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V Brně dne24.1'2o2o

Žádort o oorkntnutí infor'u.Í uu uě.

TÍmto žádám o poskytnutÍinformace ve v kterou ÚvtČ grno-gohunice zahájil
dne 9. 1'0.20t9 řízenío přestupku proti občanskému soužitídle zák. č.251/2Ot6 Sb., kdy osobou proti které bylo
toto řizení zahájenoj

Coby oznamovatel Žádám o sdělenídata, kdy komise pro projednánípřestupků ve smyslu 549 zál<' č.5O0/2o04 Sb'
provedIa ústníjednáníve věci, v případě, že toto ústníjednáníprozatím ještě neproběhlo, žádám o sdělenídata, na
kdyje ústní1ednání v dané věci naplánováno.
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S pozdravem

Údaie o žadateli

Jmeno:
datum narození;
adresa trvalého pobytu
ldentifikátor DS;
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Komise pro projednávání přestupků

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

Mgr. lng. Bc. Lu š Brynza

24.01.2020
BBOH/00524|20I5OC 1 t20
Brynza
547 423 832
547 352946
hm2byk9
brynza@bohunice. brno. cz
29.01.2020
1

Bankovní spojení
PřÍjmový Účet:
Výdajový Účet:

P,gn

Statutární město Brno
Městská část Brno-Bohunice

Komise pro projednávání přestupků

' Dlouhá 3, 625 0O Brno (1)

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 sb

Vážený pane inŽenýre,

Vaše Žádost ze dne 24'01'2a20, která byla doručena ÚvtČ Brno-Bohunice dne
24.01'2020, v části týkající se poskytnutí informací Ve věci konání Ústního jednání
v řÍzení o přestupku proti občanskému SouŽití dle zák. č. 25112016 Sb', o někteých
přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, byla vyhodnocena jako Žádost ve smyslu
zák' č. 10611999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů' Na základě této Žádosti Vám sdělujeme, Že předmětné ústní jednání
sekonalo dne 27,11'2019, přičemž bylo odročeno, dále se vústním jednání
pokračovalo dne 08.01 '2020, přičemŽ bylo odročeno a další pokračování ústního
jednáníje naplánováno na den 05'02.2020.

Ve zbytku Vaše Žádost nebyla posouzena jako Žádost Ve smyslu
zák. č' 10611999 Sb., o Svobodném přístupu k informacím, Ve znění pozdějších
předpisů'

S pozdravem

předseda Komise pro projednávání přestupků
MČ Brno-Bohunice

Telefon: 547 423 810
Fax: 547 352 946

Komerčn Í banka Brno_město
19-519 086 0257/0100
19-519 0810217t0100

lČ:
otČ:

44992785
c244992785


