Odbor právní a organizační
Dominikánská 2, 601 69 Brno
Číslo jednací: MCBS/2019/0057871/KINV
Spisová značka: 2010/MCBS/2019/0049447/3
Vyřizuje: Mgr. Ivana Petrová, tel. 542 526 372
ID datové schránky: qykbwe7
V Brně dne 04.04.2019
Vážený pan

Poskytnutí informací k žádosti ze dne 22.03.2019
Vážený pane
Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 22.03.2019 doručena
prostřednictvím elektronické adresy 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 záokna, byla takto
ÚMČ BS přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste požadoval informace, jaká shromáždění ve smyslu zákona o právu
shromažďovacím jsou nahlášena na území městské části Brno-střed na den 01.05.2019 s tím, že jste
uvedl, že informace žádáte poskytnout v plném rozsahu předepsaném formulářem „Oznámení
o konání shromáždění“.
K Vaší žádosti sdělujeme, že evidujeme 2 oznámení o konání shromáždění. Veřejné shromáždění
občanů s poslanci a zastupiteli při přiležitosti oslav 1. máje. Shromáždění je nahlášeno na den
01.05.2019 v době od 8:00 do 16:00 hodin, místo konání: Brno, park ve vnitrobloku ul. Poříčí,
Křídlovická a Zahradnická. Předpokládaný počet účastníků je 300, pořadatelé označeni visačkou,
případně červenou páskou. Svolavatelem je Městský výbor KSČM, Brno, Křenová 67,
za svolavatele je zmocněn jednat p. Aleš Růčka. Dále evidujeme Shromáždění příznivců NSF
na svátek práce. Shromáždění je nahlášeno na den 01.05.2019 v době od 13:00 do 22:00 hodin,
místo konání: Zelný trh – průvod procházející po komunikaci s projevovými částmi na Zelném trhu,
náměstíčku na rohu Nádražní a Hybešova a Mendlově nám., kde je naplánován konec (trasa: Zelný
trh – Orlí, Masarykova – Nádražní – Hybešova – Václavská – Křížová – Mendlovo nám.).
Předpokládaný počet účastníků je 150, pořadatelé (15) označeni bílou páskou přes levé rameno.
Svolavatelem je Národní a sociální fronta, z.s., za svolavatele je zmocněn jednat p. Erik Lamprecht.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
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