Dělnická mládež, z. s.
Ciolkovského 853
161 00 Praha 6
Úřad městské části Brno střed
Dominikánská 264/2
601 69 Brno
V Brně dne 11. 5. 2017
Stížnost na tajemníka ÚMČ Brno – střed Pera Štiky při shromáždění DM 1. 5. v Brně
Vážení,
tímto podáváme stížnost na postup tajemníka Úřadu městské části Brno – střed Petra Štiky, který byl
přítomen jako zástupce obecního úřadu shromáždění Dělnické mládeže (DM) dne 1. 5. 2017 v Brně.
Shromáždění DM bylo řádně ohlášeno 1. 11. 2016 na příslušném místě. Krátce před konáním akce
avizovalo neformální sdružení Brno blokuje plány protestních akcí, ze kterých bylo zřejmé, že budou
narušovat řádně ohlášené shromáždění DM.
Pokud zástupce radnice chtěl situaci vyhodnotit až na místě, měl přesto dojít ihned k závěru, že už
v místě začátku shromáždění na náměstí Svobody se shromažďují i odpůrci DM a aktivně narušují průběh
ohlášeného shromáždění. Stejně tak tomu bylo po celou dobu průvodu DM. Zástupce radnice měl tedy
situaci vyhodnotit podle § 10 zákona o právu shromažďovacím odstavec 2: Úřad shromáždění zakáže též
tehdy, jestliže: b) na stejném místě a ve stejnou dobu se má podle dříve doručeného oznámení konat jiné
shromáždění, mezi svolavateli nedošlo k dohodě o úpravě doby nebo místa jeho konání a stanovení
podmínek podle § 8 odst. 2 by bylo zjevně neúčelné; nelze-li určit, které oznámení bylo doručeno dříve,
rozhodne se za účasti zástupců svolavatelů losováním.
Jelikož k rozpuštění nezákonného protestu proti shromáždění DM nedošlo, docházelo po celou dobu
k omezování výkonu shromažďovacího práva účastníků průvodu DM a k mnoha konfliktním situacím.
Tajemník Petr Štika tedy podle našeho názoru nedodržel zákonná ustanovení a zasadil se o omezení
výkonu shromažďovacího práva účastníků shromáždění DM. Na základě Vámi přijatých opatření v reakci
na tuto stížnost bude DM postupovat dále.
Na základě výše uvedeného žádáme o prošetření uvedeného podnětu a vyrozumění o přijatých
opatřeních.

S pozdravem

Hynek Rint,
předseda DM

Příloha: 3x videozáznam události

