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,

Úřadu městské části města Brna, Brno-střed (dále jen „ÚMČ BS“) byla dne 15.03.2021 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 veškeré náležitosti dle ust. § 14 odst. 2 informačního zákona, byla
takto přijata a posouzena.
Ve své žádosti jste žádal následující informace:
1) Na základě, kterého rozhodnutí Úřadu městské části Brno-střed bylo rozhodnuto,
aby tajemník na shromáždění 14. 3. 2021 na Zelném trhu v Brně vyzýval účastníky
shromáždění k porušení zákona o právu shromažďovacím, který zakazuje zakrývání obličeje
účastníkům shromáždění, tím, že si mají zakrýt ústa a nos, což je zakrytí obličeje ztěžující
identifikaci osoby.
2) Byla tato provokace protiprávního jednání úředním rozhodnutím Úřadu městské části
či soukromou iniciativou jejího tajemníka.
3) Tajemník rozpustil shromáždění z důvodu údajné výzvy k porušování ústavy či zákonů.
Žádám o sdělení, který článek ústavy či který paragraf kterého zákona nařizuje zakrývání
obličeje rouškami.
4) V případě, že tato povinnost je stanovena pouhým usnesením vlády či opatřením
ministerstva, nikoliv zákonem či Ústavou, žádám o sdělení informace, na základě jakého
zákona může být shromáždění rozpuštěno, pokud se na něm vyzývá k porušení usnesení
vlády či ministerského opatření.
K jednotlivým bodům Vaší žádosti sdělujeme následující:
1) Výzva byla provedena na základě ust. § 8 odst. 4 zákona č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „shromažďovací zákon“).
2) Tajemník ÚMČ BS byl zástupcem úřadu ve smyslu shromažďovacího zákona.
3) Shromáždění bylo rozpuštěno podle ust. § 12 odst. 3 shromažďovacího zákona. Důvod
rozpuštění byl dán ust. § 10 odst. 1 shromažďovacího zákona, kdy shromáždění a jeho
účastníci směřovali k výzvě porušovat ústavu a zákony.

-24) Shromáždění bylo rozpuštěno podle ust. § 12 odst. 3 shromažďovacího zákona. Důvod
rozpuštění byl dán ust. § 10 odst. 1 shromažďovacího zákona, kdy shromáždění a jeho
účastníci směřovali k výzvě porušovat ústavu a zákony.
Požadované informace Vám poskytujeme v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. d) informačního
zákona v zákonné lhůtě.
S pozdravem
Mgr. Jana Plechlová
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