
Věc: Bývalý dětský svět 

Informace o žadateli: 

                       

                       

                       

Kontakt:

 

Vážená paní, vážený pane,  

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.  

 

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. 

S pozdravem a poděkováním za sdělení informací 


