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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážený pane  
 
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 22.11.2021: 
 
tímto Vás ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999 Sb. žádám o 
poskytnutí informací týkajících se aktivit v areálu Banda (bývalý Dětský svět). Jedná se o pozemky p. 
č. 4710/9, 4710/8, 4710/2, 4710/7, 4710/4, 4710/5, 4710/6, které jsou v majetku Statutárního 
města Chomutova. 
 
1) V areálu Banda je od 1.8. 2021 konána akce pod názvem „Tržiště Chomutov“, a to vždy každou 
neděli, až po současnost. K prezentaci svých aktivit využívá pořadatel oficiálního loga Statutárního 
města Chomutova, ať už na svých facebookových stránkách, tak také na plakátech vylepených po 
městě na plochách k tomu určených. 
Sdělte prosím, zda je město obeznámeno s touto akcí a také, jestli je město partnerem této akce. 
  
2) Pořadatel akce na svých facebookových stránkách nabádá prodávající k porušování nařízení 
statutárního města Chomutova č. 1/2021, kterým se mění nařízení č. 4/2017, kterým se vydává tržní 
řád. Zboží, které zde prodejci nabízí a jsou k tomu aktivně pořadatelem vybízeni, nespadá do 
vymezeného sortimentu daným tržním řádem. Prodává se zde elektronika, drogerie, spodní prádlo, 
veteš, také předměty s nacistickou tématikou, nože, střelné zbraně, aj. 
Sdělte prosím, zda si je město vědomo soustavného porušování nařízení, pak také jaké kroky dosud 
uskutečnilo a jaké kroky hodlá uskutečnit. 
 
3) Pořadatel prezentuje výše zmíněný prostor jako tržiště. 
Sdělte prosím, zda je tento prostor určen kolaudačním rozhodnutím nebo kolaudačním souhlasem 
jako tržiště. 
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4) Jelikož tato akce porušuje veškeré body „a“ až „q“ v bodě 2 článku 7 nařízení města č. 4/2017 o 
tržním řádu, tak zde není také viditelně vystaven provozní řád schválený městem, ani zde není 
uvedená zodpovědná osoba nebo pořadatel. 
Sdělte prosím, kdo je pořadatelem této akce. 
 
5) Nájemní smlouva této akce není obsahem veřejného registru smluv Statutárního města 
Chomutova. 
Žádám o zveřejnění nájemní, či podnájemní smlouvy, týkající se této aktivity v registru smluv ve 
smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, na základě zákona o svobodném přístupu k 
informacím č. 106/1999 Sb. 
 
 
sděluje následující:  
 

1. Statutární město Chomutov je s akcí seznámeno a zařadilo ji do svého programu akcí 
pořádaných na území města, nicméně není partnerem akce. Pokud jde o užívání loga 
města, povinný subjekt uvádí, že pořadatele již dříve telefonicky vyzval, aby logo přestal 
v souvislosti s tržištěm Chomutov užívat a po doručení Vaší žádosti mu tuto výzvu 
zopakoval s tím, že se pořadatel vyjádřil, že logo města nikde uvádět nebude. 
 

2. Magistrát města Chomutova, odbor živnostenský úřad si není vědom soustavného 
porušování nařízení a nemůže poskytnout k žádosti jiné informace, než že pojme obsah 
žádosti jako podnět ke kontrole zaměřené na plnění povinností stanovených zákonem č. 
455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a ustanoveními zvláštních právních předpisů vztahujícími se na živnostenské 
podnikání. 

 
3. Na prostor nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí ani souhlas jako na tržiště. Magistrát 

města Chomutova, odbor stavební úřad tuto žádost posoudil jako podnět k prošetření 
užívání areálu. 

 
4. Nájemní smlouva je uzavřena se společností Take It Easy s.r.o., jejíž jednatelkou je paní 

, která je společně s panem pořadatelem. 
 

5. Nájemní smlouva je uzavřena mezi Zoopark Chomutov, p.o. a společností Take It Easy s.r.o. 
Smlouva je uzavřena na dobu určitou a vztahuje se na ní výjimka z uveřejnění v registru 
smluv podle § 3 odst. 2 písm. h) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

 
 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
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