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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 
Vážená paní  
 
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: 
 
Dle zákona o informacích č. 106/1999, který říká „zveřejnění poskytnutí informace způsobem 
umožňujícím dálkový přístup“ mě zajímá proč nebyla informace, která mi byla poskytnuta dne 
6.8.2019 pod č.j. MMCH/179969/2019/IA/Kuhn zveřejněna na stránkách města Chomutova? § 5 
zák. č. 106/1999 „Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti zveřejnit na místě, jakož i 
umožnit pořízení jejich kopie“ atd. 
Jakto, že nebyla má žádost o informace zveřejněna podle zákona? 
 
sděluje následující:  
 
Jak Vaše žádost ze dne 6.8.2019, tak i odpověď a částečné odmítnutí ze dne 15.8.2019 byly dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zveřejněny na webových stránkách 
statutárního města Chomutova, v anonymizované podobě, pod názvem 45_RADARY - dostupné na: 
http://www.chomutov-mesto.cz/cz/prehled-poskytnutych-informaci-2019. 
 
Žádosti o poskytnutí informace i odpovědi na tyto žádosti jsou vždy v souladu se zákonem 
zveřejňovány na webových stránkách statutárního města Chomutova www.chomutov-mesto.cz 
v záložce Magistrát -> Poskytování informací- > Přehled poskytnutých informací, v roce, ve kterém 
žádost přišla a byla vyřízena. 
 
V Chomutově 19.9.2019 

 
Mgr. David Kuhn 

odbor interní audit – právní úsek 
statutární město Chomutov 
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