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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 24.4.2022:
Dobrý den, tímto bych chtěl požádat o sdělení informací dle zákona 106/1999 Sb. a to následující
1. Prosím o sdělení částky, která byla městem Chomutov přidělena jako příspěvek na vedení
hokejového klubu Piráti Chomutov a to v letech 2018, 2019, 2020, 2021 a 2022
2. Prosím o sdělení, zda zařízení na měření rychlosti a to v ul. Palackého, Blatenská a Písečná jsou ve
výhradním vlastnictví mag.m. Chomutov, nebo jsou pronajaté a spravuje je jiná společnost, prosím
o název této společnosti.
3. Pokud zařízení na měření rychlosti nejsou v majetku města a spravuje je externí společnost,
prosím o sdělení informace jaká procentuální část z vybrané pokuty za spáchaný přestupek je
odveden této společnosti jako podíl na správu a provoz zařízení.
4. Prosím o sdělení o výši příjmu za rok 2021 z výše uvedených měřicích zařízení a to jak celkovou
tak i části za provoz a správu tohoto zařízení.
sděluje následující:
1. Tabulky s přehledy poskytnutých finančních prostředků společnostem Piráti Chomutov, a.s.
a Piráti Chomutov, z.s. zasíláme přílohou.
2. Stacionární měřící zařízení (radary) jsou ve výlučném vlastnictví statutárního města
Chomutova, které je zároveň samo provozuje.
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3. Statutární město vlastní a provozuje stacionární měřící zařízení (radary) samo, a tudíž se
žádné další straně nic neodvádí.
4. V roce 2021 byly příjmy z radarů 5.141.017,06 Kč (výzvy provozovateli + sankční platby
celkem)

Mgr. David Kuhn
odbor interní audit – právní oddělení
statutární město Chomutov
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