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VÁŠ DOPIS ZN.:       
ZE DNE:  19.5.2021 
 
ČJ.:            MMCH/70679/2021/OIA/Kuhn 
SP. ZNAČKA:       
VYŘIZUJE: Mgr. David Kuhn 
TEL.:  474 637 478 
E-MAIL:  d.kuhn@chomutov-mesto.cz 
DATUM:  1.6.2021 
 

            

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 19.5.2021: 

  
Žádost o poskytnutí informací 
 
Vážení, 
 
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás zdvořile žádám o 
zpřístupnění následujících informací: 
 

1. Bylo Kamencové jezero pronajímáno v období od roku 1978 do roku 2008? 
 
2. Kdo byl nájemcem Kamencového jezera v období od roku 1978 do roku 2008? 
 
Ve smyslu § 17, odstavec 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím žádáme o 
potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informaci žádám poskytnout v 
písemné formě a zaslat poštou na výše uvedenou adresu popřípadě elektronickou formou na můj 
email. 
 
sděluje následující:  
 

1. Kamencové jezero bylo v předmětném období mezi roky 1978 – 2008 pronajímáno 
v období od 1.4.1992 do 31.12.1994 a od roku 2008. 

2. V období od 1.4.1992 do 4.8.1994 byla nájemcem společnost DIOSS Plzeň spol. s.r.o. 
V období od 4.8.1992 do 31.12.1994 byla nájemcem společnost DIOSS – REKREA, spol. 
s.r.o. 
Od roku 2008 byla uzavřena nájemní smlouva se Správou sportovních zařízení Chomutov, 
s.r.o. 
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Pro úplnost uvádíme, že ve zbylých letech bylo Kamencové jezero provozováno Technickými 
službami města Chomutova – v letech 1978 – 1992 jako rozpočtová organizace zřízená pod 
Městským národním výborem a od roku 1995 do roku 2007 už jako příspěvková organizace města 
Chomutova, poté, co nebyl ve vyhlášeném výběrovém řízení z konce roku 1994 vybrán nový 
nájemce. 
 
 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní oddělení 
statutární město Chomutov 

 


