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Sdělení o poskytnutí informace a částečném odmítnutí žádosti 

Dne 28.9.2021 byla na magistrát města Chomutova doručena 

 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 ). 
 
Na Vaši odpověď bylo ze strany povinného subjektu reagováno zasláním Sdělení o poskytnutí 
informace a částečném odmítnutí ze dne 12.10.2021, kterým Vám poskytl informace týkající se 
počtu volebních okrsků, počtu žádostí o vydání voličských průkazů a počtu vydaných voličských 
průkazů, dále poskytl odkaz na požadovaná konkrétní Rozhodnutí Magistrátu města Chomutova, 
která již v minulosti na žádost poskytl a jsou tedy dohledatelná na jeho webových stránkách a 
rovněž poskytl 30 jednotlivých dokumentů, obsahujících všechna pravomocná rozhodnutí, kterými 
povinný subjekt v současné době disponuje. V ostatních částech povinný subjekt žádost odmítl, 
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když šlo o informace, kterými sám nedisponuje a zároveň jde o informace, které jsou jednoduše 
dohledatelné na internetu, které však nemusí povinný subjekt pro žadatele obstarávat a poskytovat 
mu je (vyjma části pravomocných rozhodnutí, která jsou součástí spisů předaných odvolacímu 
orgánu, a kterými tedy nedisponuje, aby je mohl poskytnout). 
 
Dne 13.10.2021 jste podal odvolání, které bylo předáno odvolacímu orgánu, kterým je Krajský úřad 
Ústeckého kraje. Ten vydal dne 10.11.2021 rozhodnutí, kterým věc zrušil a vrátil k novému 
projednání. 
 
K Vaší žádosti o informace povinný subjekt poskytuje následující informace: 

Informace o koronaviru, kterými Magistrát disponuje a zveřejňuje jsou veřejně dostupné na 

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/koronavirus-informace. V obecných informacích jsou uvedena 

odběrová místa - Nemocnice Chomutov, o. z., Kochova 1185, 430 12, budova „A“, (pondělí až 

neděle od 8:00 do 16:00); Parkoviště zimního a letního stadionu, Mostecká ul., Chomutov (pracovní 

dny 8:00-12:00, 13:30-17:30; neděle 13:00-18:00), možnost drive-thru. Dále je zde část týkající se 

očkování, kde je zároveň odkaz na centrální rezervační systém k objednání. Povinnému subjektu je 

známo, že v Nemocnici Chomutov je prováděno očkování vakcínou Comirnaty (Pfizer, BioNTech). 

Na území statutárního města Chomutova je 40 volebních okrsků.  

Komplexní informace o volbách do poslanecké sněmovny ve dne 8. a 9. října jsou dostupné na 

webových stránkách Ministerstva vnitra ČR, kde si můžete přehledně najít vše, co Vás zajímá - 

https://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-

snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D. 

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

vystavení voličského průkazu a ke všem 458 žádostem vystavil voličský průkaz. 

K otázce, který právní předpis upravuje voličské průkazy povinný subjekt uvádí, že voličské průkazy 

k volbám do poslanecké sněmovny jsou upraveny v zákoně č. 247/1995 Sb., o volbách do 

Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů. Dále jsou voličské 

průkazy pro jiné druhy voleb upraveny v dalších zákonech, např. v zákoně č. 130/2000 Sb. o volbách 

do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, v zákoně č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 

republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), zákoně č. 62/2003 Sb., 

ze dne 18. února 2003 o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů apod.  

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.  

 

 

http://www.chomutov-mesto.cz/cz/koronavirus-informace
https://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D
https://www.mvcr.cz/clanek/aktualni-volby-do-poslanecke-snemovny-volby-do-poslanecke-snemovny-parlamentu-cr-8-a-9-rijna-2021.aspx?q=Y2hudW09NQ%3D%3D
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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 

- 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 žádost  která žádá o 

poskytnutí výše uvedených informací. 

Vyjma informací, dostupných na webových stránkách města k tématu koronaviru, které jsou 

pravidelně aktualizovány, poskytnutých výše, nedisponuje povinný subjekt informacemi, kde se 

testuje a jaké metody testování se provádí. Na území města byly v minulosti umístěny a na 

některých místech pravděpodobně jsou dále umístěny odběrová místa provozovaná praktickými 

lékaři, ve kterých probíhalo testování antigenní metodou a v některých rovněž metodou PCR. 

S ohledem na změny uznávání bezinfekčnosti, resp. neuznávání antigenních testů pro většinu 

životních situací a omezenou platnost PCR testu je možné, že tyto informace, které jsou 

zaměstnancům povinného subjektu známé (ale povinný subjekt jimi sám nedisponuje v uceleném 

přehledu), nebudou již aktuální. 

Ohledně očkování povinný subjekt uvádí, že vyjma znalosti, že v Nemocnici Chomutov je prováděno 

očkování vakcínou Comirnaty (Pfizer, BioNTech), nedisponuje informacemi, kterými očkovacími 

vakcínami se na území města očkuje. Vzhledem ke skutečnosti, že očkují i praktičtí lékaři je 

pravděpodobné, téměř jisté, že je na území města prováděno očkování vakcínou Moderna a 

vakcínou Janssen. V minulosti bylo očkováno i vakcínou AstraZeneca. V posledních měsících očkují i 

praktičtí lékaři vakcínou Comirnaty (Pfizer, BioNTech), a je tedy možné, že další vakcíny již nejsou 

využívány. Povinný subjekt však přesnými a komplexními informacemi o očkování na svém území 

nedisponuje, a proto nemůže s jistotou potvrdit, kterými vakcínami se v Chomutově očkuje, vyjma 

vakcíny Comirnaty (Pfizer, BioNTech). 
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Pokud se jedná o dotaz na hygienická opatření, která se budou striktně dodržovat a která 

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

webových stránkách Krajské hygienické stanice v Ústí nad Labem nejsou uvedena žádná konkrétní 

mimořádná opatření, která by se vztahovala na obce v Ústeckém kraji či konkrétně na statutární 

město Chomutov. Samozřejmostí je však dodržování všech platných hygienických opatření 

Ministerstva zdravotnictví.  

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.  

Povinný subjekt zaslal žádost odvolacímu orgánu, aby mu z předaných spisů poskytl požadovaná 

pravomocná rozhodnutí, případně sdělil, že taková rozhodnutí nemůže poskytnout. Ke dni odeslání 

tohoto Sdělení o poskytnutí informace a částečném odmítnutí (25.11.2021) neobdržel povinný 

subjekt od odvolacího orgánu pravomocná rozhodnutí ani informaci, že je poskytnout nemůže, a 

z toho důvodu povinný subjekt nemůže pravomocná rozhodnutí poskytnout. Pokud by odvolací 

orgán pravomocná rozhodnutí poskytl po odeslání toho Sdělení o poskytnutí informace a 

částečném odmítnutí, budou Vám neprodleně zaslány. Stejně tak Vám bude zaslána informace, že 

odvolací orgán pravomocná rozhodnutí neposkytne, pokud takovou informaci odvolací orgán 

povinnému subjektu zašle. 

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,  která však k dnešnímu dni o d odvolacího orgánu 

neobdržel), 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. 
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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 

 


