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Brno, 12. 6.2019
Žádost o ĺn'|'ormacipodĺe zákona 106/1999 sb. o svobodném přístupu k infoĺmacím

Váźení,
ve smyslu zákona č't06/1999 Sb. poŽaduji poskytnutí informace, kdo ve smyslu ust. s61 z.č.250/201'6Sb.,o
odpovědnosti za přestupl<y atízení o nich, navrhl ke jmenováníjednotlivé členy přestupkové komise městské
části, ve složení:

Předseda
Mgr. lng. Bc. Lukáš Brynza

Členové
Mgr' Leoš Šmídek
Vĺt Pýgl
Mgr. lvan Nezval
Bc. lrena Riedlová

Údaj uved'te ke kaŽdému členu komise zvlášť.

PoŽadované informace zašlete v zákonem stanovené lhůtě ode dne přijetĺ žádosti do níŽe uvedené datové
schrankyI. Současně sděluji, že trvám na přĺmém poskytnutí všech poŽadovaných informací, a to i v
případě, Že již byly zveřejněny'

Úda;e o žadateli
jméno:
datum narození:
ad resa trva ĺého pobytu :

ldentifikátor datové schránky

ŕńę



Úřad městské části Erno-tsohunice

Váš dopis
Ze dne:
Naše č. j.
Vyřĺzuje'
Telefon:
Fax:
E-mail:
Datum:
Počet listů

BBOH/03863/1g/TAJ
lng. Kamarád
547 423 814
547 352946

20.06.2019
1

VáŽený pan

Bankov'nĺ spojení: Komei-čnĺ icanka Bi'no-měs'io
Přĺjmový účet: 1 9-519 086 a257la"laC
tiýclajový účet: 19-519 o81 c2i7lc4,aa

Foskytĺrł.ltí Enfoľĺmacĺ ve snrĺysEĺ'ĺ záE<oma č. 106/í 999 sb', o svohodľ!ém přístĺ'łpłĺ k iĺrfoľľnacír'n

Vážený pane ĺnŽenýre,

k VašíŽádosti o poskytnutĺ informacíze dne 12.6.2019 Vám sděluji násĺedující:

Podle ustanovení s 61 odst. 1 a 2 zákona ć,. 250ĺ2016 Sb., o odpovědnostĺ za přestupky a řízení
o nich, ve znění pozdějŠích předpisů (dáie jen ,,zákon o odpovědnostĺ za přestupky"), můŽe
starosta obce zřizovat jako zvláštní orgán obce Komisi pro projednávání přestupků (dále jen
,,komise"). Starosta je dále oprávněn jmenovat a odvolávat předsedu komise a dalŠí její členy.
Předseda komise musí spĺňovat kvalifikační předpoklady uvedené v ustanovení $ 111 zákona
o odpovědnosti za přestupky. Żaane jĺné podmínky pro jmenovánĺ nebo kvalĺfikační předpoklady
pro cleny komise zákon o odpovědnostiza přestupky neupravuje'

Ustanovení s 106 odst' 1 a 2 zákona č,. 12812000 Sb., o obcích (obecní zŕízení), ve znění
pozdějších předpisů, dává starostovĺ obce oprávnění jmenovat zvláštní orgány obce, jmenovat
a odvolávat jejich čĺeny, v případech, Że tak stanoví zvláštní zákon. Dále toto ustanovení upravuje
kvalifikacní předpoklady osoby stojící v čele tohoto zvĺáŠtního orgánu obce. Zákon o obcích
neobsahuje žádnéjiné další podmínky pro jmenování členů zvláštního orgánu obce.

Komise pro projednávání přestupků AilČ Brno-Bohunĺce byĺa jmenována starostou il/Č Brno-
Bohunice jako zvláštní orgán obce dne 22.11.zarc. Fředsedou byl jmenorĺán ĺng. Mgr. Bc. Lukáš
Brynza, öleny Mlgr. LeoŠ Šmídek, pan Vít Pnýgt, Mgr. lvan Nezvał a Bc' ĺrena Riediová.

Jak vyplývá ze shora uvedených zákonných ustanovení, jmenování členů komise je plně
v kompetenci starosty obce. Při výběru ölenů komise je starosta vázán pouze kvalifikačními
předpoklady pro předsedu komĺse' Żaana iĺna zákonná pravĺdla pra výběr členů komise,
např' prostřednictvím návrhŮ třetích subjektů, neexistují.
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ĺng. Otakar Kamarád
tajernník ÚłvlČ nrno-Bohunice

Telefon: 547 423 ťa
ŕą;<: 547 352 946
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