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Oznámení Dělnické mládeže o skutečnostech nasvědčujících

Brno

k přípravě trestného činu

Cejl 4/6
611 38 Brno

Vážení,
obracím se na Vás jako zástupce svolavatele shromáždění pořádaného
Dělnickou mládeží dne 1.5.2015 v Brně na náměstí Svobody a
s následných pochodem centrem města a tímto podávám
oznámení
o skutečnostech nasvědčujících k tomu, že dojde k omezení práva
shromažďovacího a výtržnictví.
Počátkem dubna se na internetu začaly vyskytovat výzvy k „blokádě
neonacistického pochodu“. Pochod samozřejmě neonacistický není, což
ostatně vyplývá ze skutečnosti, že nebyl důvod k jeho zákazu. Dělnická
mládež je demokratický zapsaný spolek, proti kterému nikdy nebylo
vedeno žádné trestní řízení.
Nehledě k tomu, každý člen Dělnické mládeže na přihlášce podepisuje
také odsouzení totalitních ideologií, zejména pak nacismu a
komunismu.
Zdroj: http://www.delnickamladez.cz/userFiles/prihlaska_dm.pdf
Naopak existuje důvodné podezření, že k porušení zákona dojde ze
strany odpůrců našeho shromáždění.
Na internetu se objevují výzvy vyzývající k omezování práva
shromažďovacího:
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1.

„Jsme zpět připravení a odhodlaní!!!
Nenecháme nácky v klidu pochodovat Brnem!
Přijďte osobně podpořit jediný skutečný majáles!
Sledujte tyto stránky, sdílejte, zvěte, budeme vás informovat.“

2.

„Prvního máje mají neonacisté z Dělnické mládeže
naplánovaný pochod Brnem. Takhle velký pochod neonacisté
pořádali naposledy před čtyřmi lety v roce 2011. Tehdy se na
odpor postavilo více než 1 500 lidí, kteří průvod blokovali.
Stejně jako před čtyřmi lety i letos budeme pořádat blokádu.
Pevně věříme, že se nám podaří mobilizovat ještě větší počet
lidí než minule. Proto sdílejte tuto událost, sledujte stránky
BRNO Blokuje a zvěte všechny své kamarády a kamarádky.
Nedopustíme aby neonacisté pochodovali Brnem!
Podrobnější info o místě konání akce a další detaily se dozvíte
včas.“

Zdroj:
1.

https://www.facebook.com/blokada2015?fref=ts

2.

https://www.facebook.com/events/1594565924119974/

Z uvedeného jasně vyplývá, že hrozí, že ze strany odpůrců Dělnické
mládeže dojde k porušení zákona, neboť dle ust. § 14 odst. 2 zákona č.
84/1990 Sb., o právu shromažďovacím:
Přestupku se dále dopustí ten, kdo
a) neuposlechne pořádkových opatření svolavatele anebo určených pořadatelů shromáždění nebo
těmto osobám brání v plnění jejich povinnosti;
b) neoprávněně ztěžuje účastníkům shromáždění přístup na shromáždění nebo jim v tom brání;
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c) jako účastník shromáždění má u sebe střelnou zbraň nebo výbušninu anebo jiné předměty, jimiž
lze ublížit na zdraví, a lze-li z okolností nebo z jeho chování usuzovat, že mají být užity k násilí nebo
pohrůžce násilím;
d) jako účastník shromáždění má obličej zakrytý způsobem ztěžujícím nebo znemožňujícím jeho
identifikaci, je-li proti shromáždění prováděn zákrok útvaru Policie České republiky,
e) neoprávněně vnikne do shromáždění;
f) nepřístojným chováním brání účastníkům ve splnění účelu shromáždění;
g) brání účastníkům, aby se pokojně rozešli,
h) neoprávněně úmyslně zabrání jinému v podstatném rozsahu ve
výkonu práva shromažďovacího

Ve výše uvedeném lze rovněž spatřovat přípravu a výzvu ke
spáchání trestného činu „výtržnictví“ dle § 358 odst. 1) zákona č.
40/2009 Sb., trestního zákona („Kdo se dopustí veřejně nebo na
místě veřejnosti přístupném hrubé neslušnosti nebo výtržnosti zejména
tím, že napadne jiného, hanobí hrob, historickou nebo kulturní
památku, anebo hrubým způsobem ruší přípravu nebo průběh
organizovaného sportovního utkání, shromáždění nebo obřadu lidí,
bude potrestán odnětím svobody až na dvěléta.“)
Vzhledem ke všem uvedeným skutečnostem tedy nepochybně existuje
důvodná obava, že ze strany odpůrců Dělnické mládeže dojde
k porušení zákona a tímto
žádám,
aby mne policejní orgán vyrozuměl do konání shromáždění 1.5.2015 o
učiněných opatřeních.
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Se srdečným pozdravem,

Erik Lamprecht
předseda
info@delnickamladez.cz

