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Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 29.04.2019
Vážený pane doktore,
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 29.04.2019 doručena
Vaše žádost o informace dle 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.
V žádosti jste požadoval informace týkající se pokuty členům hnutí Slušní lidé za přerušení
divadelní hry Naše násilí a vaše násilí, a to kolika lidem z hnutí Slušní lidé byla udělena pokuta
a v jaké výši, na základě jakého zákonné ustanovení a kolik z nich proti pokutě podalo odpor. Dále
jste požadoval zaslání konečného meritorního rozhodnutí v této věci, bylo-li vydáno.
K Vaší žádosti sdělujeme, že za přerušení divadelního představení byly na základě ust. § 7 odst. 1
písm. c) bod 3 zákona č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, uděleny 25 osobám pokuty formou
příkazu ve výši 5.000,- Kč každému z obviněných s výjimkou dvou, jimž byla uložena pokuta
6.000,- Kč a 4.000,- Kč.
Proti pokutě podalo odpor celkem 17 obviněných, zbylých 8 příkazů nabylo právní moci. Jeden
z obviněných podal námitku podjatosti správního orgánu, o níž do dnešního dne nebylo nadřízeným
orgánem rozhodnuto. Vzhledem k tomu, že se jedná o společné řízení ve věci, nejsou ani v ostatní
případech, kde byly podány odpory a také např. vyřízena dříve podaná námitka podjatosti jinými
účastníky řízení, činěny žádné úkony a je nutné počkat na vyřízení naposledy podané námitky
podjatosti. Vzhledem k výše uvedenému není dosud řízení skončeno a u části obviněných bude
pokračovat. Zveřejnění vydaného rozhodnutí ve formě příkazu by v této fázi řízení mohlo ohrozit
jeho další průběh.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
vedoucí Odboru právního a organizačního
Úřadu městské části Brno-střed

