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Poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 
znění pozdějších předpisů 
 

 
 
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: 
 
Vážení, 
 
žádám Vás o informace a zaslání všech správních dokumentů, které opravňují Magistrát města 
Chomutova k výběru pokut na základě podkladů pořízených radarem umístěným na sídlišti Písečná 
a to konkrétně: 
- Rozhodnutí opravňující Magistrát města Chomutova k pořizování podkladů pomocí radaru pro 
následné správní řízení o přestupku z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích 
- Oznámení o zahájení správního řízení a vyjádření všech vlastníků pozemků, na kterých je umístěn 
radar a připojení do el. sítě a Rozhodnutí Stavebního úřadu. Magistrátu města Chomutova o 
povolení umístění radaru 
- Geodetické zaměření umístění radaru 
- Doklad o provedení kontroly měření radaru a jeho odchylek při měření rychlosti pohybujících se 
objektů 
- Souhlasy všech vlastníků, kteří byli účastníky správního řízení o povolení umístění radaru 
 
poskytuje následující dokumenty: 
 

 Návrh na určení míst a souhlasné stanovisko k návrhu míst určených k měření rychlosti 

 Zhodnocení určeného místa pro měření rychlosti a Odejmutí místa k měření rychlosti 

 Územní souhlas (zahájení řízení nelze poskytnout - nevedlo se) 

 Kolaudační souhlas 

 Souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického 
zařízení číslo 177/9999/2018/18/OP s přílohami - souhlas ČEZ Distribuce a.s. 
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 Souhlas města Jirkov - usnesení Rady města Jirkova č. 25/13/RM/2018 ze dne 9.4.2018 o 
zřízení věcného břemene pro ČEZ Distribuce a.s. 

 Geodetické zaměření radaru 

 Ověřovací list č. 255/18 - silniční rychloměr RAMER10 T 

 Smlouva o právu provedení stavby mezi městem Jirkov a statutárním městem Chomutov 
včetně usnesení Rady města Jirkova č. 30/21/RM/2017 ze dne 21.8.2017 
 
 

V Chomutově dne 24.9.2019 
 
 

Mgr. David Kuhn 
odbor interní audit – právní úsek 

statutární město Chomutov 
 


