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    Město Český Brod 
      Odbor vnitřních věcí 
      náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod  
 

 
ČÍSLO SPISU  S-MUCB 6920/2023/OVV-Pe  
 

ČÍSLO JEDNACÍ  MUCB 7425/2023 
 

VYŘIZUJE   Peukerová Iveta 
 

TELEFON  321612140, 321612141,731519149 
 

DATUM  06.02.2023 
 

Poskytnutí informace 

 

Dne 03. 02. 2023 odbor vnitřních věcí MěÚ Český Brod obdržel Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů „ na průběh a výsledek projednání přestupku 
ve věci porušení § 8 odstavec 1 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů a o porušení § 51 odstavce 4 zákona č. 
131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, paní JUDr. Hanou Kordovou Marvanovou, nar. 26.11.1962, trvale bytem 
Újezd nad Lesy, Holšická 1458, Praha 9, 190 16 Praha 916,  a to ve třech případech, kdy paní Marvanová jako 
radní za STAN hlasovala ve prospěch sponzora STANU a nenahlásila, že je v konfliktu zájmů, jak jí to ukládá 
zákon.“ 

Poskytnutí informace: 

1) o průběhu řízení 

1.11.2022 – obdržení oznámení o přestupku 

14.11.2022 – vyhotovení oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání 

30.11.2022 – doručení oznámení o zahájení řízení a nařízení ústního jednání obviněné 

30.11.2022 – omluva obviněné z ústního jednání a žádost o odročení ústního jednání 

19.12.2022 – vyhotovení oznámení o pokračování v řízení a předvolání k nově nařízenému ústnímu jednání 

21.12.2022 – doručení oznámení o pokračování v řízení a předvolání k nově nařízenému ústnímu jednání 

16.1.2023 – omluva obviněné z ústního jednání  a žádost o zaslání kopie spisu s tím, že se obviněná k věci 
vyjádří písemně  

18.1.2023 – odeslání kopie spisu a usnesení o stanovení lhůty 20ti dnů k písemnému vyjádření  

24.1.2023 – doručení kopie spisu a  usnesení o stanovení lhůty 20ti dnů k písemnému vyjádření  

2) o výsledku řízení 

Jak vyplývá z výše uvedeného průběhu řízení, nebylo ve věci doposud rozhodnuto. 

 

 

 

 
Mgr. Klára Uldrichová, MPA 
vedoucí odboru vnitřních věcí 
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