování zastupitelstva, ze kterého by se daly poskytnout informace o 

hlasování jednotlivých zastupitelů. 
4. Na zastupitelstvu se neřešilo umístění radarů. 
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