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Sdělení o poskytnutí informace a částečném odmítnutí žádosti 

Dne 28.9.2021 byla na magistrát města Chomutova doručena žádost 

 o poskytnutí informací:  

Vážená paní, vážený pane, 
Na kterých místech Statutární město Chomutov se provádí očkování a testování proti onemocnění 
Coronavirus Covid-19 a které metody testování se provádí a kterými očkovacími vakcínami se na 
území městské části očkuje a které se budou striktně dodržovat hygienická opatření která 
hygienická stanice příslušné opatření vydala. Žádám o zaslání kopie příslušného rozhodnutí 
hygienické stanice. Základní informace o obecném průběhu voleb do Poslanecké sněmovny. 
Informace o volbách v roce 2021. Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a 
v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin. Počet volebních okrsků v ČR pro Město Chomutov. Kolik přijme 
úřad žádostí o voličský průkaz. Kolik úřad vydá voličských průkazů, platných a který právní předpis 
toto ustanovuje. 
 
žádám kopie následujících listin. 
Rozhodnutí Magistrátu města Chomutov ze dne 27.7.2013, č.j. MMCH/78419/2012. 
Rozhodnutí Magistrátu města Chomutov ze dne 24.7.2013, č.j. MMCH/84667/2013. 
Rozhodnutí Magistrátu města Chomutov ze dne 1.7.2013, č.j. MMCH/79921/2013. 
Vyrozumění Magistrátu města Chomutov ze dne 13.1.2014, č.j. MMCH/05975/2014. 
 
Žádám kopie všech PRAVOMOCNÝCH rozhodnutí která stavební úřad vydal firmě APB - PLZEŇ a.s., 
IČO 27066410 a která souvisí s výstavbou tzv. Větrného parku Chomutov ( Jednotlivých etap nebo 
souvisejících farem tzn. Větrná farma Kryštofovy Hamry, Větrná farma Výsluní 1,2, Větrná farma 
Křimov, Větrná farma Hora Svatého Šebestiána ) 
 
K Vaší žádosti o informace povinný subjekt poskytuje následující informace: 

Na území statutárního města Chomutova je 40 volebních okrsků.  

K letošním volbám do poslanecké sněmovny obdržel Magistrát města Chomutova 458 žádostí o 

vystavení volebního průkazu a ke všem 458 žádostem vystavil volební průkaz. 
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Vámi požadované kopie listin MMCH/78419/2012, MMCH/84667/2013, MMCH/79921/2013 a 

MMCH/05975/2014 byly již v minulosti Magistrátem města Chomutova na žádost zveřejněny a jsou 

dostupné na http://www.chomutov-mesto.cz/cz/prehled-poskytnutych-informaci-2015 po bodem 

35_DOKUMENTY MAGISTRÁTU. 

V příloze Vám rovněž zasíláme všechna pravomocná rozhodnutí stavebního úřadu vydaná 

společnosti APB-PLZEŇ a.s., kterými stavební úřad ke dni poskytnutí informace disponuje.  

Současně  

vydává magistrát města Chomutova, odbor interní audit jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 

§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů ve spojení s ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, toto 

ROZHODNUTÍ 

kterým se žádost o poskytnutí informace:  

- Na kterých místech Statutární město Chomutov se provádí očkování a testování proti onemocnění 

Coronavirus Covid-19 a které metody testování se provádí a kterými očkovacími vakcínami se na 

území městské části očkuje a které se budou striktně dodržovat hygienická opatření která 

hygienická stanice příslušné opatření vydala. Žádám o zaslání kopie příslušného rozhodnutí 

hygienické stanice. Základní informace o obecném průběhu voleb do Poslanecké sněmovny. 

Informace o volbách v roce 2021. Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října od 14 do 22 hodin a 

v sobotu 9. října od 8 do 14 hodin. 

- části pravomocných rozhodnutí stavebního úřadu společnosti APB-PLZEŇ a.s. 

č á s t e č n ě    o d m í t á 

podle § 15 odst. 1 zákona ve spojení s § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

Odůvodnění: 

Dne 28.9.2021 byla na Magistrát města Chomutova doručena žádos která žádá o 

poskytnutí výše uvedených informací. 

Magistrát města Chomutova nedisponuje úplnými informacemi, kde a jakými dávkami se na území 

města očkuje. Takové informace bude pravděpodobně dohledatelné prostřednictvím internetu, 

zejména na stránkách Krajské zdravotní a.s., nemocnice Chomutov a dále praktických lékařů. 

Statutární město Chomutov nezřizovalo žádné velkokapacitní očkovací místo.  

Testování provádí výhradně certifikovaná pracoviště v nemocnici či na testovacích místech 

provozovaných lékaři a samotné testování jde mimo působnost města, které tedy nedisponuje 

konkrétními informacemi. 

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/prehled-poskytnutych-informaci-2015
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Informace o koronaviru, kterými Magistrát disponuje a zveřejňuje jsou veřejně dostupné na 

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/koronavirus-informace.  

Pokud se jedná o dotaz na hygienická opatření, která se budou striktně dodržovat a která 

hygienická stanice je vydala, Magistrát města Chomutova takovou informací rovněž nedisponuje. 

Samozřejmostí je dodržování všech platných hygienických opatření Ministerstva zdravotnictví. 

Obecné informace o volbách jsou běžně dostupné na internetu a v předchozích dnech bylo na 

zpravodajských serverech k danému tématu napsáno mnohé.  

Ohledně pravomocných rozhodnutí stavebního úřadu vydaných firmě APB - PLZEŇ a.s., IČO 

27066410 a která souvisí s výstavbou tzv. Větrného parku Chomutov (Jednotlivých etap nebo 

souvisejících farem tzn. Větrná farma Kryštofovy Hamry, Větrná farma Výsluní 1,2, Větrná farma 

Křimov, Větrná farma Hora Svatého Šebestiána ) uvádíme, že v příloze poskytujeme všechna 

dostupná rozhodnutí a neposkytujeme ta rozhodnutí, kterými Magistrát v současné době 

nedisponuje, když jsou součástí spisů, které byly předány odvolacímu orgánu. 

Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat 
informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle § 3 
odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro účely tohoto zákona rozumí 
jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména 
obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu 
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze 
k těm informacím, kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím reálně 
existujícím. 

Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí informace, kterou Magistrát města Chomutova 
nedisponuje a nemá povinnost disponovat (vyjma pravomocných rozhodnutí, která jsou součástí 
správních spisů předaných odvolacímu orgánu), nikoli o existující informaci ve smyslu § 3 odst. 3 
zákona o svobodném přístupu k informacím, je tímto splněn důvod pro odmítnutí žádosti o 
poskytnutí informací podle § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím. Režim zákona o 
svobodném přístupu k informacím totiž nestanovuje povinnost nové informace vytvářet. Z 
ustanovení § 15 odst. 1 výše zmíněného zákona vyplývá, že pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen 
z části nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o 
odmítnutí části žádosti, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží. 
 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ustanovení § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím podat odvolání ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení. Odvolání se podává 

ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje prostřednictvím Magistrátu města Chomutova, odboru 

interního auditu. 

 

Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 

Magistrát města Chomutova 
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