
Úřad městské části města Brna
Brno-Bohunice
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Žádost o ĺnformaci podle zákona 106n999 sb. o svobodném přĺstupu k ĺnformacím

VáŻení,
ve smyslu zákona č. ].0611999 Sb. požaduji poskytnutínásledujících informací:

1. Jakým způsobem bylo ze strany Úřadu městské části města Brna, Brno - Bohunice projednáno ve smyslu

zák.č.2OO/1990Sb.jednánípachateleevěcič.j.J}
II, týkajícíse verbálního vyhrožovánípoužití násilíproti mé osobě a jaký bylvýsledek
jednání o shora uvedeném přestupku pachatele!

z. Uved'te důvod proč Úřad městské části města Brna, Brno - Bohunice ve smyslu zák. č.200/t990 Sb' začal

přestupek pachatele projednávat až dne 20. 7.2016, tzn. teprve

dne 2.7.2016, ačkoliv mu celá věc bylav návaznosti na moji žádost dle zákona č. L06/1999 Sb. ze

oznámena PoliciíČR pod č' j. 

-již 

dne 7. 4.Ż016.

3. Uved'te celkový počet projednání přestu pků ze stra ny Komise k projednání přestupků za obdobĺ 7. 4.20L6

aŹ20.7 .2oL6'
4. Pro osobu zaměstnance Úřadu městské části města Brna, Brno - Bohunĺce jménem Lukáš Brynza, Mgr'

lng' Bc. uved'te tyto údaje: platové zaŕazení a délku zaměstnání u Úřadu městské části města Brna, Brno

- Bohunice.
5. Pro osobu zaměstnance Úřadu městské části města Brna, Brno - Bohunice jménem lrena Riedlová, Bc.

uved'te tyto údaje: platové zaŕazení a délku zaměstnání u Úřadu městské části města Brna, Brno -
Bohunice.

Požadované informace zašlete v zákonem stanovené lhůtě ode dne přijetí Źádosti do níŽe uvedené datové

schránky ElSoučasně sděluji, Že trvám na přímém poskytnutí všech požadovaných informací, a to i V

případě, Že již byly zveřejněny.

Údaje o Žadateli
jméno:
datum narození:
adresa trvalého pobytu:
ldentifikátor datové schránky:



Komise pro projednávání přestupků

ad 3)

Telefon: 547 423 810
Fax:547 352946

BBoH/03635/1g/Soc 3ĺ19
Brynza
547 423 832
547 352946
hm2byk9
brynza@bohunice. brno.cz
20.06.2019
1

Bankovní spojení
Přĺjmový účet:
Výdajový účet:

Komerčn í banka Brno-město
19-519 086 0257/0100
19-519 0810217t0100

VáŠ dopis:
Ze dne:
Naše ö. j':
Vyřĺzuje:
Telefon:
Fax:
IDS:
E-mail:
Datum:
Poěet listŮ:

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 sb.

Na základě Vaší Žádostĺ ze dne 08.06.2019, o poskytnutí informací dle zákona
ć. 10611999 sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,
Vám sděluji následující:

ad 1) ÚÍrĺČ Brno-Bohunice, Komise k projednávání

Celkový počet proiednání přestupků Komisí, v období od 07'04'2016 do
2o.o7.2o1o na ÚnĺČ Brno_Bohunice byl 10'

ků dále en,,Komise"),
věc evidovanou Policií ČR pod č. j
se verbálního vyhroŽovánĺ Vaší osobě ze strany podezřelého pa

dle ust. $ 66 odst. 3 písm' a) zákona
č,.20011990 sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, odloŽila.

ad 2) Komise v předmětné věci zaćala jednat dne 13.07.2016. K časovému
prodlení došlo z personálních a administrativně_technických důvodů'

ad 4) Zaměstnanec ÚMČ Brno_Bohunice Mgr. lng. Bc. Lukáš Brynzaje ve smyslu
zák. ć'.26212006 Sb., zákoník práce, Ve znění pozdějších předpĺsů, zaŕazen
do 11. platové třídy, 8 platový stupeň a V pracovním poměru r ÚMČ Brno-
Bohunice, je ode dne 1 1.08.2014.

ad 5) Zaměstnankyně ÚnĺČ Brno-Bohunice Bc' lrena Riedlová je ve smyslu zák.
č,.26212006 sb., zákonĺk práce, ve zněnĺ pozdějších předpisů, zařazena do
1O' platové třídy,9 platový stupeň a Vpracovním poměru k ÚnĺČ Brno-
Bohunice, je ode dne 28.08.2018.

S pozdravem

Mgr. lng. Bc, Lu š Brynza
předseda Komise pro projednávánĺ přestupkťl
MČ Brno_Bohunice

lČ:
olČ:
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