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Sdělení o poskytnutí informace a částečném odmítnutí žádosti 

Dne 06.08.2019 byla na magistrát města Chomutova doručena žádost 

o poskytnutí informací:  

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění 

následujících informací. 

- Kdo je vlastníkem a provozovatelem radarů v ul. Písečná, Blatenská a Palacká v Chomutově 
- Který politik je odpovědný za stanovení výše pokuty za překročení rychlosti o pár kilometrů 
- Kam bude Chomutov investovat předpokládaný zisk z radarů ve výši desítek a výhledově 

stovek milionů Kč? 
- Kolik vážných nehod se v úseku kde jsou umístěny radary stalo v minulých letech a došlo 

k jejich úbytku 
- Certifikát o ověření radaru podle zákona č. 505/1999 Sb. o metrologii a jeho prováděcím 

vyhláškám 
- Kolik peněz se do dnešního dne 6.8.2019od umístění radaru na pokutách vybralo?   

 
K Vaší žádosti o informace povinný subjekt poskytuje následující informace: 

 Kdo je vlastníkem a provozovatelem radarů v ul. Písečná, Blatenská a Palacká v Chomutově 

Odpověď: V současné době jsou na území města Chomutova umístěny pouze 2 stacionární radary, 

v ulici Blatenská a Písečná, a 4 místa na umístění těchto stacionárních radarů (na 2 místech v ulici 

Palackého v současné době není radar umístěn, ale v budoucnu je plánována rotace těchto 2 

radarů mezi všemi 4 místy). Vlastníkem radarů v ulici Písečná a Blatenská je statutární město 

Chomutov a provozovatelem je Městská policie Chomutov.  

 Který politik je odpovědný za stanovení výše pokuty za překročení rychlosti o pár km? 

Odpověď: Za stanovení výše pokuty není zodpovědný žádný politik. Výše pokut byla stanovena 

správním orgánem dle platné legislativy, zejména s ohledem na spodní a horní hranici pokut pro 

daný typ přestupku stanovenou zákonem a rovněž s ohledem na ustanovení § 2 odst. 4 zákona č. 

500/2004 Sb., správní řád, podle kterého „správní orgán dbá, aby přijaté řešení bylo v souladu s 
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veřejným zájmem, a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to, aby při rozhodování 

skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly“. S ohledem na Vámi 

zmíněné „překročení rychlosti o pár km?“ si dovolím na rámec Vaší žádosti uvést, že pokuty jsou 

ukládány za překročení rychlosti 58 km/h. Překročení povolené rychlosti v obci o 8 a více km/h (což 

představuje překročení povolené rychlosti o 16 a více %) jistě nelze považovat za překročení „o pár 

km“. 

 Kam bude Chomutov investovat předpokládaný zisk z radarů v řádu desítek a výhledově 

stovek milionů Kč? 

Odpověď: Statutární město Chomutov plánuje zisk z radarů investovat do opravy a modernizace 

dopravních komunikací. 

 Certifikát o ověření radaru podle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii a jeho prováděcím 

vyhláškám? 

Odpověď: Kopii certifikátu zasíláme v příloze. 

 Kolik peněz se do dnešního dne 6.8.2019 od umístění radarů na pokutách vybralo? 

Odpověď: Ke dni 6.8.2019 se na pokutách za překročení rychlosti zaznamenaných radary vybralo 

8.860.971,80 Kč. 

 

Současně  

vydává magistrát města Chomutova, odbor interní audit jako povinný subjekt ve smyslu ustanovení 

§ 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů ve spojení s ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, toto 

ROZHODNUTÍ 

kterým se žádost o poskytnutí informace:  

- Kolik vážných nehod se v úseku kde jsou umístěny radary stalo v minulých letech a došlo k jejich 

úbytku 

č á s t e č n ě    o d m í t á 

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. 

Odůvodnění: 

Dne 06.08.2019 byla na Magistrát města Chomutova doručena žádost  která žádá 

o poskytnutí informace Kolik vážných nehod se v úseku kde jsou umístěny radary stalo v minulých 

letech a došlo k jejich úbytku. 
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Podle ustanovení § 2 odst. 4 zákona o svobodném přístupu k informacím se povinnost poskytovat 
informace netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Podle § 3 
odst. 3 zákona o svobodném přístupu k informacím se informací pro účely tohoto zákona rozumí 
jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména 
obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu 
zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informační povinnost se tedy může vztahovat pouze 
k těm informacím, kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k informacím reálně 
existujícím. 

 
Vzhledem k tomu, že žadatelka 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: 15.08.2019             

 

Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní úsek 

magistrát města Chomutova 

 


