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Poskytnutí informací k žádosti ze dne 06.05.2019
Vážená paní

,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 06.05.2019 doručena
prostřednictvím datové schránky 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 náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla takto
přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste žádala poskytnutí následujících informací:
1) Celé znění oznámení Shromáždění příznivců NSF na svátek práce, které bylo Úřadu městské
části Brno-střed oznámeno a uskutečnilo se dne 1. 5. 2019, včetně případných příloh;
2) vyjádření Policie České republiky a vyjádření kontaktního úředníka pro agendu práva
shromažďovacího (ve smyslu Manuálu pro obce k zákonu o právu shromažďovacímu
vydaného Ministerstvem vnitra) k oznámení výše uvedeného shromáždění, pokud o tato
vyjádření Úřad městské části Brno-střed požádal a byla vydána;
3) informaci o tom, kolikrát za období let 2013 – 2018 bylo Úřadu městské části Brno-střed
oznámeno shromáždění spolku Národní a sociální fronta, z.s. a spolku Dělnická mládež, z.s.,
resp. oznámeno za účelem jejich podpory, v jejich prospěch, za účelem setkání jejich
podporovatelů/příznivců anebo ve zjevné spojitosti s těmito spolky, a dále informaci o tom,
které z těchto shromáždění Úřad městské části Brno-střed zakázal a které zástupce Úřad
městské části Brno-střed, policista a nebo zástupce krajského úřadu rozpustil.
K bodu 1 Vaší žádosti Vám v příloze zasíláme oznámení Shromáždění příznivců NSF na svátek
práce. Oznámení zasíláme bez osobních údajů a projevů osobní povahy.
Vyjádřením Policie ČR nedisponujeme, není nám známo, zda bylo vydáno. ÚMČ BS žádné
vyjádření nevydával.
Za období let 2013 – 2018 bylo ÚMČ BS doručeno 17 oznámení o konání shromáždění podaných
Dělnická mládež o.s., Dělnická mládež, z.s. a Národní a sociální fronta, z.s. ÚMČ BS nezakázal, ani
nerozpustil, žádné z těchto shromáždění konané v letech 2013 – 2018. Nedisponujeme informacemi
o tom, že by některé z těchto shromáždění bylo rozpuštěno policií, příp. zástupcem krajského úřadu.
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Úřadu městské části Brno-střed

