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Věc: Žádosto ĺnformaci pdle zákona 106/1999 sb. o swbodném přĺstupu k ĺnformacĺm
Brno,28, 8,2020

Ve smyslu zákona č,' to6/l999 Sb, požaduji poskytnutí následujících informací:

].. Sdělte personálnÍ složení Komise k projednání přestupků Městské části Brno - Bohunice, která projednávala
přestupek evidovaný PoliciÍ ČR č' j. KRPB-56607/Př,-2ol6-o6o218' Uved'te jména a funkce osob V této komisi pro
všechny osoby, které v rámci Komise k projednání přestupků Městské části Brno - Bohunice řešily přestupek
evidovaný Policií ČR pod č' j. KRP8-566o7/PŘ-2016-060218.

2, Sdělte, zda rozhodnutÍo zastavenívěci evidované PoliciÍČR pod č, j, KRPB_56607/PŘ-2o1'6-o6o21'8, bylo Korĺisí
k projednání přestupků Městské části Brno - Bohunice přijato jednomyslně; v případě že nikoliv, sdělte poměr

roti a sdělte jména osob, které hlasovalytak, abyvěc byla zastavena bez jakéhokolivpostihu pachatele

3' sdělte personální složenĺ Komise pro projednávání přestupků Městské části Brno - Bohunice, která řešila

'' přestupek č' j' BBOH/O43u'/20/soc TR t27/!9, Uved'te jména a funkce u všech osob v této komisi působících v
době, kdy Komise pro projednání přestupků Městské části Brno - Bohunice projednávala přestupek č, j,
BB0 H/043 8 1/20 /SOC T R t27 / t9.

4. Sdělte, zda rozhodnutí o zastavení věci č, j, BBoH/o4381/2o/soc IR t27/1'g, bylo Komisí pro projednání
přestupků Městské části Brno- Bohunice přijato jednomyslně; v přÍpadě že nikoliv, sdělte poměr hlasů pro a proti
asděItejménaosob,kteréhlasovalytak,abyvěcbylazastaVenabezjakéhokoliupo'tir'uf

Požadované informace zašlete v zákonem stanovené lhŮtě ode dne přijetĺ žádosti do nĺže uvedené datové
schránky Současně sděluji, že trvám na přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i V
přÍpadě, že již byly zveřejněny.
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Poskytnutí informace dle zâkona č. 106/1999 sb.

Na zâkladë Vaší Žádosti ze dne 28.08'2020, o poskytnutÍ informací dle zákona
č. 106/1999 sb., o svobodném přístupu k informacÍm, ve znění pozdějších předpisů, Vám
sděluji následující:

ad 1) SloŽení Komise k projednávánÍ přestupkŮ MČ Brno-Bohunice, (dále jen ,,Komĺse
ţ Projednávání přestupků"), .která projednávala věc (přestupek) evidovanou Policií
ČR pod č. j. KRPB_56607/PŘ-2016_060218, bylo násiedující:

Mgr' Leoš Šmídek, člen Komise k projednâvání přestupkŮ
Vĺt Prýgl, člen Komise k projednávání přestupků
Mgr. lng. Bc. Lukáš Brynza, předseda Komise k projednávánĺ přestupků

ad 2) Rozhodnutí o odloŽenÍ věci (přestupek) evidované Policií ČR pod ö' j. KRPB-
566o7/PŘ-2o16-060218, byló, Komisí kprojednávání přestupkŮ,' přĺjato
jednomyslně'

ad 3) SloŽení Komise pro projednávání přestupků MČ Brno-Bohunice, (dále jen ,,Komise
pro projednávání přestupků"), která projednávala věc (přestupek) evidovanou MČ
Brno-Bohunice pod č. j' BBoH/05446l19/Soc TR 127l19, jehož souěástí
je i pÍsemnost Ö. j' BBOH/04381/2Olsoc TR 127ĺ19, bylo následující:

Mgr. lvan Nezval, ělen Komise pro projednávání přestupků
Bc' lrena Riedlová, členka Komise pro projednávánÍ přestupkŮ
Mgr' lng' Bc. Lukáš Brynza, předseda Komise pro projednávání přestupků

ad 4) Rozhodnutĺ o zastavení řízení Ve věci (přestupek) evidované pod
č. j. BBoH/o5446l19/soc TR 127l19, bylo, Komisí pro projednáváni přestupků,
přijato jednomyslně.

Mgr' lng. Bc' Lukáš Brynza
předseda Komise pro projednávání přestupkŮ
MČ Brno-Bohunice

Komerčnĺ banka Brno-město
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