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Poskytnutí informace k žádosti ze dne 22.10.2021
Vážený pane

,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 22.10.2021 doručena
prostřednictvím datové schránky podatelny Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „informační zákon“).
Protože Vaše žádost obsahovala veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
takto ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti popisujete, že dne 20. června 2020 proběhlo na Dominikánském náměstí, Brno
shromáždění na podporu hnutí Black Lives Matter, které bylo narušeno několika osobami z hnutí
Slušní lidé. Žádal jste si poskytnutí počtu a jmen osob, s nimiž bylo na základě zmíněného incidentu
zahájeno ze strany ÚMČ BS přestupkové řízení s vymezením předmětného skutku a právní
kvalifikace. Rovněž jste si žádal o uvedení spisové značky těchto řízení.
K Vaší žádosti Vám sdělujeme, že ÚMČ BS bylo oznámeno pouze jedno podezření ze spáchání
přestupku ze dne 20.06.2020, dle kterého se měl pachatel dopustit přestupku proti právu
shromažďovacímu podle § 14 odst. 1 písm. e) zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím.
S tímto pachatelem bylo zahájeno řízení (sp. zn. 2060/MCBS/2020/0127676) doručením příkazu jako
prvního úkonu v řízení, jímž byl pachatel uznán vinným, a byl mu uložen správní trest.
Žádné další protiprávní jednání z daného dne na Dominikánském náměstí nám oznámeno nebylo, a
to ani Policií České republiky, Městskou policií Brno ani žádným jiným oznamovatelem.
K části Vaší žádosti týkající se jména osoby, s níž bylo zahájeno přestupkové řízení, bylo vydáno
rozhodnutí o částečném odmítnutí informace, které Vám zasíláme společně s tímto přípisem.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního zákona
v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

