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ROZHODNUTÍ 

Magistrát města Chomutova, odbor interní audit, jako povinný subjekt podle ustanovení § 2 odst. 1 

zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „InfZ“) rozhodl ve věci žádosti o poskytnutí informace, která byla na podatelnu magistrátu 

města Chomutova doručena dne 30.1.2022, a kterou žadatel , 

Chomutov žádá o poskytnutí informace: 

Vážení, 

dne 28. ledna 2022 zveřejnil radní statutárního města Chomutova pan Karel Lipmann reakci na 

příspěvek pana senátora Přemysla Rabase (adresa příspěvku: 

https://www.facebook.com/premekrabas/posts/1025040498054227 ), zde cituji text pana radního 

Lipmanna: 

"Vážený pane senátore, 

Chápu,že se blíží komunální volby,ale bylo by fér psát celou pravdu. Po volbách v roce 2014 kdy se 

utvořila koalice PRO Chomutov, ANO a KSČM jsem se stal předsedou kontrolního výboru. Jako jeden 

z prvních bodů jsme sestavili kontrolni skupinu (Lipmann NS, Beranová PRO, Husák ČSSD), která 

začala řešit problémy se stavem Aqvasvěta. Veškeré podněty jsme předali tehdejšímu primátorovi, 

kterým v té době byl D. Černý (PRO). A co s tím primátor udělal? Nic! 

Takže mi připadá docela nefér teď cokoli komentovat zpusobem jaky jste zvolil."  

Žádám o informaci jakého dne a na jakém jednání kontrolního výboru, v době kdy mu předsedal pan 

Karel Lipmann, byla ustavena kontrolní skupina, která řešila "problémy se stavem Aquasvěta" a o 

zaslání kontrolní zprávy touto skupinou vypracované, jakožto i dalších případných informací, které 

tehdejší předseda kontrolního výboru ZSMCH pan Karel Lipmann dle svého výše uvedeného tvrzení 

předal primátorovi města a které se nějakým způsobem dotýkaly Aquasvěta. 

O výše uvedené informace a dokumenty žádám dle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 

106/1999 Sb.) a současně také jako zastupitel i dle zákona o obcích (č. 128/2000 Sb.). 
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takto: 

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, se žádost odmítá 

 

Odůvodnění: 

Na magistrát města Chomutova byla dne 30.1.2022 doručena žádost žadatele 

kterou žadatel požadoval informace a dokumenty týkající se kontrolní skupiny a jejích výstupů 

v době, kdy byl předsedou kontrolního výboru ZSMCH pan Karel Lipmann. 

Povinný subjekt zkontroloval všechna usnesení Kontrolního výboru ZSMCH v období let 2015-2016, 

kdy byl jeho předsedou pan Karel Lipmann a nepodařilo se mu dohledat usnesení, které by se 

týkalo požadovaných informací. 

Povinný subjekt následně zkontroloval všechny zápisy Kontrolního výboru za výše uvedené období 

let 2015-2016, pro případ, že by se požadované informace nacházely v části diskuze nebo jiných 

částech, ke kterým se nepřijímají usnesení. V zápisech se povinnému subjektu nepodařilo dohledat 

požadované informace. 

Vzhledem k tomu, že žadatel žádá o poskytnutí informace, kterou Magistrát města Chomutova 

nedisponuje, 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. 

 
 

V Chomutově dne 9.2.2022             

Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 

magistrát města Chomutova 

 


