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Sdělení o poskytnutí informace a částečném odmítnutí žádosti
Dne 09.09.2019 byla na magistrát města Chomutova doručena žádost
o poskytnutí informací:
Žadatelka žádá Magistrát města Chomutova o poskytnutí této následující informace:
1) Smlouvu mezi městským úřadem Chomutov a firmou Ramet a.s. Kunovice i s jejími dodatky o
nájmu zařízení (Radarů) - silniční rychloměr RAMET 10 T (18/0511), silniční rychloměr RAMET 10 T
(18/0705)
2) Profituje společnost Ramet a.s. Kunovice na postihu řidičů za spáchané přestupky?
3) Jaká je cena nájmu za užívání pronajatých zařízení?
4) Proč mi přišel doporučený dopis s adresou České Budějovice?
5) Váš dopis ze dne 6.8.2019 č.j. MMCH/179969/2019/IA/Kuhn říká, že vlastníkem a
provozovatelem radarů v ulici Blatenská a Písečná je statutární město Chomutov a provozovatelem
Městská policie CHOMUTOV, jaktože je tedy na ověřovacím listě uveden vlastník měřidla Ramet a.s.
Kunovice? Kdo je tedy opravdu vlastníkem měřidla??? A na základě jaké smlouvy?
K Vaší žádosti o informace povinný subjekt poskytuje následující informace:
Profituje společnost Ramet a.s. Kunovice na postihu řidičů za spáchané přestupky?
Odpověď: Společnost RAMET a.s. na postihu řidičů za spáchané přestupky nikterak neprofituje.
Jaká je cena nájmu za užívání pronajatých zařízení?
Odpověď: Statutární město Chomutov nemá od společnosti RAMET a.s. žádná zařízení pronajatá,
tudíž neplatí společnosti RAMET a.s. žádné nájemné.
Proč mi přišel doporučený dopis s adresou České Budějovice?
Odpověď: Otázka je moc obecná, ale s ohledem na to, že se celá žádost týká radarů,
předpokládám, že máte na mysli, že Vám přišla výzva k úhradě určené části za překročení rychlosti
zjištěné jedním z měřících zařízení, která byla odeslaná z Českých Budějovic. Statutární město
Chomutov má s Českou poštou, s.p. uzavřenou smlouvu, jejímž předmětem je mimo jiné „hybridní
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pošta“. To znamená, že České poště jsou data předávána v elektronické podobě, která je následně
tiskne, vkládá do obálek a rozesílá. Jak jsou vybírány pobočky, je na České poště, pro statutární
město Chomutov se cena ani jiné smluvní podmínky nemění.
Váš dopis ze dne 6.8.2019 č.j. MMCH/179969/2019/IA/Kuhn říká, že vlastníkem a
provozovatelem radarů v ulici Blatenská a Písečná je statutární město Chomutov a provozovatelem
Městská policie CHOMUTOV, jaktože je tedy na ověřovacím listě uveden vlastník měřidla Ramet a.s.
Kunovice? Kdo je tedy opravdu vlastníkem měřidla??? A na základě jaké smlouvy?
Odpověď: V odpovědi na Vaši předchozí žádost o informace ze dne 15.8.2019, č.j.
MMCH/179969/2019/IA/Kuhn, bylo uvedeno, že vlastníkem radarů je statutární město Chomutov a
provozovatelem je městská policie Chomutov. Na tom se nic nezměnilo. Statutární město
Chomutov uzavřelo se společností RAMET a.s. kupní smlouvu č. RA/14/2017 , jejímž předmětem
bylo dodání a instalace zařízení s příslušenstvím pro stacionární měření rychlosti včetně, mimo
jiného, metrologického ověření. V kupní smlouvě bylo rovněž dohodnuto, že vlastnické právo bude
převedeno na statutární město Chomutov dnem protokolárního předání a převzetí zboží. Z výše
uvedeného vyplývá, že v době metrologického ověření byla vlastníkem měřících zařízení stále
společnost RAMET a.s., která po metrologických zkouškách nainstalovala měřící zařízení, uvedla je
do provozu a předala je statutárnímu městu Chomutov, čímž došlo k převodu vlastnického práva.
Vlastníkem měřidla je v současné době tedy opravdu statutární město Chomutov.

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:

Smlouvu mezi městským úřadem Chomutov a firmou Ramet a.s. Kunovice i s jejími dodatky o nájmu
zařízení (Radarů) - silniční rychloměr RAMET 10 T (18/0511), silniční rychloměr RAMET 10 T
(18/0705)
částečně odmítá
podle § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Odůvodnění:
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
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vztahovat pouze k těm informacím, kterými povinné subjekty v danou chvíli disponují, tzn. k
informacím reálně existujícím.
Žadatelka žádá o poskytnutí informace, které vzhledem ke skutečnosti, že mezi statutárním
městem Chomutov a společností RAMET a.s. nebyla nikdy uzavřena smlouva o nájmu měřících
zařízení, neexistuje. Takovou informaci není možné poskytnout a je jí tedy třeba odmítnout. 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: 19.09.2019

Mgr. David Kuhn
odbor interní audit – právní úsek
magistrát města Chomutova
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